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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. D¥BROWSZCZAKÓW 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.

BEZP£ATNE BADANIE S£UCHU

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu

i konsultacja protetyka gratis!

W maju specjalna oferta

na aparaty telefoniczne dla nies³ysz¹cych!

dokoñczenie na str. 3 dokoñczenie na str. 4 i 5

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

Trochê historii

Za³o¿ycielem i twórc¹ ru-

chu Czerwonego Krzy¿a by³

szwajcarski kupiec z Genewy,

Henry Dunant (1828-1910),

pierwszy laureat pokojowej

Nagrody Nobla w 1901 r. Idea

powo³ania organizacji zrodzi-

³a siê podczas wojny francu-

sko-austriackiej. W 1859 r.

Dunant przeje¿d¿a³ ko³o w³o-

skiego miasteczka Solferino,

gdzie dogorywa³a najkrwaw-

Praski Oddzia³ PCK
w latach okupacji hitlerowskiej

i w dniu dzisiejszym
8 maja obchodzimy Œwiatowy Dzieñ Czerwonego

Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca. Wobec trudnoœci,

jakie prze¿ywa obecnie Oddzia³ Rejonowy PCK Warszawa

Praga warto przypomnieæ piêkne tradycje Praskiego

Oddzia³u PCK, maj¹cego niegdyœ siedzibê przy ul. Ma³ej.

Odtworzenie nieznanych kart historii praskich dzia³aczek

czerwonokrzyskich sta³o siê mo¿liwe dziêki odnalezieniu

w kamienicy przy ul. Targowej 84 pewnego szarego

zeszytu z intryguj¹cymi zapiskami.

sza w ówczesnej Europie bi-

twa, toczona miêdzy armi¹

austriack¹ a sprzymierzony-

mi si³ami francusko-w³oskimi.

Liczba ofiar przekroczy³a

40 tys. Obok cia³ zabitych,

których nikt nie zbiera³, umie-

rali w mêczarniach ranni

¿o³nierze. Dunant widzia³, ¿e

niewielkie i Ÿle zorganizowa-

ne wojskowe s³u¿by medycz-

ne by³y bezradne wobec

Ponad 700 czujników re-

jestruj¹cych drgania, budyn-

ki zablokowane stalowymi

klamrami, okna zabezpieczo-

ne drewnianymi sztabami,

wszystko po to by maksymal-

nie chroniæ stuletnie domy,

zw³aszcza, ¿e tarcze prze-

chodz¹ pod nimi na g³êboko-

œci zaledwie oœmiu metrów.

Newralgiczne bêdzie dr¹¿e-

nie pod zabezpieczonym bu-

dynkiem przy Zamoyskiego

29. Niepokój mieszkañców

budzi te¿ przejœcie tarczy Eli-

sabetta, która na razie stoi

200 metrów od do³ka starto-

wego, ale ruszy tropem Kry-

styny dr¹¿¹c tunel równole-

Budowa II linii metra

- ruch pod Targow¹
Na Pradze Pó³noc tarcza Krystyna dr¹¿y pod Targow¹

i znajduje siê na 716. metrze. Minê³a – bez strat – kamie-

nicê Targowa 17. By³o wiele obaw, czy siê uda. Budowni-

czowie metra za³o¿yli na wszystkie budynki na trasie spe-

cjalne zabezpieczenia, wyposa¿yli je w system monito-

ringu ewentualnych zagro¿eñ. Udostêpniono lokum w

hotelu przy K³opotowskiego osobom obawiaj¹cym siê

pozostaæ w swoich mieszkaniach w czasie przejœcia tarcz

pod Targow¹ i Zamoyskiego.

Powsta³e zamieszanie jest

wynikiem zmiany dyrektora

Muzeum Historycznego

m.st. Warszawy, instytucji

zwierzchniej Muzeum War-

szawskiej Pragi. Od jesieni

2012 roku stanowisko to ob-

jê³a Ewa Nekanda-Trepka,

by³a sto³eczna konserwator

zabytków. Po skompletowa-

niu zespo³u, do którego do-

³¹czy³ varsavianista Jaros³aw

Trybuœ (autor m.in. „Przewod-

nika po warszawskich bloko-

wiskach”), zapowiedzia³a

gruntowne zmiany. Zaczêto

g³oœno mówiæ, ¿e Muzeum

Historyczne jest instytucj¹

skostnia³¹, a do tego drog¹

w utrzymaniu. Zapowiadana

rewolucja to nie tylko gene-

ralny remont siedziby przy

Rynku Starego Miasta i przy-

stosowanie jej do nowych wy-

zwañ, ale te¿ ciêcia w podle-

g³ych Muzeum Historyczne-

mu siedmiu oddzia³ach, jak

Muzeum Woli, Muzeum Dru-

karstwa czy Muzeum Ordy-

nariatu Polowego. Jednym z

nich jest tak¿e dopiero orga-

nizowane Muzeum War-

szawskiej Pragi, obejmuj¹ce

swym zasiêgiem ca³¹ pra-

wobrze¿n¹ Warszawê.

