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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

dokoñczenie na str. 5

Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹

bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady

protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który

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

Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty

domowe (tel. 22 392 76 19).

Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych

i akcesoriów firmy Oticon.

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu i konsultacja

protetyka gratis!

W czerwcu specjalna oferta na aparaty telefoniczne

dla nies³ysz¹cych!

dokoñczenie na str. 8

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

Noc Pragi 2012
Zapraszamy wszystkich sPRAGnionych kultury na niepo-

wtarzalny, energetyczny spektakl. Co nas czeka podczas

Nocy Pragi? Wszystko poza nud¹. Ta Noc rozbudzi nawet

najwiêkszego œpiocha! Ju¿ 15 czerwca, na Pradze-Pó³noc

bêdzie siê dzia³o! Program na stronie www.nocpragi.waw.pl

Szyb startowy ju¿ za tarcz¹

dr¹¿¹c¹, 97-metrowy gigan-

tyczny kret wydosta³ siê z nie-

go. Tymczasowe elementy -

stalowa rampa i metalowe tu-

bingi, pozostawione przez

maszynê w tyle, sprawi³y, ¿e

Anna mog³a odepchn¹æ siê od

nich przy u¿yciu si³owników

hydraulicznych, opuœciæ stacjê

Rondo Daszyñskiego i znaleŸæ

siê w tunelu w³aœciwym.

Pobiæ w³asny rekord

Opuszczanie szybu starto-

wego mia³o miejsce miêdzy 16

a 21 maja, kiedy to Anna po-

kona³a 21 metrów. Odcinka

startowego budowniczowie nie

wliczaj¹ do ogólnego dystan-

su. Liczy siê tylko ten pokona-

ny od 21 maja do 8 czerwca.

105 metrów, 61 tubingów sk³a-

daj¹cych siê na obudowê tu-

nelu i stanowi¹cych sta³¹ kon-

strukcjê. Pad³ ju¿ rekord dobo-

wy – 12 metrów wydr¹¿onego

tunelu.

W opustosza³ym po odej-

œciu Anny szybie startowym

rozpoczê³y siê kolejne prace

monta¿owe – tym razem

umieszczane tam bêd¹: ta-

œmoci¹g do wyprowadzania na

powierzchniê urobku pozosta-

wianego przez Annê i szyb

wentylacyjny, który bêdzie s³u-

¿y³ podziemnemu zapleczu

maszyny dr¹¿¹cej. Jak dot¹d

urobek by³ wywo¿ony w kon-

tenerach podziemnymi pojaz-

dami, a nastêpnie wydobywa-

ny na powierzchniê przez

dŸwigi.

Stumetrówka Anny
Tak, II linia metra ma ju¿ 105 metrów. TBM Anna minê³a

Rondo Daszyñskiego, zostawiaj¹c za sob¹ tony urobku i 60

elementów umacniaj¹cych œciany tunelu. To stan na 8

czerwca.

- Przyznam, ¿e by³em tym

bardzo zaskoczony. W uza-

sadnieniu decyzji przeczyta-

³em, ¿e odmowa jest podykto-

wana brakiem dostêpu dzia³ki

do drogi publicznej i to zdziwi-

³o mnie jeszcze bardziej, bo

przecie¿ kilka lat wczeœniej –

ja i moi s¹siedzi – otrzymali-

œmy zezwolenia na budowê

domów, na tych¿e dzia³kach,

bez dostêpu do drogi publicz-

nej. Wyjaœniono nam, ¿e w

czasie, kiedy oczekiwaliœmy

na decyzjê, zmieni³a siê defi-

nicja drogi publicznej i nasza

droga ju¿ nie spe³nia obecnie

obowi¹zuj¹cych kryteriów –

nie ma nazwy i dzielnica nie

jest w³aœcicielem wszystkich

fragmentów pasa przydrogo-

wego, wchodz¹cego w sk³ad

ulicy – mówi nasz Czytelnik,

mieszkaniec nieruchomoœci

przy drodze bez nazwy.

Naturaln¹ konsekwencj¹

tego stanu rzeczy wydawa³oby

siê wyst¹pienie z wnioskiem o

nadanie nazwy, tak te¿ Czytel-

nik uczyni³. Do wniosku o nada-

nie nazwy do³¹czy³ mapê sytu-

acyjn¹ z oznaczeniem s³u¿eb-

noœci drogowej. Jednak okaza-

³o siê, ¿e w³asnoœæ ponad

wszystko. 13 kwietnia 2010

roku Czytelnik otrzyma³ decyzjê

odmown¹ dzia³aj¹cego z upo-

wa¿nienia prezydenta Warsza-

wy Ireneusza Tomaszewskiego,

pe³ni¹cego wówczas obowi¹z-

ki naczelnika Delegatury Biura

Gospodarki Nieruchomoœciami

w dzielnicy Bia³o³êka. W decy-

zji czytamy m.in.: (...) odma-

wiam zatwierdzenia dokonania

Bez nazwy trudno ¿yæ
Ta historia rozpoczê³a siê w 2008 roku, od z³o¿enia przez

jednego z mieszkañców wniosku z projektem podzia³u gruntu,

po³o¿onego przy ulicy bez nazwy, w rejonie P³ochociñskiej.

Biuro Gospodarki Nieruchomoœciami, delegatura w

dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, wstêpnie pozytywnie

zaopiniowa³o projekt podzia³u. Po kilku miesi¹cach, ku

zaskoczeniu mieszkañca, decyzja by³a odmowna.

Dworzec Warszawa Wschod-

nia, po³o¿ony na warszawskiej

linii œrednicowej, zosta³ ostatnio

wraz z innymi stacjami tej linii

gruntownie wyremontowany.

Przeszklony, jasny i nowocze-

sny, otrzyma³ zupe³nie now¹

aran¿acjê przestrzeni oraz zo-

sta³ dostosowany do potrzeb

niepe³nosprawnych pasa¿erów.

Mimo tych innowacji bry³a zna-

komitego projektu z prze³omu lat

50. i 60. zosta³a zachowana.

Budowa stacji Warszawa

Wschodnia przed pó³ wiekiem

by³a jedn¹ z najwa¿niejszych

inwestycji lat 60. i wzbudza³a

wielkie emocje, ale pocz¹tki go-

spodarowania na tym terenie

kolei siêgaj¹ po³owy XIX w.

Poprzednikiem Dworca

Wschodniego by³ Dworzec Te-

respolski (zwany tak¿e Dwor-

cem Brzeskim), w ramach bu-

dowy Kolei Warszawsko-Tere-

spolskiej, oddany do u¿ytku w

1866 roku. Po³o¿ony by³ mniej

wiêcej w po³owie drogi miêdzy

obecnym dworcem a ulic¹ Tar-

gow¹. Wybudowany wg projek-

tu Alfonsa Kropiwnickiego, w

górnej czêœci mieœci³ biura za-

rz¹du, a na parterze osobne

poczekalnie dla pasa¿erów I i

II klasy, dwie dla III klasy oraz

dwa bufety. Dworzec ten zosta³

w czasie I wojny œwiatowej spa-

lony przez wycofuj¹cych siê z

Warszawy Rosjan w 1915 roku.

Wkrótce po odzyskaniu nie-

podleg³oœci, w 1919 r. rozpo-

czêto przebudowê Warszaw-

skiego Wêz³a Kolejowego.

Dworzec zosta³ wtedy przebu-

dowany na czo³owo-przeloto-

wy i od 1933 r. sta³ siê wa¿-

nym elementem warszawskiej

linii œrednicowej.

We wrzeœniu 1939 roku by³

wielokrotnie bombardowany.

Rannym pomoc z nara¿eniem

Dworzec Wschodni

jak nowy
Jeden z najwa¿niejszych warszawskich dworców kolejo-

wych, niemal 50-letnia Warszawa Wschodnia, przestronny

i funkcjonalny po trwaj¹cej dwa lata przebudowie, 30 maja

zosta³ oddany do u¿ytku.

Biblioteki siê zmieniaj¹. Nie

przypominaj¹ ju¿ tych mrocz-

nych sal z ci¹gn¹cymi siê rega-

³ami, na których rzêdem stoj¹

pokryte kurzem, opas³e tomiska

i drewnianymi skrzyneczkami

katalogów (które zreszt¹ mia³y

swój urok). Dzisiejsze bibliote-

ki, zwane coraz czêœciej media-

tekami, to jasne, kolorowe, su-

pernowoczesne pomieszczenia

ze stanowiskami komputerowy-

mi, dostêpem do internetu i ka-

talogami online.

Taka w³aœnie biblioteka zo-

sta³a, w obecnoœci prezydent

Warszawy Hanny Gronkiewicz-

Waltz, burmistrza dzielnicy Bia-

³o³êka Jacka Kaznowskiego

oraz burmistrza berliñskiej

dzielnicy Lichtenberg – Andre-

asa Geisela, otwarta w pi¹tek,

1 czerwca na jednym z naj-

m³odszych bia³o³êckich osiedli,

przy ulicy Berensona 38.

Wypo¿yczalnia dla Doro-

s³ych i Dzieci nr 124 – czyli bi-

Biblioteka „Zielona”
Od 1 czerwca mieszkañcy Bia³o³êki mog¹ korzystaæ z nowej

biblioteki, nazwanej, podobnie jak czêœæ dzielnicy, w której siê

znajduje – „Zielona”. Nazwa nie odnosi siê tylko do miejsca.

Wskazuje równie¿ na charakter placówki, która poza wypo¿y-

czaniem ksi¹¿ek, bêdzie propagowaæ ekologiczny styl ¿ycia.

dokoñczenie na str. 8

- „Ja s³ysza³am, jak naœla-

duje myszo³owa, dziêcio³a, ale

najlepszy by³ odg³os jakby od-

palanego motocykla.”

- „Spotka³em wczoraj szpa-

ka gwi¿d¿¹cego na psa.”

- „Znajomy ze wsi ko³o Wie-

liczki mówi³ mi kiedyœ, jak ktoœ

w niedzielne popo³udnie trak-

torem po wsi jeŸdzi³. Okaza³o

siê, ¿e to szpak… ma³orolny.”

Noga w ³apê

Szpakowaty

œpiewak
S³yszeliœcie kiedyœ swoj¹ komórkê dzwoni¹c¹ za oknem,

choæ w³aœnie trzymacie j¹ w rêku? Na blogach mi³oœników

ptaków, którzy dziel¹ siê ze sob¹ „nas³uchaniami” szpaków,

znajdziecie sporo relacji z ró¿nych zabawnych wypadków:

- „W zesz³ym roku siedzia³

na balustradzie tarasu szpak -

oczywiœcie wczesn¹ wiosn¹,

wczeœnie rano i oczywiœcie

przy karmniku - robi³ szybki

przegl¹d stacji radiowych na

falach „œrednich i krótkich”.

Dawno nie s³yszeliœmy tak ró¿-

nych jêzyków i ró¿norodnej

muzyki podawanej w takim
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KUPNO • KOMIS • SPRZEDA¯

tel. 602 247 133

januszhendel@op.pl

Warszawa, ul. Okrzei 32

OBRAZY • SREBRA • PLATERY

ZEGARY • PORCELANA

ODZNACZENIA • MEDALE

MONETY • BANKNOTY

BI¯UTERIA • MEBLE

www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze

odszkodowania

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

Bez zaliczek

prowizja p³atna po

uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70

Hexa Dochodzenie Odszkodowañ

ul. Zagójska 9

04-160 Warszawa

Dworzec Wschodni jak nowy

w³asnego ¿ycia nios³y war-

szawskie harcerki i uczennice.

Ich pamiêci poœwiêcony jest

g³az ustawiony naprzeciwko

wejœcia do dworca od strony

ulicy Kijowskiej. W 1944 roku

dotychczasowy budynek uleg³

zniszczeniu. Po wojnie jego

funkcje przejê³y dwa, odzna-

czaj¹ce siê wyj¹tkow¹ brzy-

dot¹, prowizoryczne budynki.

Wiadomo, ¿e prowizorki trzy-

maj¹ siê d³ugo. Na nowy dwo-

rzec trzeba by³o poczekaæ po-

nad dwadzieœcia lat. W tym

czasie, wed³ug wspomnieñ

podró¿nych, stan dworca by³

straszny. W pomieszczeniu,

które trudno nazwaæ hal¹

dworcow¹, z czterech kas bi-

letowych czynna by³a zazwy-

czaj tylko jedna. Wszêdzie

brud i ba³agan. W dodatku, jak

pisze w Gazecie Wyborczej

Jerzy S. Majewski, przez kilka-

naœcie powojennych lat tune-

le prowadz¹ce na perony za-

czyna³y siê dopiero za drugim

torem. Z tej przyczyny zdarza-

³y siê wypadki.

Nowy budynek dworca

otwarto w 24. rocznicê wyzwo-

lenia Warszawy, 17 stycznia

1969 roku. By³ on oddalony od

dotychczasowego o ok. 200

metrów w kierunku wschod-

nim, co wi¹za³o siê z zamiara-

mi poprowadzenia w tamtym

rejonie alei Tysi¹clecia, stano-

wi¹cej czêœæ planowanej ob-

wodnicy œródmiejskiej Warsza-

wy. Projekt opracowa³ w latach

1956-61 zespó³ projektantów

Centralnego Biura Studiów i

Projektów Budownictwa Kole-

jowego pod kierunkiem in¿y-

nierów Piotra Szymaniaka i

Arseniusza Romanowicza,

autorów równie¿ innych war-

szawskich stacji.

Kompleks dworcowy wzno-

szono etapami, przy równocze-

snej modernizacji linii œrednico-

wej oraz normalnej obs³udze

ruchu pasa¿erskiego. Jako

pierwszy powsta³ pawilon dla

ruchu podmiejskiego, budynek

dla s³u¿by eksploatacyjnej i pod-

jazdy od strony ulicy Lubelskiej.

Nastêpnie przekazano do u¿yt-

ku g³ówny budynek dworcowy,

przeznaczony dla pasa¿erów

podró¿uj¹cych na trasach dale-

kobie¿nych, mieszcz¹cy pocze-

kalnie, kasy biletowe, przecho-

walniê baga¿u i zajmuj¹c¹ 1/3

powierzchni wszystkich urz¹-

dzeñ dworcowych czêœæ han-

dlowo-us³ugow¹, na któr¹ sk³a-

da³y siê restauracja, kawiarnia,

bar szybkiej obs³ugi i inne loka-

le gastronomiczne.

Jak donosi³a na ³amach ty-

godnika „Stolica” Ewa Dobro-

wolska, zaplecze gastrono-

miczne wyposa¿ono w naj-

nowsze urz¹dzenia, m.in. we

w³oskie kuchnie. Sto³eczna

prasa podkreœla³a te¿ rekordo-

wy czas, w jakim uruchomio-

no czêœæ gastronomiczn¹ – od

momentu przekazania obiektu

przez budowlanych do chwili

otwarcia minê³y zaledwie 4

dni. Ewenementem by³ rów-

nie¿ jedyny w Polsce hotel

dzienny na 40 osób

Przez kilka lat, a¿ do wybu-

dowania Dworca Centralnego,

Dworzec Wschodni by³ najno-

woczeœniejsz¹ i najbardziej re-

prezentacyjn¹ budowl¹ tego

typu w Warszawie. Otrzyma³

nawet tytu³ Mister Warszawy

1969 roku. Jednak wiele lat za-

niedbania i braku remontów

spowodowa³o jego fatalny stan

techniczny. Projektant dworca

ju¿ w po³owie lat 70. alarmowa³,

¿e oszczêdnoœci materia³owe,

wymuszone przez w³adze pod-

czas projektowania, sprawi³y,

¿e dworzec nadaje siê do na-

tychmiastowego remontu.