Do tej pory zespó³ Muzeum

Pragi zmaga³ siê nie tylko z

przed³u¿aj¹cym siê remon-

tem kompleksu budynków, na

który mia³ wp³yw co najwy¿ej

doradczy (budowê prowadzi

Sto³eczny Zarz¹d Rozbudowy

Miasta), ale tak¿e z poprzed-

ni¹ dyrekcj¹ Muzeum Histo-

rycznego, raczej niechêtn¹

powstaj¹cej placówce.

Natomiast z Muzeum Pra-

gi, pierwszym muzeum po

prawej stronie Wis³y, od po-

cz¹tku jego dzia³ania, czyli od

2008 roku, mocno identyfiko-

wali siê mieszkañcy. Pani

Muzeum Warszawskiej

Pragi - kontrowersje
Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Dialogu Spo³ecznego

na Pradze Pó³noc poœwiêcone Muzeum Warszawskiej

Pragi odby³o siê dwa dni po sesji rady dzielnicy zwo³anej

w tej samej sprawie. Poruszenie wywo³a³y informacje o

wywo¿eniu z Pragi podarowanych muzeum pami¹tek

mieszkañców oraz pog³oski na temat reorganizacji tej

placówki b¹dŸ nawet jej likwidacji.

kierownik Jolanta Wiœniew-

ska zgromadzi³a wokó³ siebie

zespó³ znakomitych fachow-
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polskie stalowe

(w okleinie drewnopodobnej)

1250 z³ z monta¿em netto

tel. 600-925-147

22 679-23-41

Budowa II linii metra

- ruch pod Targow¹
dokoñczenie ze str. 1

g³y, ten, którym metro bêdzie

zmierzaæ w przeciwnym kie-

runku. Zabezpieczenia bu-

dynków i czujniki pozostan¹

na budynkach do czasu przej-

œcia drugiej tarczy, a wiêc

jeszcze przez oko³o miesi¹c.

W czerwcu obie tarcze maj¹

dotrzeæ do przysz³ej stacji

przy Stadionie Narodowym.

Nie jest ³atwo równie¿ na

powierzchni. Targow¹ w kie-

runku Grochowa, pomiêdzy

Marcinkowskiego a Kijowsk¹,

pojedziemy na razie jednym

pasem ruchu. Piesi musz¹

siê liczyæ z powa¿nymi utrud-

nieniami. Pokonanie Targo-

wej na wysokoœci Marcinkow-

skiego bêdzie mo¿liwe jedy-

nie przez tymczasowe przej-

œcie dla pieszych, nastêpnie

przez platformê nieczynnego

przystanku tramwajowego.

Na samej stacji Wileñska

wykañczane s¹ pomieszcze-

nia techniczne na kondygna-

cji -1, gdzie trwaj¹ prace wy-

koñczeniowe. Prawie gotowe

s¹ ju¿ tory odstawcze, goto-

wa jest p³yta denna i po³owa

s³upów podtrzymuj¹cych

strop obiektu. Pod skrzy¿o-

waniem alei Solidarnoœci i

Targowej, pomiêdzy torami

odstawczymi i stacj¹ powsta-

³a ju¿ przestrzeñ, która w

przysz³oœci bêdzie s³u¿y³a

pasa¿erom i handlowcom.

W³aœnie powstaj¹ wejœcia do

stacji od strony centrum han-

dlowego i od strony poczty.

Tymczasem na stacji

Nowy Œwiat – Uniwersytet

wykonano ju¿ ca³¹ p³ytê fun-

damentow¹. Na najni¿szym

poziomie przygotowywane s¹

ko³yski dla pozosta³ych tarcz

– Anny i Marii, które nieba-

wem siê tu pojawi¹. Powsta-

je równie¿ tunel uszczelnia-

j¹cy miejsce z³¹czenia tune-

lu w³aœciwego z korpusem

stacji.

(egu)

wyrób

sprzeda¿

naprawa

czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska

MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 22 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

XLVI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Poproszony o wyjaœnienie

przewodnicz¹cy rady Zbi-

gniew Poczesny powiedzia³

nam, ¿e jeden z radnych PO,

cz³onek komisji skrutacyjnej

zauwa¿y³, ¿e na kartach do

g³osowania tajnego w spra-

wie odwo³ania burmistrza i

powo³ania zarz¹du brak jest

wymaganych statutem ele-

mentów. Po sprawdzeniu

wszystkich kart Zbigniew Po-

czesny stwierdzi³, ¿e nast¹-

pi³o uchybienie w pracy ko-

misji skrutacyjnej: na kartach

by³a pieczêæ i podpis prze-

wodnicz¹cego komisji, nato-

miast brak by³o dat. W zwi¹z-

ku z tym nast¹pi³a koniecz-

noœæ odwo³ania burmistrza i

ponownego przeprowadze-

nia wyborów zarz¹du; w prze-

ciwnym razie w³adze miasta

przys³a³yby na Targówek

swój zarz¹d.