Warszawa Wschodnia do-

czeka³a siê go po czterdziestu

z gór¹ latach. Po trwaj¹cej dwa

lata kapitalnej przebudowie, w

koñcu maja 2012 r. obiekt zo-

sta³ oddany do u¿ytku. Zacho-

wano pierwotn¹ konstrukcjê

stalow¹ hali od ul. Kijowskiej,

która zosta³a naprawiona i za-

bezpieczona antykorozyjnie.

Zainstalowano nowe elewacje

szklane, nowe pod³ogi z ka-

mienia, instalacje techniczne i

urz¹dzenia sanitarne. W bu-

dynku znajduje siê 6 wind. Dla

zwiêkszenia bezpieczeñstwa

podró¿nych zainstalowano

nowoczesny monitoring.

Przestrzeñ g³ównej hali

dworcowej zosta³a zupe³nie

inaczej zaaran¿owana. Zespó³

obs³ugi klienta z kasami, po-

czekalni¹, przechowalni¹ ba-

ga¿u i toaletami wydzielono za

szklan¹ œcian¹. Na szczególn¹

uwagê zas³uguj¹ estetyczne

³aweczki dla oczekuj¹cych.

Skrzyd³a wschodnie i zachod-

nie hali przeznaczono na dzia-

³alnoœæ handlowo-us³ugow¹.

Na poziomie antresoli powsta-

³a strefa VIP – specjalne po-

mieszczenie dla klientów PKP

Intercity z biletem pierwszej

klasy.

Budynek dworca jest klima-

tyzowany oraz wyposa¿ony w

nowoczesne systemy bezpie-

czeñstwa, takie jak: sygnaliza-

cje alarmu po¿arowego,

dŸwiêkowy system ostrzegaw-

czy oraz ró¿nego rodzaju sys-

temy ochrony, typu instalacje

sygnalizacji w³amania i napa-

du czy kontroli dostêpu.

Nowy budynek obs³ugi ru-

chu dalekobie¿nego to tylko

jedna z dwóch czêœci dworca

Warszawa Wschodnia. Czêœæ

podmiejska zosta³a oddana do

u¿ytku rok temu. W gruntow-

nie odnowionym budynku znaj-

duj¹ siê kasy biletowe, infor-

macja o rozk³adzie jazdy, po-

czekalnia, toalety i punkty

us³ugowe. Dworzec podmiej-

ski, jak i ca³y obiekt przystoso-

wany jest do potrzeb pasa¿e-

rów niepe³nosprawnych.

Wykonawc¹ prac remonto-

wych by³a firma Strabag. Kosz-

ty modernizacji Dworca War-

szawa Wschodnia wynios³y

prawie 60 mln z³. Pokry³y je

œrodki z bud¿etu pañstwa oraz

œrodki w³asne w³aœciciela

dworców, grupy PKP S.A.

Dane te nie obejmuj¹ peronów,

których w³aœcicielem jest gru-

pa Polskie Linie Kolejowe i któ-

rych  remont jeszcze trwa.

Po remoncie Dworzec

Wschodni prezentuje siê nie-

zwykle okazale. Trudno by w

nim rozpoznaæ zapyzia³¹

dawn¹ stacjê, na której wieczo-

row¹ por¹ strach by³o wysia-

daæ. Teraz, ten pod wzglêdem

ogólnej liczby odprawianych

poci¹gów g³ówny dworzec

Warszawy, wieczorem piêknie

oœwietlony, jest funkcjonalny,

nowoczesny i bezpieczny.

Joanna Kiwilszo

dokoñczenie ze str. 1

28 maja 2012 roku Praski

Otwarty Samozwañczy Uni-

wersytet Lataj¹cy odby³ wy-

cieczkê do ZOO. Jej uczestni-

cy byli jedn¹ z pierwszych

grup, które mog³y zwiedziæ od-

remontowan¹ willê. W roli ku-

stosza zbiorów i przewodnika

wyst¹pi³a dr Ewa Zbonikow-

ska, wicedyrektor warszaw-

skiego ZOO.

Dziêki wydanej za oceanem

ksi¹¿ce Diane Ackerman „The

Zookeeper’s Wife. A War Sto-

ry” (w polskim przek³adzie:

„Azyl. Opowieœæ o ¯ydach

ukrywanych w warszawskim

ZOO”), rozs³awiaj¹cej wojenn¹

odwagê i pomys³owoœæ ma³¿eñ-

stwa ̄ abiñskich, willa sta³a siê

miejscem wa¿nym, do którego

ci¹gn¹ coraz liczniejsze wy-

cieczki zza oceanu. Budynek

uda³o siê ju¿ czêœciowo odre-

montowaæ i udostêpniæ zwie-

dzaj¹cym. Mo¿na tam obej-

rzeæ salon, któremu przywró-

cono oryginalny wystrój, a w

nim m.in. kominek wybudowa-

ny w³asnorêcznie przez dyrek-

tora Jana ̄ abiñskiego oraz for-

tepian, na którym grywa³a jego

¿ona. Udostêpniono te¿ czêœæ

rozleg³ych piwnic, niczym labi-

rynt ci¹gn¹cych siê pod budyn-

kiem, gdzie nawet przez kilka-

naœcie miesiêcy ukrywano

uciekinierów. Mo¿na tak¿e

obejrzeæ wylot kana³u, przez

który niepostrze¿enie wydo-

stawano siê z domu w razie

niebezpieczeñstwa.

We wrzeœniu 1939 roku te-

ren warszawskiego zoo znisz-

czy³y bombardowania. Wiele

zwierz¹t zginê³o od wybucha-

j¹cych pocisków lub uciek³o,

inne, zw³aszcza drapie¿niki, z

uwagi na zagro¿enie dla

mieszkañców musiano od-

strzeliæ. Ocala³e cenne okazy

hitlerowcy wywieŸli do ogro-

dów na terenie Rzeszy, w tym

ulubienicê warszawiaków,

ma³¹ s³onicê Tuzinkê, po któ-

rej wszelki œlad zagin¹³.

Podczas okupacji zniszczo-

ny ogród zamkniêto dla zwie-

dzaj¹cych, ale by³ dostêpny dla

niemieckich oficerów, którzy

lubili tu spacerowaæ. Okaza³o

siê to znakomitym kamufla¿em

dla dzia³alnoœci prowadzonej w

willi, zw³aszcza od momentu,

gdy na terenie ZOO zorganizo-

wana zosta³a tuczarnia œwiñ.

Dyrektor ¯abiñski otrzymuje

przepustkê do getta, aby stam-

t¹d odbieraæ odpadki ¿ywno-

œciowe, zdobywaj¹c z czasem

mo¿liwoœæ wyprowadzania na

aryjsk¹ stronê tak¿e ludzi. Wil-

la ¯abiñskich staje siê przej-

œciowym domem dla uciekinie-

rów, którzy po wyrobieniu no-

wych dokumentów ruszali st¹d

w dalsz¹ drogê. Przed niebez-

pieczeñstwem, czyli niespo-

dziewan¹ wizyt¹ Niemców,

ostrzega³a mieszkañców usta-

lona melodia Offenbacha gra-

na na fortepianie przez pani¹

Antoninê ¯abiñsk¹. Gwarna

willa, nie bez przyczyny zwana

„domem pod zwariowan¹

gwiazd¹”, zawsze pe³na ludzi i

zwierz¹t, nie budzi³a podejrzeñ

Niemców. Zapewne dlatego, ¿e

choæ w ci¹gu trzech lat w willi

ma³¿eñstwa ¯abiñskich ukry-

wa³o siê oko³o 70 uciekinierów,

ich kryjówka nie zosta³a zde-

konspirowana. Jan ¯abiñski,

¿o³nierz Armii Krajowej, wzi¹³

udzia³ tak¿e w Powstaniu War-

szawskim, a po powrocie z nie-

woli oboje z ¿on¹ odbudowy-

wali ogród i zarz¹dzali nim do

O willi ¯abiñskich w ZOO

Dom pod zwariowan¹ gwiazd¹
Wybudowana przed wojn¹ w stylu modernistycznym willa

mia³a s³u¿yæ kolejnym dyrektorom ogrodu zoologicznego.

Tymczasem sta³a siê azylem dla czêœci ocala³ych z bom-

bardowañ zwierz¹t oraz kilkudziesiêciu osób, tak rodziny

ówczesnego dyrektora, jak i ukrywaj¹cych siê tu uciekinierów

z warszawskiego getta.

pocz¹tku lat 50. Przyczyny re-

zygnacji Jana ¯abiñskiego z

funkcji dyrektora warszawskie-

go ZOO i atmosferê tamtego

okresu doœæ dobrze komentu-

je ówczesny dowcip: „Dlacze-

go wyrzucono dyrektora ZOO?

Podobno mia³ znajomego s³o-

nia za granic¹”. W kolejnych

latach ¯abiñski zyska³

ogromn¹ popularnoœæ jako au-

tor radiowych audycji popula-

ryzatorskich o ¿yciu zwierz¹t.

Dzia³alnoœæ Jana ̄ abiñskie-

go i jego ¿ony, którzy ryzyko-

wali ¿ycie ca³ej swojej rodziny,

w tym dwójki ma³ych dzieci,

uhonorowa³ izraelski instytut

Yad Vashem, w 1965 roku na-

daj¹c obojgu tytu³ Sprawiedli-

wych wœród Narodów Œwiata.

Jedn¹ z uratowanych przez

nich osób by³a rzeŸbiarka

Magdalena Gross, której jedn¹

z prac mo¿na podziwiaæ w od-

nowionym salonie.

Otwarty w 1928 roku na te-

renie wydzielonym z Parku

Praskiego ogród zoologiczny

zosta³ za³o¿ony przez Wenan-

tego Burdziñskiego, by³ego

dyrektora ogrodu zoologiczne-

go we Lwowie. Upamiêtnia go

jedna z pobliskich ulic Nowej

Pragi II. Od tego czasu ogród

zoologiczny w Warszawie z

pocz¹tkowych 27 hektarów

rozrós³ siê do 40 hektarów i

cieszy siê nies³abn¹c¹ popu-

larnoœci¹. Pomimo zmieniaj¹-

cych siê czasów i upodobañ,

wci¹¿ stanowi jedn¹ z najwiêk-

szych atrakcji na mapie stoli-

cy. Sw¹ popularnoœæ obecnie

zyskuje nie tylko dziêki sukce-

som hodowlanym, ale tak¿e

dziêki wpisanej w dzieje nie-

z³omnej postawie ludzi w nim

pracuj¹cych. Warto wiêc za-

znaczyæ willê ¯abiñskich jako

kolejny wa¿ny punkt na histo-

rycznej mapie Pragi.

Kr.

GUCIO czeka na dom

Ten œliczny, ma³y piesek o imieniu Gucio ma ok. 1,5 roku.

W tej chwili przebywa w schronisku na Paluchu i trzeba go

stamt¹d jak najszybciej zabraæ do dobrego domu. Gucio jest

przemi³ym pieskiem, praw-

dziw¹ „przytulank¹” – na spa-

cerach lgnie do wolontariuszki,

bardzo pragnie byæ czyjœ. Jest

delikatny, ³adnie chodzi na smy-

czy, z innymi pieskami ¿yje w

zgodzie. Bêdzie super pieskiem

dla dzieci i doros³ych.

Kontakt w sprawie adopcji:

508 154 332

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
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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

Najpierw g³os oddano m³o-

dym. Gimnazjaliœci i licealiœci ze

szkó³ Targówka zaprezentowali

bogaty „Przegl¹d poezji i pieœni

patriotycznej”. Solo, w duetach,

w grupach, w chórze – s³owem

mówionym i œpiewanym, przy-

pomnieli utwory, które wzrusza-

³y kilka pokoleñ Polaków. Za-

brzmia³ Marsz I Brygady, Sza-

ra piechota, Bia³y krzy¿, Czer-

wone maki, Serce w plecaku,

Dziœ do ciebie przyjœæ nie mogê,

Warszawskie dzieci, pójdziemy

w bój. Teksty wzbogacane by³y

gestami i ruchem scenicznym,

a tak¿e zdjêciami na telebimie.

W programie wyst¹pili ucznio-

wie  gimnazjów nr: 145, 113,

141 i 144 oraz LO XIII i 46 i Ze-

spo³u Szkó³ nr 34.

Zwieñczeniem wystêpu by³

wspólnie zaœpiewany „Sen o

Warszawie”, po którym dwóch

uczniów wprowadzi³o na sce-

nê Reginê G³uchowsk¹. Pre-

zes Oddzia³u Bródno TPW

otrzyma³a kosz kwiatów. Ob-

darowana podziêkowa³a w³a-

dzom Targówka, które od 7 lat

realizuj¹ pomys³y cz³onków i

prezesa oddzia³u.

Czêœæ oficjalna rozpoczê³o

wejœcie pocztu sztandarowego

oddzia³u, z m³od¹ asyst¹ w

sk³adzie: Olga Kalinowska, Ju-

lia Kwieciñska i Sebastian Stra-

nianek. Odœpiewano Hymn

Przyjació³ Bródna.

Za utrwalanie historii Tar-

gówka i krzewienie wartoœci

podziêkowa³ burmistrz Grze-

gorz Zawistowski: trzydzieœci

lat tej dzia³alnoœci daje powód

do dumy. Wrêczaj¹c Reginie

G³uchowskiej statuetkê i p³ytê

z muzyk¹ Fryderyka Chopina

dla Oddzia³u Bródno TPW,

¿yczy³ sukcesów i powodzenia

w dalszej dzia³alnoœci. ¯ycze-

nia przekaza³ tak¿e przewod-

nicz¹cy Rady Dzielnicy Zbi-

gniew Poczesny, a podziêko-

wania za 4-letni¹ wspó³pracê

Krzysztof Bugla, b. wicebur-

mistrz Targówka, obecnie bur-

mistrz ¯oliborza. Wœród sk³a-

daj¹cych ¿yczenia by³y tak¿e:

Marzenna Grochowska – wice-

prezes Zarz¹du G³ównego To-

warzystwa Przyjació³ Warsza-

wy i El¿bieta Wolffgram - pre-

zes Oddzia³u Powiœle.

Regina G³uchowska z³o¿y-

³a krótkie sprawozdanie, w któ-

rym przypomnia³a m.in. doko-

nania Ryszarda Szo³wiñskiego

i Lechos³awa Zakrzewskiego

oraz dzia³aj¹cych obecnie pa-

sjonatów. Wiedzê o przesz³o-

œci „ma³ej Ojczyzny” przeka-

zuj¹ m³odym i najm³odszym

poprzez spotkania, wystawy,

wyk³ady w placówkach oœwia-

towych, publikacje prasowe i

ksi¹¿kowe. Skutecznie zachê-

caj¹ do w³¹czenia siê w te

dzia³ania. Chêæ wst¹pienia do

Ko³a M³odych Przyjació³  Bród-

na zg³osi³o m.in. 13 cz³onków

M³odzie¿owej Rady Targówka.