Wniosek zosta³ uwzglêd-

niony; nowy porz¹dek dzien-

ny przyjêto 15 g³osami, przy

4 przeciwnych i 4 wstrzymu-

j¹cych siê.

Po przyjêciu protoko³ów z

sesji XLIV i XLIII radni zajêli

siê planowan¹ budow¹ kom-

pleksowego zak³adu gospo-

darowania odpadami wraz

ze stacj¹ demonta¿u odpa-

dów elektrycznych i elektro-

nicznych oraz stacj¹ prze³a-

dunkow¹ dla odpadów ko-

munalnych, zlokalizowane-

go przy ul. Bardowskiego 4.

Inwestorem jest firma First

Recykling, której pracowni-

cy wziêli udzia³ w sesji rady.

O informacjê, czy to przed-

siêwziêcie jest zgodne z

obowi¹zuj¹cym planem za-

gospodarowania przestrzen-

nego, Urz¹d m.st. Warsza-

wy zwróci³ siê do burmistrza

Targówka.

Wiceburmistrz Wac³aw Ko-

walski przekaza³ negatywn¹

opiniê merytorycznych wy-

dzia³ów urzêdu Targówka.

Miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego Tar-

gówka Fabrycznego wyklu-

cza mo¿liwoœæ realizacji

obiektów uci¹¿liwych dla œro-

dowiska m.in. ze wzglêdu na

wysoki poziom wód grunto-

wych oraz uci¹¿liwoœci wyni-

kaj¹ce ze wzrostu natê¿enia

ruchu samochodów ciê¿aro-

wych. Ta czêœæ Targówka sta-

je siê nowoczesnym osie-

dlem mieszkaniowym z tere-

nami rekreacyjnymi. W pobli-

¿u powstaje osiedle Wilno.

Negatywn¹ opiniê wyda-

³a tak¿e komisja infrastruk-

tury, inwestycji i ochrony œro-

dowiska.

Przedstawiciele First Recy-

kling zapewniali, ¿e firma

przestrzega standardów miê-

dzynarodowych; nastawiona

jest na recykling. Obecnie

dyskutowany jest wstêpny

raport, który bêdzie uzupe-

³niony. Zaproponowali, by

radni od³o¿yli decyzjê. Wska-

zali na korzyœci: firma to miej-

sca pracy dla mieszkañców i

wp³ywy do bud¿etu.

Po godzinnej debacie, rad-

ni 19 g³osami, przy 4 wstrzy-

muj¹cych siê, przyjêli stano-

wisko, negatywnie opiniuj¹ce

planowan¹ budowê komplek-

sowego zak³adu gospodaro-

wania odpadami.

Kolejne 3 uchwa³y podjêto

bez dyskusji, jednomyœlnie (21

g³osów) – w sprawie wyposa-

¿enia niektórych szkó³ i przed-

szkoli w dzielnicy Targówek w

maj¹tek m.st. Warszawy, wy-

tworzony w wyniku realizacji

zadañ inwestycyjnych: SP 28,

SP 84, SP 114, SP 275, SP

285, SP 298; Przedszkole nr

154 i Gimnazjum nr 145; SP

277 i Przedszkole nr 94;

A¿ 25 radnych popar³o

uchwa³ê – wniosek o przy-

znanie wyró¿nienia „Zas³u¿o-

ny dla Warszawy” Uczniow-

skiemu Klubowi Sportowemu

„Zdrowy Targówek”, dzia³a-

j¹cemu od 2001 roku, który

organizuje m.in. zawody za-

paœnicze, pokazy sportowe,

podejmuje dzia³ania profi-

laktyczne i rekreacyjne dla

seniorów.

Trzy nastêpne uchwa³y,

dotycz¹ce skarg, przedsta-

wi³ przewodnicz¹cy komisji

rewizyjnej Jêdrzej Kunowski.

W pierwszej rada odnios³a

siê do ponownej skargi

mieszkañców domu przy ul.

Tykociñskiej 26 na dzia³al-

noœæ Zarz¹du Gospodaro-

wania Nieruchomoœciami:

17 g³osami, przy 3 wstrzy-

muj¹cych siê, podtrzyma³a

swe stanowisko z 14 maja

2912, w którym uzna³a skar-

gê za bezzasadn¹ z przy-

czyn faktycznych i praw-

nych. Z tych samych przy-

czyn, za bezzasadn¹ uzna-

no równie¿ (18 g³osów – za,

4 – wstrz.) skargê Heleny Li-

piñskiej na dzia³anie zastêp-

cy burmistrza dzielnicy Tar-

gówek. 20 radnych opowie-

dzia³o siê „za”, 2 – wstrzy-

ma³o siê od g³osu przy

uchwale, w której za bezza-

sadn¹ z przyczyn faktycz-

nych i prawnych uznano

skargê zarz¹du wspólnoty

mieszkaniowej przy ul. Z³oto-

polskiej15 na dzia³anie dyrek-

tora ZGN w kwestii usytuowa-

nia miejsc postojowych dla

osób niepe³nosprawnych

przy tym budynku.

Po tych uchwa³ach rozpo-

czê³a siê procedura odwo³a-

nia i powo³ania zarz¹du dziel-

nicy. Powo³ano komisjê skru-

tacyjn¹ w sk³adzie: Anna

Moczulska, Daniel Wargocki,

Jacek Rybak, Urszula Suz-

Wybory bis
25 kwietnia sesja zaczê³a siê od 10-minutowej przerwy

i zg³oszenia podpisanego przez 15 radnych wniosku o

wprowadzenie do porz¹dku obrad projektów uchwa³ w

sprawie odwo³ania burmistrza oraz powo³ania burmistrza

i jego zastêpców. W tej sprawie przez godzinê radni za-

dawali pytania i s³uchali wyjaœnieñ. W opinii radcy praw-

nego uchwa³a o wyborze zarz¹du jest prawid³owa ze

wzglêdów formalnych; wniosek ma wyeliminowaæ w¹t-

pliwoœci. S³awomir Antonik poinformowa³, ¿e cz³onko-

wie wybranego 4 kwietnia zarz¹du dotychczas nie otrzy-

mali pe³nomocnictw ani umów o pracê.

dalcew i Ma³gorzata Zieliñ-

ska, któr¹ komisja wybra³a na

przewodnicz¹c¹.

Za odwo³aniem S³awomira

Antonika z funkcji burmistrza

Targówka i jego zastêpców

zag³osowa³o 16 radnych, 6

wstrzyma³o siê od g³osu. W

czasie obrad 2 radnych opu-

œci³o salê.

W imieniu radnych klubów

Mieszkañców Targówka,

Bródna i Zacisza oraz Nieza-

le¿nych Andrzej Gapys zg³o-

si³ kandydaturê S³awomira

Antonika na burmistrza. Kan-

dydat z³o¿y³ kserokopiê

oœwiadczenia lustracyjnego,

nastêpnie odpowiada³ na

pytania, m.in. dotycz¹ce

funkcjonowania spó³dzielni

mieszkaniowej.

16 g³osami, przy 7 prze-

ciwnych, S³awomir Antonik

wybrany zosta³ na burmi-

strza Targówka. Jako kandy-

datów na zastêpców przed-

stawi³: Andrzeja Bittela, Wa-

c³awa Kowalskiego, Janusza

Marczyka i Agnieszkê Szmu-

lewicz, którzy kolejno siê

przedstawili i odpowiadali na

pytania.

Nad ka¿d¹ kandydatur¹

przeprowadzono g³osowanie.

Andrzej Bittel, Wac³aw Ko-

walski i Agnieszka Szmule-

wicz wybrani zostali 16 g³o-

Sprawa muzeum by³a jed-

nym jedynym merytorycznym

punktem obrad. Na sesjê

przyjê³a zaproszenie jego

dyrektor Ewa Nekanda-Trep-

ka i dyrektor Biura Kultury

m.st. Warszawy Marek Kra-

szewski. Radni PiS i PWS

przez pó³torej godziny starali

siê wykazaæ dyrektor mu-

zeum, i¿ niew³aœciwie postê-

puje z dotychczasowym ze-

spo³em pracowników placów-

ki i nie realizuje koncepcji

muzeum, na któr¹ Unia Eu-

ropejska przekaza³a dotacjê.

Dopytywano siê tak¿e, dla-

Kulturalnie o kulturze
XL sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

LX nadzwyczajna sesja pó³nocnopraskiej rady, podobnie

jak poprzednia, zwo³ana zosta³a i prowadzona pod nie-

obecnoœæ przewodnicz¹cej El¿biety Kowalskiej-Kobus

przez wiceprzewodnicz¹c¹ Mariê Tonderê. Tym razem pó-

³nocnoprask¹ opozycjê zaniepokoi³a sytuacja w Muzeum

Historii Pragi, placówki, która w bólach rodzi siê w mu-

rach trzech najstarszych kamienic przy ulicy Targowej.

czego przenoszone s¹ do-

tychczasowe zbiory z maga-

zynów w „Koneserze” oraz

dlaczego i do czego ma byæ

powo³any nowy koordynator

w placówce. Odpowiedzi pani

dyrektor nie usatysfakcjono-

wa³y, bo nie mog³y usatysfak-

cjonowaæ wnioskodawców

sesji, maj¹cych ju¿ z góry

przygotowane „stanowisko w

sprawie”. Jego najwa¿niejsze

tezy brzmi¹: „Rada dzielnicy

stoi na stanowisku, ¿e aby

zachowaæ dotychczasow¹

ideê i koncepcjê Muzeum

Warszawskiej Pragi, nale¿y

utrzymaæ obecny zespó³ pra-

cuj¹cy w tej instytucji, który

swoj¹ prac¹ i zaanga¿owa-

niem zdoby³ zaufanie miesz-

kañców Pragi. Jednoczeœnie

rada dzielnicy wyra¿a swój

sprzeciw wobec takiego trak-

towania mieszkañców Pragi,

które powoduje, ¿e najpierw

nawo³uje siê ich do ofiarno-

œci, a nastêpnie ich dary

umieszcza siê w magazynie

w Pa³acu Kultury i Nauki, a

nie na salach wystawowych”.