Tradycyjnie, na uroczystoœci

jubileuszowej wrêczone zosta-

³y odznaczenia i dyplomy.

Zarz¹d G³ówny Towarzy-

stwa Przyjació³ Warszawy

uhonorowa³ „Z³ota Syrenk¹” 14

dzia³aczy Oddzia³u Bródno,

m.in.: Katarzynê Spoczyñsk¹-

Król, Barbarê Bojko, Irenê

Fertner, Jerzego Wysockiego,

Halinê Sochê, Sebastiana

Stranianka. Dyplomy uznania

za d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ (z

fotografiami w ramkach)

otrzyma³o 9 osób, m.in. Regi-

na G³uchowska, Irena Fertner,

Krystyna Sztarba³a, Halina

Sosnowska, Jerzy Wysocki,

92-letni Marian S³owiñski i

Stanis³aw Szklarski.

Jubileuszowe dyplomy za

wspó³pracê i wspieranie Od-

dzia³u Bródno TPW burmistrz

Zawistowski wrêczy³ 40 oso-

bom. Dyplomy z podziêkowa-

niem, z r¹k prezesa Reginy

G³uchowskiej, otrzymali cz³on-

kowie i sympatycy oddzia³u,

m.in. z Towarzystwa Przyjació³

Warszawy, klubów i szkó³ Tar-

gówka, Spó³dzielni Mieszka-

niowej Bródno oraz urzêdu i

Rady Dzielnicy Targówek. Ser-

deczne gratulacje dla wszyst-

kich cz³onków Oddzia³u Bród-

no TPW, wraz z ¿yczeniami

zdrowia ci¹gle nowych pomy-

s³ów, które pozwol¹ ocaliæ od

zapomnienia to, co w historii

najwa¿niejsze: ludzi i ich czy-

ny – przekaza³ w liœcie senator

Marek Borowski, który nie móg³

wzi¹æ udzia³u w uroczystoœci.

Muzeum Historii Polskiego

Ruchu Ludowego przygoto-

wa³o na jubileusz wystawê:

12 tablic, na których umiesz-

czono informacje i zdjêcia

osób zas³u¿onych dla od-

dzia³u, miejsc wa¿nych w hi-

storii Bródna i Pelcowizny,

dzieje Ochotniczej Stra¿y

Po¿arnej na Bródnie, a tak-

¿e archiwalne zdjêcia rodzin-

ne. Jako pierwsi obejrzeli

wystawê uczestnicy uroczy-

stoœci 29 maja; wkrótce do-

stêpna bêdzie w siedzibie

Oddzia³u Bródno TPW w klu-

bie „Junona” SM „Bródno”

przy ul. Bazyliañskiej 1.

K.

Przesz³oœæ z przysz³oœci¹
Te dwa w¹tki przeplata³y siê podczas obchodów 30-lecia

Oddzia³u Bródno Towarzystwa Przyjació³ Warszawy 29 maja

w sali konferencyjnej urzêdu dzielnicy Targówek.

Pomys³ projektu, inspirowa-

nego mistrzostwami UEFA

Euro 2012, powsta³ w Biurze

Kultury Urzêdu m.st. Warsza-

wy. „This way” to projekt arty-

styczny, ale tak¿e spo³eczny;

bior¹ w nim udzia³ dzieci ze

œrodowisk zagro¿onych wyklu-

czeniem – podkreœla Ma³go-

rzata Naimska. Jest tak¿e

form¹ wspó³pracy Warszawy z

Kijowem.

Tomasz Szczepañski, pre-

zes Stowarzyszenia GPAS, od

Warszawa – Kijów
Na prze³omie maja i czerwca œciana, okalaj¹ca fabrykê

czekolady E. Wedel od strony Jeziorka Kamionkowskiego,

zmieni³a siê nie do poznania. Grupa polskich i ukraiñskich

dzieci, uczestnicz¹cych w  projekcie „This way”, wykona³a

tu wielobarwny mural. Pomoc¹ s³u¿yli im artyœci streetar-

tu. Kilkunastoletni autorzy muralu s¹ cz³onkami Grupy Pe-

dagogiki i Animacji Spo³ecznej Praga Pó³noc oraz uczest-

nikami bliŸniaczego projektu z Kijowa. Wczeœniej wziêli

udzia³ w warsztatach streetartowych, organizowanych przez

Fundacjê Vlep/v/net, promuj¹c¹ sztukê ulicy. Poznali m.in.

technikê sitodruku, plakatu i szablonu. Mural jest zwieñ-

czeniem tych dzia³añ.

15 lat pracuje z dzieæmi i m³o-

dzie¿¹ z praskich podwórek.

O swoich podopiecznych

mówi, ¿e maj¹ si³ê, energiê i

potencja³, lecz dotarcie do

nich jest trudne; tak¿e odzy-

skiwanie zaufania, bo wiele

razy siê zrazili. Ten projekt

zaprasza ich na spotkanie ze

sztuk¹, daje szansê, by zmie-

nili swoje wizje i pomys³y –

pod opiek¹ artystów.

Grupa dzieci z Polski po-

jecha³a do Kijowa i tam ma-

lowa³a murale. Uczestnicy

wspominaj¹ to jako najlep-

szy wyjazd w swoim ¿yciu.

Otrzymali podziêkowanie i

dyplom od rektora Politech-

niki Kijowskiej.

W maju grupa dzieci z Kijo-

wa, z Aid¹ D¿angirow¹ z Ga-

lerii £awra i artystami, przyje-

cha³a do Warszawy. Zobaczy-

li miasto i Stadion Narodowy.

Poczuli siê czêœci¹ mistrzostw

EURO 2012. Wspólne dzia³a-

nia sprawi³y, ¿e dzieci sta³y siê

grup¹ bardziej zwart¹ i otwart¹

-  mówi¹ opiekunowie.

Atrakcj¹ dla uczestników

projektu by³y czekoladowe

warsztaty w  Wedlowskiej Fa-

bryce Rarytasów. W³asno-

rêcznie zdobili torciki wedlow-

skie i dekorowali tabliczki bia-

³ej czekolady. Mieli okazjê po-

smakowaæ wyrobów i poznaæ

160-letni¹ historiê Fabryki

Czekolady E.Wedel – Narodo-

wego Sponsora UEFA Euro

2012.

Projekt „This way” bêdzie

kontynuowany w 2013 roku.

K.

Meldunek z nagrod¹
Do³¹cz do nas! To proste - zamelduj siê i odbierz nagrodê! 1 czerwca ruszyliœmy z

akcj¹ spo³eczn¹ „Bia³o³êka. Zamelduj siê”. Ide¹ akcji jest zachêcenie do wst¹pienia w

szeregi zameldowanych mieszkañców dzielnicy i wskazanie korzyœci z tego p³yn¹cych.

Zameldowanych na pobyt sta³y na Bia³o³êce jest 90,5 tys. osób, jednak Urz¹d Dzielnicy Bia³o-

³êka szacuje, ¿e mieszka w niej ok. 130 tys., gdy¿ co roku osiedla siê tu kilka tysiêcy nowych

mieszkañców. Wiele osób nie dope³ni³o formalnoœci zwi¹zanych z meldowaniem siê. To spory

k³opot dla dzielnicy. Problemy pojawiaj¹ siê na etapie planowania miejsc w placówkach oœwiato-

wych, czego efektem s¹ zajêcia w szko³ach odbywaj¹ce siê w systemie zmianowym. Planowanie

inwestycji równie¿ stanowi spore wyzwanie dla dzielnicy. Gdyby wszyscy mieszkañcy dzielnicy

rozliczali siê z Urzêdem Skarbowym w Warszawie, wp³ywy do bud¿etu m.st. Warszawy mog³yby

wzrosn¹æ rocznie nawet o 100 mln z³. Dziêki tym œrodkom mieszkañcy mogliby zyskaæ m.in.

przedszkola, szko³y, nowe drogi, a wschodnia czêœæ dzielnicy dom kultury i p³ywalniê.

Ka¿dy, kto zdecyduje siê do³¹czyæ, otrzyma jedn¹ z nagród - vouchery: na spektakle w

Bia³o³êckim Oœrodku Kultury, na p³ywalniê POLONEZ i w Bia³o³êckim Oœrodku Sportu oraz

do Multikina na dowolny sens 2D lub 3D. Co miesi¹c 50 zameldowanych osób dostanie

równie¿ przewodnik po dzielnicy „Bia³o³êka odkryta”.

Uruchomiona zosta³a równie¿ strona internetowa www.bialoleka.waw.pl/zameldujsie, gdzie

mieszkañcy mog¹ zasiêgn¹æ informacji o akcji, pobraæ formularze, dowiedzieæ siê jakie doku-

menty s¹ potrzebne do zameldowania siê i ile trwa procedura oraz jaki urz¹d skarbowy jest

w³aœciwy dla Dzielnicy Bia³o³êka.
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XXX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Jako pierwszy g³os zabra³

Tomasz Cichocki, przewodni-

cz¹cy komisji infrastruktury i

ochrony œrodowiska, który po-

informowa³, ¿e na posiedzeniu

komisji 16 maja mieszkañcy

pytali m.in., jak wygl¹da projekt

stacji, jakie bêd¹ konsekwencje

dla mieszkañców Zacisza, czy

przy stacji bêdzie pêtla autobu-

sowa? Radni nie mieli informa-

cji w tej sprawie. Chc¹c poznaæ

odpowiedzi, na sesjê przysz³o

ok. 50 mieszkañców, w tym

cz³onkowie Zarz¹du i Rady

Osiedla Zacisze i Targówka Fa-

brycznego. Podczas sesji zg³o-

sili pytania o stan budowy sta-

cji, plany komunikacyjne, wp³yw

na œrodowisko oraz na gospo-

darkê wodn¹ i na okoliczne

dzia³ki, a tak¿e – co zawiera (je-

œli jest) umowa miêdzy inwesto-

rem Dom Development – PKP

– Urzêdem Dzielnicy Targówek.

Burmistrz Grzegorz Zawi-

stowski udzieli³ uspokajaj¹cej

odpowiedzi: sprawa budowy

stacji na wysokoœci osiedla Wil-

no by³a znana od 2009 roku,

DD spotyka³ siê z Rad¹ Os. Za-

cisze, do urzêdu wp³ywa³y opi-

nie zarówno negatywne, jak po-

zytywne (od Rady Osiedla Tar-

gówek Fabryczny). 29 maja

wojewoda wyda³ decyzjê o re-

alizacji, 30 grudnia 2011 r. – po-

zwolenie na budowê. Obiekt

zlokalizowany jest wy³¹cznie

na terenach PKP; w zwi¹zku z

negatywnymi opiniami podjêto

decyzjê, ¿e przystanek bêdzie

mia³ po³¹czenie tylko z jedn¹

czêœci¹ osiedla, z drugiej stro-

ny przejœcie bêdzie nieczynne.

Obawy teraz zg³aszane s¹ nie-

s³uszne. Gdy metro dotrze do

Dworca Wileñskiego, miesz-

kañcy bêd¹ za tym, by dopro-

wadziæ drogê po drugiej stro-

nie. Sukcesem jest to, ¿e po raz

pierwszy w Warszawie budo-

wany jest przystanek kolejowy

na u¿ytek mieszkañców, dla

poprawy komuikacji miejskiej.

Zaprezentowany na telebimie

projekt lokalizacji stacji i jej oto-

czenia uzupe³nia³y wypowiedzi

przedstawicieli: PKP PLK - Jana

Teleckiego, dyrektora Zak³adu

Linii Kolejowych w Warszawie;

Dom Development – Jacek Or-

kisza, dyrektora pionu inwesty-

cji i Stanis³awa Szczygielskiego,

z-cy dyrektora Pionu Inwestycji,

a nastêpnie przedstawicieli Za-

rz¹du Transportu Miejskiego:

Dobies³awa Kadlota i Marka

Chmurskiego. Szczegó³y Czy-

telnicy NGP znajd¹ w materia-

le, który na nasz¹ proœbê obie-

ca³ przys³aæ inwestor.

Kolejne pytania i uwagi zg³o-

si³ Maciej Jankiewicz: czy tunel

bêdzie zamkniêty dla miesz-

kañców Zacisza? Czy nast¹pi-

³a zmiana usytuowania przy-

stanku? Co bêdzie z wod¹

deszczow¹? Plany mo¿na by³o

mieszkañcom pokazaæ wcze-

œniej; nazwa stacji powinna byæ

z nimi konsultowana. O szcze-

gó³owe informacje o tunelu po-

prosi³ Marcin Sk³odowski.

Janina Wiêckowska z Rady

Osiedla Zacisze powiedzia³a:

„Od 2010 roku chcieliœmy roz-

mawiaæ. Przychodziliœmy, ale

wrêcz nas przeganiano”. Prze-

konywa³a, ¿e pierwsza lokali-

zacja stacji by³a lepsza. O po-

zyskiwaniu informacji przez

zarz¹d osiedla i SISKOM opo-

wiedzia³ Janusz Iwaszkiewicz

(jego komentarz zamieszcza-

my poni¿ej).

W dyskusji by³y zarówno

g³osy sceptyczne wobec sta-

cji, jak entuzjastyczne: „dla nas

to gwiazdka z nieba, ¿e ktoœ

Pytania o stacjê
G³ównym punktem obrad 5 czerwca by³a „Informacja na te-

mat planu budowy przystanku kolejowego o nazwie Warszawa

Zacisze Wilno i zwi¹zanych z tym zmian infrastrukturalnych”.

„Osiedle Zacisze-Elsnerów ma ponad 30 tys. mieszkañców, a

protest 3 lata temu co do lokalizacji przystanku podpisa³o 414 osób

w tym dzia³kowicze, którzy pobudowali nielegalnie domy przy to-

rach kolejowych. Obecnie po stronie Targówka Fabrycznego na

nowym osiedlu Wilno mo¿e ju¿ mieszka 100 osób, a dopiero za 8

lat bêdzie tam ponad 4 tys. mieszkañców, którzy bêd¹ korzystali

ze szkó³ i przedszkoli na Zaciszu (DD nie planuje budowy szko³y).

Zamkniêcie przejœcia pod torami i zamkniêcie przez PLK PKP

przejazdu w ul. Bukowieckiej bêdzie utrudnieniem dla mieszkañ-

ców nowego osiedla Wilno i wtedy bêd¹ oni mieli pretensje do

burmistrza i Dom Development, ¿e s¹ odciêci od reszty dzielnicy.

W 2009 roku by³ plan lokalizacji przystanku pomiêdzy ul. Tu-

¿yck¹ i ul. Potulick¹, ale DD nie ma na tej wysokoœci (po drugiej

stronie torów) wykupionego terenu.

Burmistrz Zawistowski liczy³, ¿e czêœæ ulicy Potulickiej zbu-

duje inny deweloper, ale nic z tego nie wysz³o, wiêc zgodzi³ siê

by DD za³atwi³ sobie w P³ocku zezwolenie na budowê przystan-

ku w innej lokalizacji.

Urzêdnicy z Targówka nie maj¹ nic do powiedzenia w spra-

wach komunikacji, a by umieœciæ pêtlê autobusow¹ przy przy-

stanku kolejowym potrzeba uchwa³y Rady Miasta, zmieniaj¹cej

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla

Zacisze-Elsnerów.

Prêdzej czy póŸniej plan ten bêdzie zmieniony i pewnie tere-

ny dzia³ek przy przystanku kolejowym zostan¹ zamienione na

parkingi dla mieszkañców z Targówka i okolic.

Tak¹ koncepcjê ju¿ 3 lata temu przedstawiali mieszkañcom

przedstawiciele DD, a przecie¿ w Warszawie g³os decyduj¹cy

maj¹ deweloperzy bo samorz¹du i tak nie s³ychaæ.

W tym przypadku burmistrz wymiga³ siê od decyzji w sprawie

po³¹czeñ komunikacyjnych na Targówku i zwali³ winê na miesz-

kañców, których wiêkszoœæ jest za rozwojem komunikacji szyno-

wej - w tym SKM do Dworca Wileñskiego” (w dalekiej przysz³oœci).

Janusz Iwaszkiewicz - przewodnicz¹cy zarz¹du osiedla „Zacisze”

chce tu budowaæ!”. O pozytyw-

nych zmianach, na które Tar-

gówek Fabryczny czeka³ po-

nad 10 lat, opowiedzia³a Han-

na Neræ, przewodnicz¹ca Za-

rz¹du tego osiedla.

Swoistym podsumowaniem

by³a wypowiedŸ Tomasza Ci-

chockiego: „dyskusja odbywa

siê póŸno albo za póŸno”. W

zwi¹zku ze zg³oszonymi uwa-

gami (dojœcie do stacji, komu-

nikacja piesza) warto doprecy-

zowaæ projekt lub sporz¹dziæ

aneks. Rady poprosi³ burmi-

strza o spotkanie, na którym

„dopniemy guzik”.

Zbigniew Poczesny stwier-

dzi³, ¿e taki dokument powsta-

nie, gdy bêdzie sporz¹dzony

protokó³ z sesji i zebrane po-

stulaty – zgodne i niezgodne.

W protokole  znajd¹ siê tak-

¿e zapisy z koñcowej czêœci

sesji, w której radni i burmistrzo-

wie wypowiadali siê o szczegó-

³ach projektu, przekazywaniu

informacji, kompetencjach sa-

morz¹du, relacjach miêdzy za-

rz¹dem dzielnicy a rad¹ osiedla.

Debata w sprawie stacji

Warszawa Zacisze Wilno trwa-

³a trzy godziny. O komentarz

poprosiliœmy Janusza Iwasz-

kiewicza, przewodnicz¹cego

zarz¹du Osiedla Zacisze.

Kilkanaœcie minut zaj¹³ drugi

temat sesji: „Zmiany w funkcjo-

nowaniu  komunikacji miejskiej

i rozwój infrastruktury w zwi¹z-

ku z funkcjonowaniem Szybkiej

Kolei Miejskiej S3 z Legionowa

do lotniska Okêcie przez stacjê

Warszawa Œródmieœcie”. Infor-

macjê przedstawi³ Marek

Chmurski z ZTM, który wkrótce

przeœle j¹ do naszej redakcji.

W ostatnim punkcie porz¹d-

ku dziennego przewodnicz¹cy

rady dzielnicy przekaza³ infor-

macje personalne o wyst¹pie-

niu z klubu radnych PO: Da-

nuty Winnickiej, Lilianny Lach

i Zbigniewa Poczesnego.

Muzyczny Spacer to chodz¹-

cy koncert, który przemierza

ulice Starej Pragi. Jego idea na-

wi¹zuje z jednej strony do tra-

dycji kapel podwórkowych, z

drugiej zaœ przypomina o wie-

lokulturowym charakterze

dzielnicy – w szczególnoœci o

jej ¿ydowskich korzeniach.

Wskazuje tak¿e na obecnoœæ

kultury ukraiñskiej, rosyjskiej i

Przewodnicz¹cy rady Zbi-

gniew Poczesny powierzy³ li-

czenie g³osów Annie Moczul-

skiej, nastêpnie odczyta³ skie-

rowane do niego i do Rady

Dzielnicy pismo Zarz¹du Dziel-

nicowego Sojuszu Lewicy De-

mokratycznej – uchwa³ê w

sprawie ustania cz³onkostwa

radnego Jacka Rybaka.

Porz¹dek dzienny przyjêto 16

g³osami przy 4 wstrzymuj¹cych

siê; protokó³ z poprzedniej se-

sji, 17 – za, 4 wstrzymuj¹ce siê.

Najwa¿niejsze zmiany za-

³¹cznika dzielnicowego do bu-

d¿etu m.st. Warszawy na rok

2012 omówi³a skarbnik dzielni-

cy El¿bieta Marecka. Wœród

planowanych zmian s¹ m.in.:

przyznanie œrodków w wysoko-

œci 100 000 z³ na IV etap pro-

jektu pn. „Park RzeŸby”; zwiêk-

szenie o 200 000 z³ œrodków na

remonty lokali socjalnych, po³o-

¿onych na terenie innych dziel-

nic, przeznaczonych dla miesz-

kañców Targówka (realizacja

wyroków eksmisyjnych); prze-

niesienie œrodków na zakup na-

gród w konkursach, przeniesie-

nie kwoty 26 306 z³ na usuniê-

cie awarii sieci wodoci¹gowych

i naprawê instalacji elektrycznej

oraz na op³aty czynszu za nie-

ruchomoœci, wykorzystywane

na targowisko, bêd¹ce w zaso-

bach Agencji W³asnoœci Rolnej

Skarbu Pañstwa; przeniesienie

kwoty 16 800 z³ na realizacjê

programu „Otwarte boiska spor-

towe”; wprowadzenie 3 zadañ:

wykonanie 2 szaf zasilania

oœwietlenia ulicznego na tere-

nie osiedla Zacisze-Elsnerów

(55 000 z³), przeniesienie szafy

zasilania oœwietlenia ulicznego

na ul. Tu¿yckiej (60 000 z³),

pod³¹czenie oœwietlenia ul.

Oliwskiej do miejskiego syste-

mu oœwietleniowego (40 000

z³). Uchwa³ê o zmianach za-

³¹cznika popar³o 20 radnych, 4

wstrzyma³o siê od g³osu.

Po wyjaœnieniach Marka

Sad³owskiego, naczelnika

Wydzia³u Architektury i Bu-

downictwa, g³osami 19 rad-

nych (6 wstrzyma³o siê od g³o-

su) pozytywnie zaopiniowano

projekt uchwa³y Rady Warsza-

wy w sprawie uchwalenia miej-

scowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego rejonu

ulicy Gilarskiej. Pozytywnie

oceniaj¹c zapisy tego planu,

rada Targówka ponownie

wnios³a o zmianê klasy ulicy

Œw. Wincentego z „g³ównej

ruchu przyspieszonego”- GP

na „g³ówn¹”-  G oraz zapropo-

nowa³a wykreœlenie zapisu

umo¿liwienia przykrycia kana-

³u w rejonie ulicy Samarytan-

ki, w celu zapobie¿enia ewen-

tualnemu nadu¿yciu tej mo¿li-

woœci przez zarz¹dcê kana³u.

Roczne sprawozdanie z

dzia³alnoœci Zarz¹du Gospo-

darowania Nieruchomoœciami

w Dzielnicy Targówek za 2011

rok, zatwierdzone 11 kwietnia

przez zarz¹d dzielnicy, rada

przyjê³a 15 g³osami, przy 4

wstrzymuj¹cych siê.

Tematem kolejnej uchwa³y

by³a skarga na dzia³ania ZGN,

dotycz¹ce remontu kapitalne-

go budynku, w którym za

mieszkuje skar¿¹cy  Stanis³aw

Stêpczyñski. Zgodnie z wyja-

œnieniami Jêdrzeja Kunow-

skiego, przewodnicz¹cego ko-

misji rewizyjnej, w wyniku ne-

gocjacji, 23 marca skar¿¹cy

uzna³ sprawê za wyjaœnion¹.

Za uchwa³¹, uznaj¹c¹ skargê

za bezprzedmiotow¹ z przy-

czyn faktycznych i prawnych,

g³osowa³o 17 radnych, 4

wstrzyma³o siê od g³osu.

Trzy kolejne uchwa³y, doty-

cz¹ce wykazów lokali przezna-

czonych do sprzeda¿y bezprze-

targowej na rzecz ich najem-

ców, rekomendowa³ wicebur-

mistrz Grzegorz Gadecki. Wy-

kaz nr 5 (3 lokale: Rembieliñ-

ska 2 i ¯uromiñska 14) oraz

wykaz nr 6 (21 lokali z ulic: Ba-

zylianskiej 8, Boliwara 8, Krasi-

czyñskiej 10, £abiszyñskiej 18

i 23, £ojewskiej 10, Majowej 5,

Poleskiej 6, Rembieliñskiej 19,

Suwalskiej 21, Toruñskiej 84,

Wêgrowskiej 3 i 4 oraz Wysoc-

kiego 20) popar³o 20 radnych,

przy 1 glosie wstrzymuj¹cym

siê. Wynik: 21 g³osów „za” i 2

wstrzymuj¹ce siê da³o g³osowa-

nie uchwa³y, opiniuj¹cej wykaz

nr 7 (22 lokale z ulic: Boliwara

8, Bartniczej 9, Bazyliañskiej 8

i 18, Boles³awickiej 28, Krasi-

czyñskiej 10, £ojewskiej 4, 8,

10, 14; Or³owskiej 3, Smoleñ-

skiej 70 i 81, Œw. Wincentego

89, Toruñskiej 82 i 84, Wêgrow-

skiej 3, Wysockiego 20, Z³oto-

polskiej 11, 13 i 15).

W kolejnym punkcie porz¹dku

dziennego Zbigniew Poczesny

przekaza³ informacje: zgodnie z

decyzj¹ konwentu rady dzielnicy

sesje bêd¹ siê rozpoczynaæ o go-

dzinie 14.00, nadzwyczajne - o

innej, ustalonej; wszyscy radni

z³o¿yli w terminie oœwiadczenia

maj¹tkowe, niektórzy musieli uzu-

pe³niæ drobne dane.

Ostatnie g³osowanie doty-

czy³o stanowiska rady dzielni-

cy w sprawie lokalizacji tzw.

Pomnika  Braterstwa Broni. 16

lutego radni klubu PiS wnio-

skowali o przeniesienie tego

obiektu np. na Cmentarz

¯o³nierzy Radzieckich w Kazi-

mierzu Dolnym lub Muzeum

Socjalizmu w Koz³ówce. Wnio-

sek przekazany zosta³ komisji

edukacji i kultury, która 19

kwietnia podjê³a uchwa³ê, by

nie podejmowaæ stanowiska w

tej sprawie, poniewa¿ nie le¿y

ona w kompetencji rady dziel-

nicy. Po wypowiedziach Ma-

cieja Jankiewicza i Krzysztofa

Miszewskiego, za zamkniê-

ciem dyskusji opowiedzia³o siê

12 radnych, 11 wstrzyma³o siê

od g³osu.Za przyjêciem stano-

wiska zgodnego z wnioskiem

radnych PiS, opowiedzia³o siê

7 radnych, 10 by³o przeciw, 2

wstrzyma³o siê od g³osu.

W interpelacjach Anna Mo-

czulska podziêkowa³a za

umo¿liwienie  realizacji projek-

tu „Historia hymnem pisana”,

Maciej Jankiewicz upomnia³

siê o niepe³nosprawnego loka-

tora domu komunalnego i po-

ruszy³ sprawê sposobu przyj-

mowania dzieci do klas 0.

G³os zabra³a Magdalena Ja-

niak-Jaskó³owska, przewodni-

cz¹ca Ko³a Ruchu Palikota na

Targówku, zarzucaj¹c w³adzom

dzielnicy brak troski o biblioteki

publiczne. W odczytanym „Ape-

lu mieszkañców Targówka”, pod-

pisanym przez 3500 mieszkañ-

ców, zaapelowano do burmistrza

i rady dzielnicy o „pilne dokona-

nie zmian w bud¿ecie, aby biblio-

teki mog³y kupowaæ nowe ksi¹¿-

ki. Z zarzutami nie zgodzili siê:

burmistrz Grzegorz Zawistowski,

wiceburmistrz Krzysztof Miko³a-

jewski: bud¿et dzielnicy zmniej-

szony zosta³ o 20%, wydatki na

biblioteki – o 5%; na biblioteki

przeznaczono ponad 4 mln z³, w

tym roku o 32 000 z³ wiêcej. Da-

nuta Winnicka, przewodnicz¹ca

komisji edukacji i kultury, zapew-

nia³a o dobrej wspó³pracy z dy-

rektor biblioteki i wspieraniu sta-

rañ o zwiêkszenie œrodków finan-

sowych. Maciej Jankiewicz po-

dziêkowa³ autorce za apel i za-

pewni³: Mo¿e Pani byæ spokojna.

K.

Majowe troski

XXIX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Obrady 30 maja zaczê³y siê od informacji personalnej,

potem porz¹dek dzienny uzupe³niono o kolejny wykaz lo-

kali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzeda¿y bezprze-

targowej na rzecz ich najemców. Nie by³o „przeciwnych” w

g³osowaniach nad projektami uchwa³, wczeœniej pozytyw-

nie zaopiniowanych przez komisje merytoryczne. O¿ywie-

nie dyskusje wywo³a³, przedstawiony przez przewodnicz¹c¹

Ko³a Ruchu Palikota na Targówku „Apel mieszkañców Tar-

gówka w sprawie bibliotek publicznych”.

VI Muzyczny Spacer Ulicami Starej Pragi
Ju¿ po raz szósty z inicjatywy Stowarzyszenia MY na

ulicach Starej Pragi pojawi siê roztañczona parada, która

bêdzie bawiæ mieszkañców dzielnicy i goœci z ca³ej War-

szawy. W sobotê 23 czerwca kapela klezmerska Raskar-

das Orkestar z Charkowa poprowadzi kolejny Muzyczny

Spacer. Trasa Spaceru: Start – godz. 16:00 pod Bram¹

Bazaru Ró¿yckiego (ul. Targowa 54) - przejœcie podziem-

ne pod ulic¹ Targow¹ - Pomnik Kapeli Praskiej (zbieg uli-

cy K³opotowskiego i Floriañskiej) - Park Praski - muszla

koncertowa w Parku Praskim – koncert fina³owy.

bia³oruskiej, wynikaj¹cych z hi-

storycznych uwarunkowañ

handlowo-komunikacyjnych.

Co roku podczas spaceru

roztañczony t³um opanowuje

na kilka godzin ulice, podwór-

ka i zakamarki tego zak¹tka

Warszawy. Trasa za ka¿dym

razem jest inna, ale jej sta³ym

punktem jest zawsze Bazar

Ró¿yckiego – najstarszy taki

obiekt w Warszawie, serce

Starej Pragi. Tam te¿ rozpocz-

nie siê spacer, by ruszyæ w

stronê kolejnych tanecznych

przystanków zwi¹zanych miê-

dzy innymi z histori¹

¿ydowsk¹. Wskazane zostan¹

miejsca, gdzie sta³a synagoga

i mykwa, przypomniane bêd¹

opowieœci o m³ynie Rubinste-

ina czy ciastkarni Cukiermana,

a tak¿e inne historie, które

obecnie niewiele osób pamiê-

ta. Ca³¹ imprezê poprowadzi

przewodnik-wodzirej, który w

nietuzinkowy sposób opowie o

historii Pragi i zachêci do

wspólnej zabawy. Spacer za-

koñczy siê koncertem fina³o-

wym w muszli koncertowej w

Parku Praskim, na którym

obok Raskardas Orkestar za-

gra Kapela Czerniakowska.