Stanowisko przesz³o, jedynie

na wniosek radnego Irene-

usza Tondery uzupe³niono je

o przypomnienie, i¿ idea

utworzenia muzeum Pragi

ukszta³towa³a siê w 1998

roku, podczas obchodów

350-lecia nadania praw miej-

skich Pradze. Ogólnie pano-

wa³a kulturalna atmosfera.

DCH

12 paŸdziernika br. przypada 70. rocznica bitwy, któr¹ w

dniach 12-14.10.1943 r. stoczy³a I Dywizja Piechoty im T.

Koœciuszki, powsta³a na terenach b. ZSRR. By³a to pierw-

sza bitwa stoczona przez zorganizowany zwi¹zek taktycz-

ny WP od wrzeœnia 1939 r. na najkrótszej drodze do kraju.

W miejscu tej bitwy, na bia³oruskiej ziemi, z du¿ym piety-

zmem, pielêgnowane s¹ tradycje tamtych zmagañ oraz

przechowywane pami¹tki po bohaterskich walkach ¿o³nie-

rzy I DP, syberyjskich zes³añcach nieco wczeœniej depor-

towanych. Znajduj¹ siê one w miejscowym mauzoleum

oraz na cmentarzu ¿o³nierzy poleg³ych w tej bitwie, jak i w

wielu innych miejscach – pomnikach chwa³y.

Eksponowana jest broñ, amunicja i wyposa¿enie, szkice

bitwy, fotografie ¿o³nierzy poleg³ych i ¿yj¹cych uczestników

tej bitwy oraz osobiste rzeczy wielu z nich. Poœród wszyst-

kich pami¹tek i eksponatów brak jest jednak wizerunku po-

staci dowódcy dywizji, gen. Zygmunta Berlinga.

Spo³ecznoœæ Pragi ³¹cz¹ z I WDZmech, spadkobierczyni¹

I DP, wieloletnie wiêzi wspó³pracy. Fakt, ¿e w obszarze gra-

nic administracyjnych dzielnic Pragi znajduje siê najwiêcej

miejsc i pami¹tek po I DP im. T. Koœciuszki z okresu walk o

wyzwolenie prawobrze¿nej Warszawy Pragi we wrzeœniu

1944 r. oraz ¿e dywizja ta zosta³a w roku 2012 rozwi¹zana

- nadaje tej wspó³pracy szczególny charakter.

Maj¹c to na uwadze, Spo³eczne Rady Kombatanckie

Dzielnic Praga Pó³noc i Targówka zamierzaj¹ ofiarowaæ

istniej¹cemu mauzoleum bitwy pod Lenino w mieœcie Lenino,

w 70. rocznicê toczonych tam walk, jako dar kombatantów

praskich - wizerunek dowódcy walcz¹cej dywizji, rzeŸbê

popiersia gen. Berlinga.

Popiersie podj¹³ siê wykonaæ artysta rzeŸbiarz - malarz

Janusz Tomasiñski. Spo³eczne Rady Kombatanckie nie dys-

ponuj¹ dostateczn¹ iloœci¹ œródków na sfinansowanie wyko-

nania rzeŸby popiersia. O wsparcie tej inicjatywy zwróci³y siê

do marsza³ka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

W œrodowiskach kombatanckich i innych organizowana

jest  na ten cel zbiórka pieniêdzy na koncie Mazowieckie-

go Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku Kombatantów RP i

by³ych WiêŸniów Politycznych: Bank Millennium nr konta

20 1160 2202 0000 0000 3041 8674 z dopiskiem „Popier-

sie gen. Berlinga”.

Z upowa¿nienia Rad Kombatanckich Pragi Pó³noc i Targówka

Przewodnicz¹cy

Spo³ecznej Rady Kombatanckiej Dzielnicy Praga Pó³noc

p³k dr in¿. Czes³aw Lewandowski

Apel kombatantów

www.odszkodowanie.pl

NAJWY¯SZE

ODSZKODOWANIA

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

BEZ ZALICZEK

Hexa Dochodzenie

Odszkodowañ Sp. z o.o.

ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa

tel. 22 460 49 49

gsm 600 996 166

sami przy 7 przeciwnych, Ja-

nusz Marczyk 16 g³osami,

przy 6 przeciwnych.

Sesjê zakoñczy³y, zg³o-

szone tu¿ przed godzin¹

22. interpelacje Krzyszto-

fa Miszewskiego i odpo-

wiedzi burmistrza S³awo-

mira Antonika.

K.
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ców, ludzi oddanych swojej

pracy i misji muzeum otwar-

tego dla spo³ecznoœci, wœród

której dzia³a. Mimo niskiego

bud¿etu i przed³u¿aj¹cej siê

tymczasowoœci, oprócz bie-

¿¹cej pracy zwi¹zanej z orga-

nizowaniem placówki, przy-

gotowano we wspó³pracy z

organizacjami i mieszkañca-

mi prawobrze¿nej Warszawy

kilkanaœcie wystaw czaso-

wych oraz wiele spotkañ te-

matycznych, prowadzone s¹

zajêcia edukacyjne. Ponad

300 darczyñców przekaza³o

swoje pami¹tki, zarejestrowa-

no tak¿e oko³o 300 relacji w

„Archiwum Historii Mówio-

nej”. Z podarowanych mu-

zeum ksi¹¿ek powsta³a pod-

rêczna biblioteka varsaviani-

styczna.

Tymczasem nowa dyrek-

cja, trochê niczym s³oñ w

sk³adzie porcelany, rozpo-

czê³a niezrozumia³e zmiany,

nie licz¹c siê z opini¹ pod-

w³adnych, nie konsultuj¹c i

nie t³umacz¹c planowanych

posuniêæ. Zrezygnowano z

wynajmowania sali w Kone-

serze, a dwie osoby z zespo-

³u przesuniêto do pracy w

centrali. Niespodziewane

wywiezienie zbiorów wywo³a-

³o dodatkowo protest dar-

czyñców praskich pami¹tek,

którzy poczuli siê oszukani.

Przez Pragê przetoczy³a siê

fala oburzenia.

OdpowiedŸ Muzeum Histo-

rycznego na pismo Antonie-

go D¹browskiego ze Zwi¹z-

ku Stowarzyszeñ Praskich z

¿¹daniem wyjaœnienia zaist-

nia³ej sytuacji, nie uspokoi³a

nastrojów, a wrêcz wzmog³a

niepokój strony spo³ecznej,

bowiem sugerowano w nim

odpowiedzialnoœæ pracowni-

ków oddzia³u za rzekome nie-

prawid³owoœci. Obarczono

ich m.in. win¹ za dwukrotny

brak rozstrzygniêcia konkur-

su na projekt ekspozycji sta-

³ej muzeum, mimo ¿e za przy-

gotowanie konkursu i wytycz-

ne do niego odpowiada³o

Muzeum Historyczne, czy

za... zbieranie pami¹tek pra-

¿an i dokonywanie zakupu

eksponatów – podstawowe

funkcje nowo powstaj¹cego

muzeum. Obie formy dzia³añ

wstrzyma³a nowa dyrekcja.

Informacje zawarte w piœmie

trafi³y do opinii publicznej, ale

nie zosta³y przedstawione

samym zainteresowanym,

czyli kierownictwu i zespo³o-

wi Muzeum Warszawskiej

Pragi, dlatego dyskusja z

koniecznoœci musia³a prze-

nieœæ siê do internetu. Do pi-

sma, nie mog¹c doczekaæ siê

na merytoryczn¹ rozmowê z

prze³o¿onymi, szczegó³owo

odnios³a siê tak¿e pani Jolan-

ta Wiœniewska. Zwi¹zani z

muzeum mieszkañcy Pragi

opowiedzieli siê za zespo-

³em, w niejasnych ruchach

nowej dyrekcji upatruj¹c ra-

czej próbê wrogiego przejê-

cia dobrze dzia³aj¹cej insty-

tucji, ni¿ chêæ rzeczywistej

poprawy jej funkcjonowania.

Spontanicznie powsta³a na

Facebooku grupa „Nie dla li-

kwidacji Muzeum Warszaw-

skiej Pragi” bardzo szybko

zgromadzi³a niemal 300

osób. Zapowiedziano te¿

utworzenie Spo³ecznego Ko-

mitetu Obrony Muzeum War-

szawskiej Pragi.

Prezydium Dzielnicowej

Komisji Dialogu Spo³ecznego

postawi³o sobie za cel wyja-

œnienie powsta³ych w¹tpliwo-

œci i uspokojenie nastrojów.

Na spotkaniu by³a obecna

pani Ewa Nekanda-Trepka,

jej zastêpca Jaros³aw Trybuœ,

nowo powo³ana koordynator

Muzeum Warszawskiej Pra-

gi oraz Dorota Zbiñkowska,

praska radna Rady Warsza-

wy (PO) i jednoczeœnie pra-

cownik Muzeum Historyczne-

go na stanowisku g³ównego

specjalisty ds. rozwoju.

Wyjaœniono, ¿e pani koor-

dynator projektu „Muzeum

Warszawskiej Pragi” zostanie

zatrudniona tylko na czas re-

alizacji projektu, czyli do mo-

mentu przekazania budyn-

ków wraz z ekspozycj¹. Jej

zadaniem bêdzie doprowa-

dzenie do przygotowania i

realizacji ekspozycji oraz

przygotowanie programu

funkcjonalno-u¿ytkowego od-

dzia³u. Dodatkowo bêdzie

równie¿ koordynowaæ dzia³a-

nia techniczne ze Sto³ecz-

nym Zarz¹dem Rozbudowy

Miasta – inwestorem zastêp-

czym prac budowlanych.