Wydarzenie to bêdzie pre-

tekstem do rzadkiego spotka-

nia, które umo¿liwi polsko-

ukraiñsk¹ wymianê w atmos-

ferze lokalnoœci i miêdzys¹-

siedzkiej relacji: w cieniu kle-

zmerskich melodii, przypomi-

naj¹cych o ¿ydowskiej prze-

sz³oœci Pragi i w tle rozgrywek

Euro 2012, odbywaj¹cych siê

ponad g³owami mieszkañców.

Muzyczny Spacer poprowa-

dzi Raskardas Orkestar z

Charkowa. Jest to dziesiêcio-

osobowa orkiestra, która – jak

sama o sobie mówi – wykonu-

je najmroczniejsz¹ na œwiecie

weso³¹ muzykê.

Wydarzenie na facebooku:

http://www.facebook.com/

events/395645253806151/

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

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

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

hiszpañskiego i francuskiego

Zapewniamy:

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

- wiêksz¹ iloœæ zajêæ z jêzyków obcych,

- ma³e grupy jêzykowe,

- naukê w kameralnych klasach,

- zwiêkszon¹ iloœæ godzin z matematyki,

- œwietnie wykwalifikowan¹ kadrê nauczycieli,

- sta³¹ opiekê psychologa,

- w przypadku problemów mo¿liwoœæ dodatkowych konsultacji indywidualnych

z nauczycielem,

- fakultety z ka¿dego przedmiotu,

- przyjazn¹ atmosferê i bezpieczeñstwo.

Szczegó³ów szukaj na stronie:

www.3slo.pl

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

dokoñczenie ze str. 1

Szpakowaty œpiewak

tempie. Zerwaliœmy siê z

³ó¿ek, ¿eby zobaczyæ co siê

dzieje - nieŸle nas nabra³.”

- „Ja w³aœnie wczoraj da³am

siê nabraæ. By³am pewna, ¿e

s³ucham œpiewu ziêby. Wytê-

¿a³am wzrok, szukaj¹c jej

wœród ga³êzi, w koñcu przyj-

rza³am siê szpakowi obok bud-

ki lêgowej i to on w³aœnie

otwiera³ dziób dok³adnie wte-

dy, gdy odzywa³a siê niewi-

dzialna ziêba.”

Naturalny g³os szpaka jest

bardzo urozmaicony: od wy-

sokich, modulowanych gwiz-

dów i fletowych zaœpiewów po

terkoty, klekotanie i trzeszcz¹-

ce szepty. We w³asne frazy

œpiewak z upodobaniem wpla-

ta dŸwiêki zas³yszane z oto-

czenia, które znakomicie imi-

tuje, dziêki czemu jego popi-

sy wokalne bywaj¹ zaskaku-

j¹co ciekawe.

S¹ te¿ okaza³e wizualnie:

œpiewaj¹cy szpak nadyma

podgardle, stroszy pióra, czê-

sto trzepocze skrzyd³ami. Po

tym œpiewie i zachowaniu

naj³atwiej odró¿niæ samca od

samiczki.

O w³osach przyprószonych

siwizn¹ zwyk³o siê mówiæ, ¿e

s¹ szpakowate. Czarne upie-

rzenie ptaka jesieni¹ i zim¹

pokrywaj¹ jasne, per³owo mie-

ni¹ce siê cêtki. Czarny jest tak-

¿e dziób. Od wczesnej wiosny

szpak przebiera siê w szatê

godow¹: pere³kowaty nalot za-

nika, pióra staj¹ siê lœni¹ce,

metalicznie po³yskuj¹c w s³oñ-

cu w odcieniach zieleni i fiole-

tu. Dziób nabiera barwy nasy-

conej ¿ó³ci.

Zmiany te mo¿emy obser-

wowaæ dziêki coraz czêst-

szym wypadkom zimowania

szpaków w miastach w cie-

plejszych rejonach Polski.

Niemniej jednak wiêkszoœæ

osobników zachowuje natural-

ne zwyczaje gatunku, odlatu-

j¹c przed zim¹ na zachód i

po³udnie. Bêd¹c ptakami to-

warzyskimi, przed wêdrówk¹

zbieraj¹ siê w ogromne stada

licz¹ce nawet kilkaset tysiêcy

osobników. Ich przeloty s¹

zwykle niesamowitym widowi-

skiem. Wygl¹da to, jak pêdz¹-

ce po niebie czarne chmury i

wiruj¹ce tr¹by powietrzne.

Podobno naj³atwiej je zoba-

czyæ na Wyspach Brytyjskich,

póŸn¹ jesieni¹ i wczesn¹

zim¹, na chwilê przed zapad-

niêciem zmierzchu. Wtedy

krocie szpaków obracaj¹c siê

dos³ownie jeden za drugim,

szukaj¹ miejsca, w którym za-

padn¹ w sen. Ten porywaj¹cy

taniec s³u¿y w istocie zapew-

nieniu ptakom bezpieczeñ-

stwa. Efekt, jaki osi¹gaj¹, bie-

rze siê st¹d, ¿e jeden szpak

naœladuje ruchy drugiego.

Chodzi najprawdopodobniej o

to, ¿e w du¿ej grupie s¹ chro-

nione przed drapie¿nikami,

dlatego ¿aden szpak nie chce

pozostawaæ na zewn¹trz niej,

ani w ¿aden sposób siê wy-

ró¿niaæ.

Mo¿ecie to pañstwo obej-

rzeæ na filmie w internecie:

http://www.tvnmeteo.pl/infor-

macje/ciekawostki,49/szpaki-

wiruja-jak-oszalale-sceny-jak-

z-hitchcocka,15086,1,0.html

Zimê szpak spêdza w okoli-

cach Morza Œródziemnego, do

Polski przylatuje w marcu.

Choæ jest ch³odno, a czasem

jeszcze le¿y œnieg, od razu raŸ-

no zabieraj¹ siê do zajmowa-

nia budek lêgowych i dziupli,

w których znios¹ jaja, a potem

bêd¹ wychowywaæ m³ode. W

mieœcie czêsto gnie¿d¿¹ siê w

szczelinach elewacji i nie za-

kratowanych stropodachach.

Podziwiam je, bo czêsto wte-

dy nie ma co jeœæ, a one, choæ

zmêczone i zapewne g³odne,

œpiewaj¹ sobie przy swoich

mieszkankach.

Naukowcy zaobserwowali,

¿e prócz zwyk³ego siana i ró¿-

nego rodzaju miêkkiego mate-

ria³u - takiego jak sierœæ czy

cudze pióra - szpaki przynosz¹

i wplataj¹ w gniazdo ró¿nego

rodzaju zielone, najczêœciej

aromatyczne roœliny. Czasami

- oczywiœcie w rejonach, gdzie

o tej porze roku jest to mo¿liwe

– wplataj¹ w gniazdo kwiaty.

Dlaczego to robi¹? Otó¿ œwie-

¿e roœliny œwiadcz¹ o kondycji

i jakoœci przysz³ego taty. Im ich

wiêcej, tym samiec bardziej

zaradny. A wtedy para mo¿e

sobie pozwoliæ na posiadanie

wiêkszej liczby synów ni¿ có-

rek. Bo w œwiecie ptaków sy-

nów op³aca siê wychowywaæ

tylko wtedy, gdy ma siê pew-

noœæ, ¿e opuszcz¹ gniazdo

jako silne ptaki. Przy córkach

nie trzeba siê ju¿ tak staraæ.

Samca fajt³apê ma³o kto bêdzie

chcia³, a samiczka nawet s³a-

bowita zawsze sobie kogoœ

znajdzie, tym bardziej ¿e to ona

dokonuje ostatecznego wybo-

ru. Po z³o¿eniu od 4 do 6 zie-

lonkawo-niebieskich jaj przez

dwa tygodnie wysiaduje je

wspólnie z samcem, a nastêp-

nie razem karmi¹ pisklêta.

W menu szpaków du¿¹ rolê

pe³ni¹ owoce. Jednak szkody

w czereœniowych lub wiœnio-

wych sadach czyni¹ ptaki z in-

nej okolicy, przelotne, które w

ten sposób szybko zdobywaj¹

po¿ywienie. Szpaki miejscowe

¿ywi¹ siê owadami, w tym

szkodnikami roœlin, przez co

pe³ni¹ w otoczeniu cz³owieka

bardzo po¿yteczn¹ rolê.

W Chinach postanowiono

wykorzystaæ je na szerok¹ ska-

lê do walki z plagami szarañ-

czy, które co roku pustosz¹

miliony hektarów upraw. Obli-

czono, ¿e gdyby uda³o siê

utworzyæ „si³y powietrzne” ze

szpaków, szkody spad³yby o

70%. ¯eby œci¹gn¹æ dosta-

tecznie du¿o ptaków, rolnicy co

kilka metrów usypuj¹ z kamie-

ni kopce, poniewa¿ w takich

miejscach szpaki lubi¹ zak³a-

daæ gniazda.

My równie¿ zaproœmy je na

nasze osiedla i podwórka.

£atwo przyzwyczajaj¹ siê do

ludzkiej obecnoœci i chêtnie za-

siedlaj¹ przeznaczone dla nich

skrzynki lêgowe. W zamian bê-

dziemy mogli pos³uchaæ mi³o

brzmi¹cych koncertów i przyj-

rzeæ siê szpaczemu ¿yciu.

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê

S¹ artyœci, których nie zwio-

d³a ta ³atwoœæ automatu. Po-

szukuj¹, eksperymentuj¹, czê-

sto siêgaj¹ do starych technik.

Przyk³ad takich poszukiwañ i

dwóch odmiennych spojrzeñ

na œwiat mo¿emy zobaczyæ w

Galerii przy ul. van Gogha, któ-

ra prezentuje prace Paw³a

Œmia³ka i Paw³a Cerana.

9 czerwca w Galerii Bia³o-

³êckiego Oœrodka Kultury

otwarta zosta³a wystawa foto-

grafii pt. „Pawe³ & Pawe³”. Au-

torami zdjêæ s¹ Pawe³ Œmia-

³ek i Pawe³ Ceran, obaj cz³on-

kowie dzia³aj¹cej w BOK Gru-

py Fotograficznej prowadzonej

przez Zygmunta Dru¿bickiego.

Prace zosta³y dobrane na za-

sadzie kontrastu: z jednej stro-

ny s¹ to statyczne portrety, z

drugiej – obrazy ukazuj¹ce

otaczaj¹cy nas œwiat w ruchu.

Pawe³ Œmia³ek zaprezento-

wa³ portrety wykonane w tech-

nikach analogowych, (opar-

tych na chemii œwiat³oczu³ych

zwi¹zków srebra). Najciekaw-

sze z nich to  ambrotypy, czyli

zdjêcia wykonane za pomoc¹

XIX-wiecznej techniki mokre-

go kolodionu, substancji bêd¹-

cej mieszanin¹ bawe³ny

strzelniczej, eteru i etanolu.

Ambrotos - znaczy nieœmier-

telny. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e to

ambrotypia to najtrwalsza for-

ma fotografii, jest jednak bar-

dzo pracoch³onna.

- Ca³y proces od oblewania

szklanej p³yty, poprzez uczula-

nie, naœwietlanie i wywo³ywa-

nie musi byæ wykonany w ci¹-

gu paru minut – mówi Pawe³

Œmia³ek – dlatego nazywam go

XIX-wiecznym polaroidem.

Prezentowane na wystawie

ambrotypy Pawe³ Œmia³ek zro-

bi³ aparatem w³asnej konstruk-

cji. Ka¿da praca jest unikatem.

Nie da siê jej skopiowaæ ani

powtórzyæ. Fotograf w swoim

twórczym procesie podobny

jest do rzemieœlnika, kontrolu-

j¹cego ka¿dy etap powstawa-

nia obrazu.

Statyczne, powa¿ne portrety

na szklanych p³ytkach kojarz¹

siê trochê ze spokojem fotogra-

fii nagrobkowych. Kontrastuj¹

one z dynamicznymi fotografia-

mi drugiego artysty prezentowa-

nego w Galerii przy van Gogha

Pawe³ & Pawe³
Dziœ, w dobie fotografii cyfrowej ka¿dy mo¿e byæ foto-

grafem. Wystarczy nacisn¹æ spust migawki ma³ego apara-

tu lub komórki. Resztê zrobi komputer, na którego monito-

rze zdjêcia obejrzymy. Szybko, ³atwo, bez k³opotów. Gdzie

tu miejsce na artyzm? Na w³asne spojrzenie?

– Paw³a Cerana, którego z ko-

lei fascynuje ruch. Na swoich

zdjêciach stara³ siê zatrzymaæ

pêdz¹ce samochody i tramwa-

je, biegn¹cych ludzi. Rozmyte

œwiat³a pojazdów, uk³adaj¹ce

siê w jasne smugi powoduj¹, ¿e

zarejestrowany obraz odbiega

znacznie od rzeczywistoœci. Ale

o to w³aœnie artyœcie chodzi³o.

- 21 zdjêæ o dynamice uka-

zanej za pomoc¹ d³ugich cza-

sów naœwietlania to przyk³ad

tego, ¿e za pomoc¹ aparatu

mo¿na zarejestrowaæ obraz

umykaj¹cy ludzkiemu oku,

ulotny, czêsto zniekszta³cony

- mówi Pawe³ Ceran.

Przyznaje, ze efekt tej tech-

niki nie do koñca jest przewi-

dywalny. Czyni j¹ to jednak

jeszcze bardziej interesuj¹c¹.

Obie techniki fotograficzne,

oba zbiory zdjêæ prezentowa-

ne w Galerii przy van Gogha s¹

niezwykle interesuj¹ce. Sam

pomys³ zestawienia dwóch,

kontrastuj¹cych ze sob¹ spo-

sobów postrzegania œwiata za-

s³uguje na najwy¿sze uznanie.

Wystawa fotografii Paw³a

Œmia³ka i Paw³a Cerana pt.

„Pawe³ & Pawe³” w Galerii przy

van Gogha w Bia³o³êckim

Oœrodku Kultury przy ul. Vin-

centa van Gogha 1 potrwa do

23 czerwca. Wstêp wolny.

Joanna Kiwilszo

Sesje Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Dziœ o tamtych chwilach

ma³o kto ju¿ pamiêta. Dwudzie-

sta pi¹ta sesja by³a pierwsz¹

sesj¹, zwo³an¹ w trybie statu-

towym. Jej planowany porz¹-

dek obrad by³ spacerowy i obej-

mowa³ tylko korektê bud¿etu

oraz rozpatrzenie skargi jednej

z mieszkanek Pragi na dzia³al-

noœæ zarz¹du dzielnicy, zreszt¹

przez zainteresowan¹ przed

sam¹ sesj¹ wycofany. Ju¿ na

sesji komisja oœwiaty wnios³a o

uzupe³nienie porz¹dku obrad o

projekt uchwa³y w sprawie wy-

st¹pienia do w³adz Warszawy o

przekazanie dzielnicy dodatko-

wych œrodków na regulacje naj-

ni¿szych p³ac pracowników ad-

ministracji i obs³ugi w placów-

kach oœwiatowych autorstwa

radnego Ireneusza Tondery.