Okazuje siê, ¿e wskutek nie-

rozstrzygniêcia poprzednich

konkursów na projekt ekspo-

zycji, sytuacja staje siê dra-

matyczna: konkurs musi byæ

og³oszony jeszcze w maju,

aby zd¹¿yæ w tym roku wy³o-

niæ zwyciêzcê i zleciæ przygo-

towanie projektu wykonaw-

czego. Do koñca roku powin-

ny te¿ zakoñczyæ siê prace

budowlane. Projekt Muzeum

Warszawskiej Pragi ma za-

pewnione dofinansowanie

unijne, ale kilkakrotnie prze-

suwano termin zakoñczenia

prac. Aby nie straciæ ponad

13 mln z³ unijnej dotacji, mu-

zeum powinno ruszyæ w przy-

sz³ym roku. Na ponowny kon-

kurs przeznaczono 700 tysiê-

cy, maj¹ te¿ ulec zmianie

wygórowane wymagania wo-

bec firm, dopuszczaj¹ce do

konkursu mniejsze, bardziej

kreatywne biura projektowe.

Wystawa musi byæ dopaso-

wana do stosunkowo niewiel-

kich powierzchni, jakimi bê-

dzie dysponowaæ muzeum.

Ewa Nekanda-Trepka zade-

klarowa³a chêæ zaproszenia

do komisji konkursowej

przedstawicieli strony spo-

³ecznej. Obecnie, wraz z w³a-

snymi ekspertami, dyrekcja

Muzeum Historycznego wy-

pracowuje now¹ wizjê i misjê

oraz strategiê rozwoju do

2025. Nie s¹ znane na razie

¿adne szczegó³y tych pla-

nów, dlatego nikt z goœci nie

by³ w stanie odpowiedzieæ na

podstawowe pytania: o prze-

widywany roczny bud¿et Mu-

zeum Warszawskiej Pragi,

stopieñ jego samodzielnoœci

wobec instytucji zwierzchniej

i faktyczny zakres dzia³ania.

Wiadomo natomiast, ¿e ma

zostaæ stworzona nowa struk-

tura, o scentralizowanych

funkcjach ogólnych, np. ksiê-

gowoœci czy warsztacie i

uszczuplonej obsadzie od-

dzia³ów, co przy braku odpo-

wiedzi na pytania zasadnicze,

musi budziæ okreœlone obawy.

W dyskusji podkreœlano

koniecznoœæ docenienia spe-

cyfiki Pragi i ogromnego ka-

pita³u spo³ecznego, jaki po-

wsta³ dziêki pracy zespo³u

muzeum. Ewa Nekanda-

Trepka zadeklarowa³a chêæ

dalszej wspó³pracy z zespo-

³em i jego kierowniczk¹, nie

uzale¿niaj¹c jej ju¿ tak otwar-

cie jak podczas sesji Rady

Dzielnicy, od lojalnoœci wobec

nowej dyrekcji.

Zespó³ bêdzie kontynu-

owa³ pracê, maj¹ byæ ponow-

nie zbierane pami¹tki i nagry-

wane wspomnienia. Bêd¹ te¿

organizowane wystawy cza-

sowe, choæ w innych ni¿ do-

tychczas lokalizacjach.

Podnoszono koniecznoœæ

wywa¿enia proporcji miêdzy

eksponatami a opraw¹ multi-

medialn¹. Zgodnie stwierdzo-

no, ¿e nadmiar multimediów

szkodzi, a nie pomaga eks-

pozycji. Ewa Nekanda-Trep-

ka zgodzi³a siê te¿ z tez¹, ¿e

dobrze funkcjonuj¹ tylko mu-

zea w pe³ni samodzielne, o

co w tym wypadku trudno.

Zdaniem mieszkañców, mu-

zeum obejmuj¹ce swym dzia-

³anie po³owê Warszawy po-

winno byæ w znacznie wiêk-

szym stopniu niezale¿ne od

Muzeum Historycznego. Po-

trzeba jest szeroka konsulta-

cja zaproponowanych zmian.

Zamiast t³umaczeñ, ¿e

praskie pami¹tki bêd¹ siê

mia³y lepiej w Pa³acu Kultu-

ry, zabrak³o zwyk³ego „prze-

praszam” skierowanego do

darczyñców muzeum. Za-

ufanie straciæ ³atwo, na jego

odzyskanie trzeba jednak

zas³u¿yæ.

Czy w³adze Muzeum Hi-

storycznego zrozumiej¹, ¿e

rz¹dz¹ instytucj¹ publiczn¹ i

wyci¹gn¹ wnioski ze swych

b³êdów, kieruj¹c siê intere-

sem spo³ecznym – poka¿¹

najbli¿sze decyzje.

Kr.

W oparciu o trzy ustêpy ze

Starego Testamentu, w juda-

izmie zabrania siê umiesz-

czania wszelkich przedsta-

wieñ postaci ludzkich. Jeden

z nich brzmi: „Nie bêdziesz

czyni³ ¿adnej rzeŸby ani ¿ad-

nego obrazu tego, co jest na

niebie wysoko, ani tego, co

jest na ziemi nisko, ani tego,

co jest w wodach pod ziemi¹!