 PóŸniej zaczê³o siê. Na

salê obrad wesz³a kilkunasto-

osobowa grupa mieszkañców

wyposa¿onych w syreny, g³o-

œniki, taczkê oraz gumowy wi-

zerunek wiceburmistrz Kata-

rzyny £êgiewicz. Jedna z pro-

testuj¹cych oœwiadczy³a, ¿e

w³aœnie korzystaj¹c ze statutu

dzielnicy rozpoczynaj¹ zbiera-

nie podpisów pod inicjatyw¹

uchwa³odawcz¹ rady, id¹c¹ w

kierunku odwo³ania pani wice-

burmistrz. Sytuacjê wykorzy-

Od drugiej do dwudziestej pi¹tej
Na 31 maja przewodnicz¹ca El¿bieta Kowalska-Kobus zwo-

³a³a dwie sesje rady. Sesjê o numerze dwa, otwart¹ jeszcze w

2010 roku po to, by po odczytaniu opinii prawnych zamkn¹æ

j¹ z racji wyczerpania siê jej formu³y. Przypomnijmy: by³a to

sesja, na której o ma³o co PO i SLD nie odda³y w³adzy na

rzecz PiS i PWS, wspartych przez radnego wybranego z list

PO, który przeszed³ do obozu przeciwnego. Radnym tym oka-

za³ siê £ukasz Muszyñski, którego niechlubne uczynki szan-

ta¿u i pedofilii wielokrotnie na ³amach NGP by³y opisywane.

sta³ b³yskawicznie szef klubu

radnych PiS Ryszard Kêdzier-

ski i taki wniosek w imieniu klu-

bu PiS zg³osi³. Zrobi³o siê go-

r¹co. Protestuj¹cy z g³oœników

zag³uszali przewodnicz¹c¹

rady. Syreny wy³y. W rezulta-

cie interweniowa³a policja i

protestuj¹cy w jej asyœcie opu-

œcili salê obrad rady w urzêdzie

dzielnicy. Na wniosek zarz¹du

og³oszono przerwê. Po jej za-

koñczeniu okaza³o siê, ¿e

wnioskodawcy nie byli w sta-

nie zgromadziæ bezwzglêdnej

liczby ustawowego sk³ady

rady, by swój wniosek przepro-

wadziæ. Wiêkszoœæ radnych

wstrzyma³a siê od g³osu. Po-

rz¹dek obrad uzupe³niono

jeszcze o apel Roberta Kaza-

neckiego o podjêcie dzia³añ

przez zarz¹d dzielnicy w celu

uhonorowania zbli¿aj¹cej siê

rocznicy obrony Warszawy w

bitwie polsko - bolszewickiej

1920 roku. 12 radnych PO i

SLD, przy niewielkich uwa-

gach ze strony opozycji, doko-

na³o korekty bud¿etu, zwiêk-

szaj¹c wydatki o 900 tysiêcy

z³otych na dokoñczenie budo-

wy poradni psychologiczno-

pedagogicznej przy Otwockiej

3, przeznaczono tak¿e dodat-

kowy milion na remont kamie-

nicy przy Markowskiej 16, mi-

lion tak¿e dosta³a moderniza-

cja terenów osiedlowych na

Pradze I tzw. osiedle Syrku-

sów. Prawie 500 tysiêcy przy-

znano tak¿e na dokoñczenie

remontu p³ywalni rekreacyjno-

sportowej przy Jagielloñskiej.

W ostatniej chwili pojawi³o siê

tak¿e 200 tysiêcy na dofinan-

sowanie zadania zielone po-

dwórka Pragi. Œrodki te prze-

suniêto, niestety, z zadania re-

witalizacja budynku przy ulicy

Z¹bkowskiej 28, bowiem do

kamienicy tej pojawi³y siê rosz-

czenia. Ostatnio coraz czêœciej

jest to zmora mieszkañców i

samorz¹dowców na Pradze.

Stanowiska i pozosta³e

uchwa³y przyjmowane by³y prak-

tycznie jednog³oœnie i po burzli-

wym pocz¹tku, po dwóch godzi-

nach prowadz¹ca drug¹ czêœæ

sesji wiceprzewodnicz¹ca rady

Maria Tondera sesjê zamknê³a.

DCH
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Pe³en zakres us³ug

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

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

DOMOFONY, naprawa, monta¿,

konserwacja, 691-878-437

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

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

698-916-118

LODÓWKI, pralki, telewizory

- naprawa, tel. 694-825-760

MALOWANIE, remonty

606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

TANIE, ekspresowe naprawy

sprzêtu RTV, VIDEO, DVD

firm Philips, Sony, Daewoo

i innych. Gwarancja. Tarcho-

min, ul. Szczêœliwa 2 w godz.

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

www.serwis-rtv.waw.pl

WYWÓZ gruzu, mebli z

za³adunkiem, sprz¹tanie

piwnic, tel. 600-359-594

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KOLEKCJONER kupi stare

ksi¹¿ki, monety, pocztówki,

militaria i inne antyki,

502-011-257

MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 22 831-36-48

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147

www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre

• Okna PCV i AL

• Parapety Wew. i Zew.

D

R

Z

W

I

O

K

N

A

mini og³oszenia

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

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

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

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

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

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

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

podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.

Nieruchomoœæ znajduje siê w posiadaniu osób trzecich.

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

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

w wysokoœci 100,00 z³ najpóŸniej do dnia 26.06.2012 r. Za datê wniesienia wadium

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

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

w nieprzejrzystych, zamkniêtych kopertach z napisem: Urz¹d Miasta Sto³ecznego

Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek

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

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

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

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

26.06.2012 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w

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

dniu 28.06.2012 r. o godz. 1000, w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami

w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.

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

dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

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

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

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

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e  nieruchomoœæ zabudowana  o powierzchni 658 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie

Dzielnicy Targówek przy ul. Matuszewskiej 12, oznaczona w ewidencji gruntów jako

dz. ew. nr 38 w obrêbie  4-11-13 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres

3 lat w drodze konkursu ofert z przeznaczeniem na cel mieszkalny.

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

0,20 z³/m2 £¹czna wysokoœæ miesiêcznego czynszu dzier¿awnego wynosi 131,60 z³ +

podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.

Nieruchomoœæ znajduje siê w posiadaniu dotychczasowych dzier¿awców.

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 150,00 z³ najpóŸniej do dnia 26.06.2012 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. Matuszewskiej 12 ”, bezpoœrednio w sekretariacie

Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek, ul.

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

najpóŸniej do dnia 26.06.2012 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

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

siê w dniu 28.06.2012 r. o godz. 1100, w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki

Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.

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

dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w

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

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

numerem telefonu 22 44-38-815 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, wreszcie mo¿emy za³o-

¿yæ narodowy smoking przed

narodami Europy, zamiast ³ata-

nej kufajki wyci¹ganej wiecznie

z historycznego lamusa.

Wreszcie jesteœmy gospo-

darzami wa¿nego wydarzenia,

wreszcie widzi nas ca³y œwiat,

wreszcie mo¿emy pokazaæ, co

mamy i jacy jesteœmy.

Aliœci poka¿my siê z jak naj-

lepszej strony. Tych, których uj-

miemy i zachwycimy polsko-

œci¹, skusimy do powrotów i in-

tegracji. W rewan¿u zadowole-

ni Europejczycy zaprosz¹ nas

do siebie. Marzeniem moim

jest, aby w programach naucza-

nia zaistnia³o zwiedzanie wa¿-

nych miast – nawet kosztem

pielgrzymek do Czêstochowy.

Chcia³bym widzieæ m³odych

Polaków, Ukraiñców, Litwinów

i Rosjan na schodach Filhar-

monii Wiedeñskiej, kieruj¹cych

siê po koncercie do pobliskiej

kawiarni, by rozmawiaæ o np.

Chopinie i Igorze Strawiñskim.

O mistrzach,  którzy w swoich

epokach ¿yli w Europie. Przy-

ci¹gnêli z daleka zauroczo-

nych do swoich najlepszych

narodowych tradycji.

Wierzcie mi, nawet w najbar-

dziej zapad³ej wsi mo¿e byæ

œwiatowo, a w mocno oœwietlo-

nej aglomeracji mo¿e kwitn¹æ

„wiocha”. Proszê o tym pamiêtaæ.

A propos w  mojej wsi i wokó³

niej – pojawia siê coraz wiêcej

przypadków bia³aczki u kotów.

Bia³aczka u kotów, a tak¿e i

byd³a, ma udowodnion¹ etio-

logiê wirusow¹. Od lat lekarze

weterynarii badaj¹ krówki w

kierunku brucelozy, gruŸlicy,

bior¹ pod uwagê tak¿e bia³acz-

kê. Ka¿da sztuka z wykazan¹

choæby jedn¹ chorob¹ jest eli-

minowana z hodowli i produk-

cji. Korzystamy z ich mleka,

miêsa, skóry. Jak zwykle prze-

s³aniem weterynarii jest dba-

nie o dobro ludzi poprzez zdro-

wie zwierz¹t. Dmuchamy na

zimne, zanim zaczêliœmy ob-

serwowaæ coraz groŸniejsze

postacie wirusów typowo zwie-

rzêcych. Zasada prewencji

sprawdza siê bez b³êdów, bo

po latach wirusy zwierzêce

staj¹ odzwierzêcymi.

Za przyk³ad niech pos³u¿y

ptasia i œwiñska grypa - zoo-

nozy z koñca lat dziewiêædzie-

si¹tych.

Pod lup¹ uczonych jest psia

nosówka. GroŸny wirus o po-

winowactwie do tkanki nerwo-

wej w tym w mózgu. Obserwu-

jemy jego œmiertelne dla cz³o-

wieka modyfikacje.

Dlatego pragnê uœwiada-

miaæ Pañstwu, ¿e posiadanie

ka¿dego gatunku zwierzêcia

musi byæ po³¹czone z odpo-

wiedzialnoœci¹ i kontaktami z

lekarzem weterynarii.

Bia³aczkê kotów opiszê w

kolejnym wydaniu NGP, a te-

raz zaciskam kciuki za na-

szych pi³karzy i wszystkich,

którzy pracuj¹ i dobrze myœl¹

o œwiêcie Euro 2012.

Koniec kufajek

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e  nieruchomoœæ o powierzchni 31 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy

Targówek przy ul. Tu¿yckiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako nr 76/39 w obrêbie

4-09-17, zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres trzech lat w drodze II kon-

kursu ofert, z przeznaczeniem na dojœcie do parkingu.

Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia wynosi 2,20 z³/m2

za grunt z przeznaczeniem na dojœcie do parkingu co daje ³¹czn¹ wysokoœæ czynszu

dzier¿awnego miesiêcznego 68,20 z³ + podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.

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 200,00 z³ najpóŸniej do dnia 26.06.2012 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

Nieruchomoœci, Delegatura w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa.

„Oferta na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Tu¿yckiej”,

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 26.06.2012 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

w informatorze konkursowym.

Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 28.06.2012 r. o godz.

1200, w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.

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

dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w

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

godzinach 800-1600.

Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu

(22) 44-38-815 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.
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Ch³odnym okiem

Obiektywny PO-radnik

Prosto z mostu

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Targówek

przy ul. Kondratowicza 20 oraz na stronie internetowej

Urzêdu Dzielnicy Targówek www.targowek.waw.pl w dniu

06.06.2012 r. zosta³y wywieszone na 21 dni i podane do

publicznej wiadomoœci:

- wykaz nr 5/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych

do sprzeda¿y bezprzetargowej na rzecz ich najemców

wraz z u³amkowym udzia³em we w³asnoœci gruntu,

- wykazy nr 6/2012 i 7/2012 lokali mieszkalnych prze-

znaczonych do sprzeda¿y bezprzetargowej na rzecz ich

najemców wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste

u³amkowej czêœci gruntu.

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie

z § 4, 5 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 5 lipca 2012 r.

KONKURS OFERT

(okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM

KOMUNALNYCH GARA¯Y

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

Og³oszenie z list¹ gara¿y wystawionych do konkursu

wywieszone jest od dnia 04.06.2012 r. na tablicach

informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy

Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu

Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga

Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñskiej 23 i w jego

administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie

internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i

Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz na

gara¿ach wyznaczonych do najmu.

Informacje dotycz¹ce konkursu 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.

„Kiedy coœ siê dzieje wokó³

wchodzê w œrodek krok po kroku”

Tak œpiewa w jednej z piosenek zespó³

„Raz, dwa, trzy”. Ja te¿ lubiê byæ w cen-

trum wydarzeñ. Dlatego zg³osi³em siê jako

wolontariusz do pomocy przy organizacji

Euro 2012 w naszym mieœcie. Zosta³em

przydzielony do pomocy policji i pracujê

z grup¹ wolontariuszy, których jestem li-

derem, jako t³umacz przy mobilnym po-

sterunku obok Stadionu Narodowego.

W dniu meczu otwarcia mia³em oka-

zjê pomóc m.in. parze m³odych Greków,

którym skradziono bilety na mecz. Wy-

grali je w konkursie organizowanym przez

jedn¹ z greckich sieci handlowych. Dziêki

sprawnej organizacji s³u¿b UEFA na sta-

dionie oraz pomocy policji, bêd¹ dobrze

wspominaæ pobyt w naszym kraju.

Oczywiœcie, rozmawiam du¿o tak¿e

z przechodz¹cymi warszawiakami. Wie-

lu z nich to mieszkañcy obu praskich

dzielnic. To oni tworz¹ atmosferê miej-

Jesteœmy gospodarzami

sca i s¹ prawdziwymi gospodarzami tur-

nieju. Jest weso³o i przyjaŸnie.

Tekst ten uka¿e siê ju¿ po meczu Pol-

ska - Rosja. Mogê tylko wyraziæ obawê,

¿e w tym przypadku Hanna Gronkiewicz-

Waltz, niestety, nie zachowa siê jak go-

spodarz miasta.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

Ostatnio posiedzenia Rady Spo³ecznej

Szpitala Praskiego s¹ ma³o przyjemne.

Placówka ta prze¿ywa powa¿ny kryzys,

a w³adze miasta, stanowi¹ce jego organ

za³o¿ycielski, wydaj¹ siê tego nie zauwa-

¿aæ, œlepo wierz¹c w dzia³anie rynkowych

mechanizmów naprawczych. Ju¿ na sa-

mym wstêpie posiedzenia rady, wokó³ któ-

rego unosi³a siê mgie³ka tajemniczoœci z

racji przek³adania terminu posiedzenia,

pe³ni¹ca obowi¹zki obowi¹zki dyrektora

Halina Depcik poinformowa³a, i¿ ze spra-

wozdania bieg³ego ksiêgowego badaj¹ce-

go bilans szpitala za 2011 rok wynika, i¿

placówka ma straty na poziomie 115 mi-

lionów z³otych, czyli zbli¿one do poziomu

aktywów szpitala, czyli jego ksiêgowej

wartoœci maj¹tku trwa³ego. W normalnym

rynkowym przedsiêbiorstwie Zarz¹d lub

Rada Nadzorcza placówki wnioskowaliby

zapewne o og³oszenie upad³oœci przedsiê-

biorstwa. Szpital nie jest jednak przedsiê-

biorstwem nastawionym na zysk (o czym

niektórzy zapominaj¹) i nikt tak napraw-

dê nie wyobra¿a sobie jego upad³oœci.

Nowi w³odarze szpitala ze wstrêtem od-

rzucili strategiê by³ego dyrektora, stara-

j¹cego siê rozszerzyæ portfel us³ug placów-

ki jednoczeœnie zwiêkszaj¹c jego przycho-

dy, czyli kontrakt zawierany z NFZ, a tym

samym w przysz³oœci dochody. Taka stra-

tegia jest wielce ryzykowna, szczególnie

w placówce o starej i niedoinwestowanej

bazie, st¹d ówczesne d¹¿enie do jej uno-

woczeœniania i modernizacji. Dziœ mamy

nowoczesny pawilon A2, sale operacyjne,

SOR na miarê XXI wieku i ... zmianê stra-

tegii. Dyrektor Depcik masowo rezygnu-

je z us³ug zewnêtrznych, np. sprz¹tania i

próbuje uporz¹dkowaæ wewnêtrzn¹ struk-

turê organizacyjn¹ szpitala poprzez likwi-

dacjê niektórych i tworzenie nowych ko-

mórek organizacyjnych. Spo³eczna Rada

Szpitala na ostatnim posiedzeniu zosta³a

wrêcz nimi zasypana. Rada wyrazi³a po-

zytywn¹ opiniê o utworzeniu dzia³u higie-

ny i epidemiologii szpitalnej, powo³aniu

pracowni USG, pracowni tomografii kom-

puterowej i pracowni rentgenodiagnosty-

ki ogólnej oraz poradni toksykologii. By-

tów ju¿ dzia³aj¹cych, lecz nie maj¹cych od-

powiednich zapisów w strukturze placów-

ki. Byliœmy tak¿e za likwidacj¹ poradni

rehabilitacyjnej i poradni rehabilitacyjnej

narz¹dów ruchu po uzyskaniu zapewnieñ,

¿e poradnie te praktycznie nigdy nie roz-

poczê³y dzia³alnoœci w Szpitalu Praskim,

a rehabilitacja pacjentów jest prowadzo-

na w oddziale rehabilitacji. Jako rada  nie

wyraziliœmy zgody na likwidacjê podod-

dzia³u kardiochirurgii, od niedawna gosz-

cz¹cego w praskiej placówce. Dyrekcja,

twierdz¹c, ¿e realizacja kontraktu, któ-

rego dysponentem jest szpital przez pod-

miot zewnêtrzny przynosi straty, umowê

o œwiadczenie tego typu us³ug wypowie-

dzia³a z dniem 31 maja, informuj¹c o tym

radê spo³eczn¹ 6 czerwca. Na dziœ stan

prawny jest taki. Szpital dysponuje kon-

traktem na kardiochirurgiê, którego nie

ma kto realizowaæ z powodu zerwanej

umowy. Dyrekcja szpitala wyst¹pi³a do

rady o wyra¿enie zgody na wynajêcie 950

m2, w których funkcjonuje kardiochirur-

gia dla podmiotu zewnêtrznego, nie wy-

kluczaj¹c dotychczasowego wykonawcy

kontraktu firmy Alenort przy jego konty-

nuacji. W odpowiedzi us³ysza³a „nie” i

wniosek o realizacjê kontraktu w ramach

posiadanych si³ i mo¿liwoœci placówki. Ta

rada nie lubi byæ stawiana pod œcian¹. Tak-

¿e na poprzednim posiedzeniu nie wyra-

ziliœmy zgody na pomys³y po³¹czenia od-

dzia³ów wewnêtrznych II i III, znajduj¹-

cych siê w odrêbnych budynkach szpita-

la. Restrukturyzacja nie ma byæ bowiem

sztuk¹ dla sztuki, ale dzia³aniem sensow-

nym i przemyœlanym, realizowanym z od-

powiedzialnymi partnerami, czemu nie

s³u¿¹ pog³oski o zamiarze odejœcia p.o. dy-

rektor Haliny Depcik do innej placówki,

brak dzia³añ m.st. Warszawy w sprawie

konkursu na nowego dyrektora, a przede

wszystkim okreœlenia przez organ za³o-

¿ycielski docelowych oczekiwañ wobec

placówki jako szpitala miejskiego.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Cz³onek Rady Spo³ecznej

Szpitala Praskiego

ireneusztondera@aster.pl

Szpital tonie

Nareszcie, zaczê³o siê. Po 5 latach

oczekiwania i ¿mudnych przygotowañ

rozleg³ siê na Stadionie Narodowym

dŸwiêk gwizdka oznajmiaj¹cy rozpoczê-

cie turnieju EURO 2012. W³aœnie teraz,

kilka dni po starcie mistrzostw Europy w

pi³ce no¿nej, nale¿a³oby pokusiæ siê o

podsumowanie i ocenê okresu przygo-

towawczego ze szczególnym uwzglêdnie-

niem Warszawy, a tak¿e tego, co ju¿ za

nami, jeœli chodzi o sam turniej. Przygo-

towania Polski do EURO to realizacja po-

nad 200 inwestycji za ponad 100 mld

z³. Kluczowe inwestycje dla organizacji

turnieju, czyli tak niezbêdne lotniska,

stadiony, autostrady, drogi ekspresowe

- to ponad 80 proc. tego bud¿etu. EURO

niebawem siê skoñczy, a obiekty te u nas

zostan¹ i bêd¹ s³u¿yæ d³ugie lata. Wresz-

cie z podniesion¹ g³ow¹ i bez wstydu

mo¿emy przyj¹æ zagranicznych goœci.

Znakomita sieæ lotnisk, piêkne dworce,

autostrada A2 jako okno na œwiat – tego

nam nikt nie zabierze. Gdyby nie EURO,

o takim przyspieszeniu inwestycyjnym

nie by³oby mowy. Jeœli s³yszê od wszech-

obecnych malkontentów, ¿e nic na EURO

nie skorzystamy, a zyski zgarnie UEFA,

to mam w gotowoœci szereg go³ym okiem

widocznych argumentów na obalenie tej

tezy i nie waham siê ich u¿ywaæ. Przy-

gotowania do mistrzostw mia³y tak¿e wy-

miar ekonomiczny. Spirala inwestycji na-

krêca³a przez ostatnie lata nasz¹ gospo-

darkê. Polski PKB rós³ najszybciej w Eu-

ropie, uniknêliœmy recesji. Do sukcesu

inwestycyjnego dodaæ trzeba sukces wi-

zerunkowy Polski. Goœcinnoœæ to nasza

piêkna narodowa cecha. W œwiatowej

klasy oœrodkach przyjêliœmy zdecydo-

wan¹ wiêkszoœæ uczestnicz¹cych dru¿yn.

Treningi ogl¹daj¹ tysi¹ce widzów, co jest

niespotykane w innych krajach.

Jeœli chodzi o Warszawê, rz¹dowe i

samorz¹dowe inwestycje wynios³y oko³o

18 mld z³. Poza Stadionem Narodowym,

uwa¿anym za jeden z naj³adniejszych na

œwiecie, mo¿emy siê cieszyæ z wyremon-

towanych dworców kolejowych. Central-

ny i Wschodni ca³kowicie zmieni³y swoje

oblicza. Nie odstraszaj¹ ju¿ brudem i

przykrymi zapachami sta³ych lokatorów

czy budek z zapiekankami. Stacja War-

szawa-Stadion to wrêcz architektoniczna

i technologiczna per³a na szlaku PKP. Nie

mo¿na pomin¹æ niedawno uruchomione-

go po³¹czenia kolejowego z lotniskiem

Chopina. Nowoczesne, kosmicznie wygl¹-

daj¹ce  elfy, czyli bydgoskiej produkcji

poci¹gi Szybkiej Kolei Miejskiej zanurza-

j¹c siê w d³ugim tunelu, dowo¿¹ podró¿-

nych z Legionowa i Sulejówka na lotni-

sko. Przy okazji mo¿na sobie regulowaæ

zegarki korzystaj¹c z rozk³adu jazdy

SKM. Tak¿e lotnisko w Modlinie zaczyna

ju¿ dzia³aæ.  Oczywiste jest, ¿e nie ze

wszystkim zd¹¿yliœmy. Wci¹¿ czekamy na

rewitalizacjê kamienic na Pradze, na do-

mkniêcie obwodnicy œródmiejskiej,

przed³u¿enie Trasy Œwiêtokrzyskiej.

Wszystkich zaleg³oœci z ponad 50 lat nie

sposób nadrobiæ w kilka lat. Jednak za

1,5 roku, jeœli nie bêdzie komplikacji,

ukoñczony zostanie centralny odcinek II

linii metra i odblokowane bêd¹ arterie

komunikacyjne. Warszawa stanie siê do-

brze powi¹zan¹ ze œwiatem metropoli¹.

Miastem z najwy¿szej pó³ki, prawdziwie

europejskiej klasy oœrodkiem i wizytówk¹

naszego piêknego kraju.

Morze

ludzkich g³ów

Nasze strefy korzyœci

Przechodzimy wielk¹ próbê patrioty-

zmu. Po raz pierwszy od 28 lat jesteœmy

naprawdê razem! W oknach widzê wiê-

cej bia³o-czerwonych flag, ni¿ podczas

œwi¹t pañstwowych. Nic to, ¿e flagi nie

s¹ zgodne z prawem i tradycj¹ (do flagi

z god³em maj¹ prawo tylko ambasady,

armia oraz cywilne lotnictwo i marynar-

ka). Jest naprawdê patriotycznie. Strefy

kibica wygl¹daj¹, jak w starej piosence

zespo³u Lombard: „I jeden szczegó³

wzrok twój przyku³: ogromne morze

ludzkich g³ów...” Kto nie w strefie kibi-

ca, ten siedzi z zapartym tchem przed

telewizorem.

Takie zjednoczenie narodu pamiê-

tam z 1974 r. Wtedy na mistrzostwach

œwiata w pi³ce no¿nej Polska zdoby³a

srebrny medal, wygraliœmy wszystkie

mecze z wyj¹tkiem gry o fina³, a Po-

lak, dzisiejszy prezes PZPN, zosta³ kró-

lem strzelców. Podczas transmisji ulice

pustosza³y - wszyscy byliœmy wpatrze-

ni w telewizory.

W dwa lata póŸniej odby³y siê wybo-

ry do Sejmu PRL. Fasadowe, z jedn¹ list¹

do wyboru, na której czo³owych miej-

scach znajdowali siê kandydaci PZPR.

Oficjalnie frekwencja wynios³a 98%. Nie

wiemy, jaka by³a naprawdê (komuniœci

mieli we zwyczaju manipulowaæ wynika-

mi g³osowañ), ale gdy po wyborach w

1985 r., na pó³metku wojskowych rz¹-

dów genera³a Jaruzelskiego, w³adze

opublikowa³y frekwencjê 79%, podziem-

na „Solidarnoœæ” poda³a dane obliczone

niezale¿nie: œrednia frekwencja w mia-

stach wynios³a 66%. W 1976 r. nie mo-

g³a byæ ni¿sza.

W 1989 r. odby³y siê czêœciowo wol-

ne wybory do Sejmu i ca³kowicie wolne

wybory do Senatu, z udzia³em listy Ko-

mitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ”.

Uwa¿amy, ¿e dla obalenia komunizmu

wybory te by³y wa¿niejsze od pieriestroj-

ki Gorbaczowa i od zburzenia muru ber-

liñskiego. Wziêliœmy w nich udzia³ doœæ

licznie: frekwencja wynios³a 62% - rap-

tem o 4 punkty procentowe mniej, ni¿ w

wyborach w stanie wojennym. Na kan-

dydatów Komitetu Obywatelskiego „So-

lidarnoœæ” oddano 64% g³osów, czyli 40%

uprawnionych do g³osowania. To znaczy,

¿e 60% Polaków upadkowi komunizmu

przygl¹da³o siê z niechêci¹, niezrozumie-

niem, albo i nie przygl¹da³o siê wcale.

W wolnych wyborach parlamentarnych

frekwencja nigdy nie przekroczy³a 54%.

Co to w koñcu za atrakcja, w porówna-

niu z pi³karskim meczem!

...Czy nie pomyli³em siê na pocz¹t-

ku? Od 1974 r. minê³o lat 38, a nie 28.

Nie: 28 lat temu, w 1984 r. telewizja pol-

ska wyœwietla³a serial „Niewolnica Isau-

ra”, który mia³ ogl¹dalnoœæ 84%. Pod-

czas emisji, we wtorkowe wieczory po

dzienniku telewizyjnym, ulice by³y opu-

stosza³e tak samo, jak podczas mi-

strzostw œwiata. Wtedy te¿ byliœmy na-

prawdê razem.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

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

Rada wielu

Nie od dziœ wiadomo, ¿e krytykowaæ

jest ³atwo, a zrealizowaæ znacznie trud-

niej. Jeœli krytykujemy, róbmy to kon-

struktywnie, a nie dla samej idei. Ha-

s³em przewodnim EURO 2012, widocz-

nym na rêkawach koszulek pi³karzy jest

s³owo „Respect”, czyli SZACUNEK. Do-

brze by³oby, gdyby to wezwanie do po-

stawy fair play przenios³o siê równie¿

do naszej lokalnej, warszawskiej polity-

ki. Do relacji miêdzy w³adz¹ a opozycj¹,

a tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, do

relacji wewn¹trz w³asnych œrodowisk. A

wiêc szanujmy siê wzajemnie, bo zgoda

buduje, a Polska jest najwa¿niejsza.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl
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Z ¿alem ¿egnamy

Kole¿ankê,

wieloletni¹ Radn¹

Dzielnicy Praga Pó³noc

Alicjê

Czarneck¹

Rodzinie i najbli¿szym

wyrazy wspó³czucia

sk³ada

Rada Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy

Stumetrówka Anny
Wróæmy jeszcze na moment

do szybu startowego. Lada

dzieñ tymczasowe stalowe

ramy i tubingi zostan¹ zde-

montowane i pos³u¿¹ przy roz-

ruchu nastêpnej tarczy, Marii.

Przypomnijmy, imienniczka

Marii Curie-Sk³odowskiej ru-

sza najprawdopodobniej w pi¹-

tek z Ronda Daszyñskiego i

bêdzie dr¹¿yæ tunel pó³nocny,

na Powiœle.

Barety dla torów odstawczych

Pod ziemi¹, wzd³u¿ Targo-

wej, od Bia³ostockiej do 11 Li-

stopada, powstaje stacja Wi-

leñska, jedna z wiêkszych sta-

cji II linii metra. Ka¿da z trzech

czêœci stropu ch³onie beton

jak g¹bka. Niedawno ukoñ-

czony trzeci fragment po-

ch³on¹³ go 650 metrów sze-

œciennych. Przez wielk¹ dziu-

rê w stropie  mo¿na zajrzeæ w

g³¹b. To otwór technologiczny,

którym na powierzchniê bê-

dzie siê wydobywaæ urobek.

Wybiegamy mocno w przy-

sz³oœæ, najpierw bowiem

musz¹ tu dotrzeæ z Powiœla

tarcze Wis³a i bezimienna.

Jedna wydr¹¿y tunel po³u-

dniowy, druga pó³nocny.

Trzeba jeszcze wykonaæ

tzw. strop poœredni. Magistra-

la wodna i kanalizacyjna, prze-

biegaj¹ce w poprzek Targowej,

wymagaj¹ obni¿enia czêœci

stropu i to bêdzie w³aœnie ów

strop poœredni. Sieæ teletech-

niczna ju¿ zosta³a prze³o¿ona.

Tory odstawcze? A có¿ to

takiego? Powstaj¹ naprzeciw-

ko cerkwi, przy placu Wileñ-

skim i umo¿liwi¹ przysz³e

przed³u¿enie linii metra w stro-

nê Targówka.

Pozostaje jeszcze wykona-

nie 25 baret, podtrzymuj¹cych

przysz³y strop torów odstaw-

czych. Bareta zaœ, to najczê-

œciej pojedyncza sekcja œcia-

ny szczelinowej (systemu kon-

strukcyjnego u¿ywanego w

trakcie wykonywania posado-

wienia obiektu budowlanego,

czy te¿ g³êbokich wykopów)

umieszczana pod p³yt¹ funda-

mentow¹, œcian¹ lub s³upem

konstrukcyjnym.

30 tys. m2 stacji Stadion i

skarby znalezione w metrze

Najwiêksza – najd³u¿sza i

najszersza. W koñcu s¹siedz-

two naszego Narodowego zo-

bowi¹zuje. 160 metrów d³ugo-

œci, 45 szerokoœci. Dwa pero-

ny, z czego jeden bêdzie s³u-

¿y³ w przysz³oœci przesiad-

kom w kierunku Goc³awia i

kolejne tory odstawcze, tym

razem dla przysz³ej linii me-

tra, w³aœnie na Goc³aw. Na

razie stacja Stadion bêdzie

komfortowym miejscem prze-

siadek do SKM-ek startuj¹-

cych z PKP Stadion i do kolei

podmiejskiej. Sto¿kowe œwie-

tliki z hartowanego szk³a bêd¹

doprowadza³y do stacji œwia-

t³o z powierzchni. Ju¿ mo¿na

obejrzeæ strop, zagl¹daj¹c

przez dziury w których znajd¹

siê œwietliki.

Zagl¹danie pod ziemiê jest

pasjonuj¹ce i z innych powo-

dów. Czêsto wywo³uje dreszcz

emocji, czasem je¿y w³osy na

g³owie. Budowniczowie II linii

metra dokopali siê ju¿ do kil-

kudziesiêciu pocisków z cza-

sów II wojny œwiatowej. Ostat-

ni, ca³kiem spory, bo 50-cen-

tymetrowy, zosta³ odkopany

przy stacji Œwiêtokrzyska 2

czerwca. Przysz³a stacja Wi-

leñska zaskoczy³a budowni-

czych innym znaleziskiem –

workami z amonitem, materia-

³em wybuchowym nieco s³ab-

szym od dynamitu. Podczas

prac budowlanych w innym

miejscu, wy³oni³ siê spod zie-

mi stuletni kamieñ wêgielny,

zaœ na placu budowy stacji

Stadion, robotnicy natrafili na

betonow¹ konstrukcjê  z 1931

roku, stanowi¹c¹ czêœæ kryte-

go kana³u tzw. kolektora sta-

dionowego, ³¹cz¹cego m.in.

Port Praski z Jeziorem Ka-

mionkowskim i reguluj¹cego

poziom wody w zbiornikach po

praskiej stronie Warszawy. Z

powodu kolizji z przebiegiem

II linii metra trzeba by³o ów

kolektor przebudowaæ i zmo-

dernizowaæ.

Jak widaæ, prace budowla-

ne w mieœcie tak naznaczo-

nym przeró¿nymi wydarzenia-

mi historycznymi mog¹ byæ

pasjonuj¹cym zajêciem, jako

¿ywo przypominaj¹cym wyko-

paliska archeologiczne. Tem-

po prac jest na tyle szybkie,

¿e wszystko wskazuje na to,

i¿ na tej budowie bêdziemy

czêstymi goœæmi.

El¿bieta Gutowska

dokoñczenie ze str. 1

Bez nazwy trudno ¿yæ
podzia³u nieruchomoœci (...),

po³o¿onej w Warszawie, w

dzielnicy Bia³o³êka, w rejonie

ulicy P³ochociñskiej (...) dzia³ka

ewidencyjna nr (...) nie ma do-

stêpu do drogi publicznej, nie

jest równie¿ mo¿liwe wydanie

decyzji zatwierdzaj¹cej podzia³

pod warunkiem ustanowienia

s³u¿ebnoœci na wewnêtrznej

drodze dojazdowej bez nazwy,

stanowi¹cej drogê dojazdow¹

do wsi Micha³ów Grabina, po-

niewa¿ nie stanowi ona w³asno-

œci wnioskodawców lecz w³a-

snoœæ m.st. Warszawy.

Spotkania mieszkañców ulicy

bez nazwy z burmistrzem Pio-

trem Smoczyñskim i naczelni-

kiem Ireneuszem Tomaszew-

skim, doprowadzi³y do wyst¹pie-

nia do w³adz Warszawy, by te

wyst¹pi³y do wojewody z wnio-

skiem o wydanie decyzji potwier-

dzaj¹cej nabycie (z dniem 1

stycznia 1999) przez ówczesn¹

gminê Warszawa Bia³o³êka, pra-

wa w³asnoœci gruntu zajêtego

pod czêœæ drogi do wsi Micha-

³ów Grabina, czyli w³aœnie opi-

sywanych przez nas fragmen-

tów, stanowi¹cych pas przydro-

gowy ulicy bez nazwy. By dopre-

cyzowaæ – decyzja wojewody,

gdyby by³a pozytywna – opiera-

³aby siê na artykule 73 ust. 1

ustawy z dnia 13 paŸdziernika

1998 roku „Przepisy wprowa-

dzaj¹ce ustawy reformuj¹ce ad-

ministracjê publiczn¹ (Dz. U. Nr

133, poz. 872 ze zm.)”. Uf, bar-

dzo to wszystko skomplikowane,

ale mamy nadziejê, ¿e uda³o siê

nam precyzyjnie wyjaœniæ spra-

wê naszym czytelnikom.

Decyzja wojewody z 14 paŸ-

dziernika 2011 by³a pozytywna.

Potwierdzono nabycie przez

Bia³o³êkê – z mocy prawa –

owych fragmentów stanowi¹-

cych pas przydrogowy. Usta³y

tym samym formalne przeszko-

dy stoj¹ce na drodze nadania

nazwy ulicy, która notabene jest

porz¹dn¹ ulic¹, nawet oœwie-

tlon¹. Na czym zale¿y miesz-

kañcom nieruchomoœci po³o¿o-

nych przy tej drodze? Na szyb-

kim wdro¿eniu procedury nada-

nia nazwy i na dowolnym dys-

ponowaniu, bez ¿adnych prze-

szkód, swoj¹ w³asnoœci¹, choæ-

by przy dokonywaniu podzia³ów

nieruchomoœci. Poprosili wiêc o

pomoc redakcjê NGP.

Z pytaniem o procedurê wy-

stêpowania z wnioskiem o nada-

nie nazwy ulicy zwróciliœmy siê

do Paw³a Tyburca, przewodni-

cz¹cego Rady Dzielnicy Bia³o-

³êka – Proponujê mieszkañcom

zwróciæ siê z proœb¹ o pomoc do

radnej Magdaleny Roguskiej,

przewodnicz¹cej komisji statuto-

wej rady. Pani Roguska wie na

temat tej procedury wszystko i z

pewnoœci¹ poinstruuje miesz-

kañców jak zredagowaæ wnio-

sek i jakie dokumenty do niego

do³¹czyæ. Nastêpnie bardzo pro-

szê mieszkañców o skierowanie

wniosku do mnie imiennie, a ja

zajmê siê jego dalszymi losami.

Zapytana o procedurê na-

zewnictwa ulic Magdalena

Roguska powiedzia³a NGP –

Z przyjemnoœci¹ pomogê

mieszkañcom, bardzo proszê

przekazaæ im kontakt do mnie.

Spotkamy siê choæby na moim

dy¿urze i omówimy sprawê. A

jeœli chodzi o procedurê, to wy-

gl¹da ona nastêpuj¹co: trzeba

wype³niæ wniosek o nadanie

nazwy drodze i z³o¿yæ go w

Biurze Geodezji i Katastru

Urzêdu m.st. Warszawy (ul.

Marsza³kowska 77/79, V piê-

tro) lub w Wydziale Obs³ugi

Mieszkañców Urzêdu Dzielni-

cy Bia³o³êka przy Modliñskiej

197. Wniosek mo¿na pobraæ

ze strony Urzêdu m.st. War-

szawy. Znajduje siê pod adre-

sem: http://www.um.warsza-

wa.pl/zalatw-sprawe-w-urze-

dzie/sprawa-w-urzedzie/nada-

wanie-nazw-ulicom-placom-i-

innym-terenowym-obiektom-p.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ

szkic sytuacyjny z lokalizacj¹ i

zasiêgiem ulicy, której wniosek

dotyczy, sporz¹dzony na aktu-

alnej mapie. Inicjatywê nazew-

nicz¹ w przypadku mieszkañ-

ców ma grupa przynajmniej 15

osób zameldowanych w War-

szawie. W przypadku, gdy

wnioskodawcy maj¹ swoj¹ pro-

pozycjê nazwy ulicy, dodatko-

wo musz¹ do wniosku do³¹czyæ

pisemne poparcie wniosku

przez co najmniej 200 osób fi-

zycznych, zameldowanych w

Warszawie. Jeœli nazwa ulicy

proponowanej we wniosku po-

chodzi z Banku Nazw (Bank

Nazw jest prowadzony przez

Biuro Kultury m.st. Warszawy i

stanowi zbiór propozycji nazw;

Biuro Kultury: tel. kontaktowe –

(22) 443 03 39, (22) 443 03 37,

(22) 443 03 20) lub wniosek do-

tyczy jedynie nazwania ulicy i

nie zawiera konkretnej propozy-

cji nazwy, to nie trzeba zbieraæ

podpisów poparcia pod wnio-

skiem. I jeszcze jedna uwaga -

nadanie lub zmiana nazwy dro-

gi wewnêtrznej wymaga pisem-

nej zgody wszystkich w³aœcicieli

tej drogi. Ponawiam swoj¹ pro-

pozycjê pomocy – deklaruje

Magdalena Roguska.

A wiêc – mieszkañcy ulicy

bez nazwy - do dzie³a! Z po-

moc¹ bia³o³êckich samorz¹dow-

ców na pewno bêdzie ³atwiej.

El¿bieta Gutowska

dokoñczenie ze str. 1

Biblioteka „Zielona”
blioteka „Zielona” to pierwsza

placówka u¿ytecznoœci publicz-

nej i instytucja kultury w tej czê-

œci dzielnicy, ponadto zorgani-

zowana w sposób niekonwen-

cjonalny. Oprócz bowiem swo-

jej podstawowej dzia³alnoœci,

czyli wypo¿yczania ksi¹¿ek

oraz promocji czytelnictwa bê-

dzie realizowaæ program  eko-

logicznych zajêæ dla dzieci oraz

stanie siê miejscem  integracji

okolicznych  mieszkañców.

-To ma byæ miejsce spotkañ i

nawi¹zywania wiêzi – powie-

dzia³a w dniu otwarcia dyrektor

placówki, El¿bieta Majchrzak. –

Chcielibyœmy propagowaæ

wœród dzieci wiedzê o zdrowej

¿ywnoœci i ekologiczny tryb

¿ycia w czasie specjalnych eko-

zajêæ. W te zajêcia pragniemy

w³¹czyæ te¿ rodziców.

Ju¿ sam wystrój biblioteki mówi

o jej ekologicznym charakterze.

Œciany pomalowane na zielono,

imituj¹ce brzozy i prawdziwe

dokoñczenie ze str. 1 brzozowe kolumny, roœlinne de-

koracje i jasne meble sprawiaj¹,

¿e miejsce to jest przyjazne i za-

chêca do czytania. Pomieszcze-

nia na piêtrze przeznaczono dla

dzieci, zaœ przestrzeñ na dole –

dla doros³ych. Teren wokó³ bu-

dynku zosta³ przeznaczony za-

równo na plenerowe spotkania li-

terackie, jak równie¿ zajêcia

ogrodnicze dla najm³odszych,

którzy bêd¹ mogli prowadziæ tam

swoje ekologiczne uprawy.

Najwa¿niejsze w dzia³alnoœci

edukacyjnej Zielonej biblioteki

bêdzie szerzenie wiedzy z zakre-

su przyrody i ekologii takimi me-

todami, jak lekcje, projekcje fil-

mów o tematyce przyrodniczej,

konkursy wiedzy o ochronie œro-

dowiska naturalnego. Na uroczy-

ste otwarcie przygotowano przed-

stawienie z przes³aniem ekolo-

gicznym w wykonaniu teatru „Wa-

riacja” pt. „Kowboj Lucky”.

Podczas uroczystoœci otwar-

cia, burmistrz Jacek Kaznowski

zaznaczy³, ¿e biblioteka „Zielo-

na” to ju¿ trzecia multimedialna

placówka biblioteki publicznej w

Bia³o³êce, jaka zosta³a utworzo-

na od 2007 roku. Oprócz niej z

sukcesem dzia³aj¹: jedna z piê-

ciu filii biblioteki – Multimedialna

Biblioteka dla Dzieci i M³odzie-

¿y nr LVI Nautilus, nawi¹zuj¹ca

do powieœci Juliusza Verne’a,

oraz jeden z czterech oddzia³ów

tej instytucji – Multicentrum.

Bia³o³êka jest dzielnic¹ bar-

dzo m³od¹. Tu mieszka najwiê-

cej mieszkañców do 35. roku

¿ycia w Warszawie, st¹d k³a-

dzie siê nacisk na inwestycje

oœwiatowe, zwi¹zane z rozwo-

jem rodziny. St¹d te¿ pomys³

na integracjê ró¿nych pokoleñ

w bibliotece, w ramach propa-

gowania czytelnictwa, zajêæ

ekologicznych i warsztatów

rêkodzie³a artystycznego.

Burmistrz Jacek Kaznowski

podkreœli³, ¿e Biblioteka ma s³u-

¿yæ wszystkim mieszkañcom, ale

zw³aszcza dzieciom i zaapelowa³

do nich, aby w tej niekonwencjo-

nalnej placówce siêga³y po kon-

wencjonalne ksi¹¿ki, poniewa¿

one kszta³tuj¹ wyobraŸniê.

Joanna Kiwilszo

Koledze

Jaros³awowi Sarnie

wiceburmistrzowi dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

serdeczne wyrazy ubolewania z powodu œmierci matki

sk³ada

Zarz¹d i Rada Dzielnicowa SLD Praga Pó³noc.