Nie bêdziesz im oddawa³ po-

k³onu ani im s³u¿y³, poniewa¿

Ja, Jahwe, twój Bóg jestem

Bogiem zazdrosnym, który

karze wystêpek ojców na sy-

nach do trzeciego i czwarte-

go pokolenia wzglêdem tych,

którzy Mnie nienawidz¹ (Wj

20, 4-5)”.

Jednak mimo tego zaka-

zu, od wiek wieków próbo-

wano na ró¿ne sposoby

przedstawiaæ postacie ludz-

kie, w tym w formie znaków

zodiaku. Pierwsze tego ro-

dzaju wizerunki pojawiaj¹

siê ju¿ w czasach helleñ-

skich, ale tylko na posadzce

œwi¹tyni. T³umaczono, ¿e 12

znaków zodiaku odpowiada

12 plemionom Izraela. W

XIX wieku próbowano

usankcjonowaæ s³usznoœæ

tego rodzaju przedstawieñ.

By³o to tak¿e przedmiotem

zainteresowañ kaba³y – du-

chowej mistyczno-filozoficz-

nej szko³y judaizmu, docie-

kaj¹cej boskiego „zamys³u

stworzenia”, jednak w póŸ-

niejszym czasie malunki z

przedstawieniami zodiaku

wystêpowa³y praktycznie tyl-

ko na terenie Polski i Ukra-

iny. W Polsce do dzisiej-

szych czasów zachowa³o siê

ok. 30 miejsc modlitwy ze

znakami zodiaku, w tym sy-

nagog, ale tylko jedno w

Warszawie.

Malowid³a przedstawia³y

ludzi z twarzami zwierz¹t lub

namalowanych w pozycjach

pozwalaj¹cych na niepokaza-

nie ich twarzy (np. przys³oniê-

te koszem niesionym na ra-

mieniu). Znaki zodiaku przed-

stawiano w ró¿ny sposób,

jednak trzymaj¹c siê œciœle

lokalnych przekazów. W mo-

dlitewni przy Targowej np.

„Modlitewnie przy Targowej”

w Muzeum Warszawskiej Pragi

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 430 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

Spotkanie „Modlitewnie przy Targowej – œlady obec-

noœci” w tymczasowej siedzibie Muzeum Warszawskiej

Pragi przy Z¹bkowskiej 23/25 zgromadzi³o 18 kwietnia

grono mi³oœników historii Pragi. Jan Jagielski z ¯ydow-

skiego Instytutu Historycznego przybli¿y³ dzieje przed-

stawieñ znaków zodiaku w ikonografii judaistycznej, zaœ

Pawe³ Jakubowski z Akademii Sztuk Piêknych opowie-

dzia³ o konserwacji i restauracji wystroju malarskiego w

dwóch salach modlitewni.

znak BliŸni¹t obrazuj¹ dwa

go³êbie, natomiast Wodnika

– studnia z ¿urawiem.

Choæ wiadomo, ¿e skrajny

budynek przy Targowej bêd¹-

cy w³asnoœci¹ Rothblitha po-

chodzi jeszcze z XVIII wieku,

dopiero w 1869 pojawia siê

pierwsza wzmianka w doku-

mentach na temat istnienia

modlitewni przy ul. Targowej.

Wkrótce powsta³y w tym miej-

scu ju¿ trzy sale modlitwy.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e by³ to

okres rozkwitu gospodarcze-

go Pragi. Nieopodal znajdo-

wa³y siê rogatki miasta. Przy-

bywa³o tu wielu kupców, a

wiêkszoœæ z nich stanowili

pobo¿ni ¯ydzi. Skromne

domy modlitwy, a wiêc nie-

wielkie sale wyposa¿one je-

dynie w szafkê z Tor¹, po-

wstawa³y wiêc masowo. W

Warszawie istnia³a wówczas

tylko jedna synagoga, przy ul.

T³omackie. Wszystkie pozo-

sta³e to sale prywatne, któ-

rych zarejestrowano na tere-

nie miasta blisko 400.

Po wstêpnych pracach ba-

dawczych w 2005 roku,

pierwszy etap prac konser-

watorskich na terenie pose-

sji przy Targowej 50/52 wyko-

nano w latach 2010-11. Kon-

serwacja polega³a na zabez-

pieczeniu i oczyszczeniu

malowide³, zaœ restauracja,

czyli ich odbudowa, obejmu-

je retusz i rekonstrukcjê. Do-

pe³nieniu prac i uzyskaniu

odpowiedniego efektu s³u¿yæ

bêdzie nowa aran¿acja pla-

styczna wnêtrza. Za³o¿ono,

¿e malowid³a nie zostan¹ w

ca³oœci odtworzone, a grani-

ce zachowanych fragmetów

bêd¹ dla widza widoczne.

Dotychczas przeprowadzono

tylko pierwszy etap prac –

zabezpieczono malunki w

sposób pozwalaj¹cy na kon-

tynuowanie remontu. Dopie-

ro po zakoñczeniu prac bu-

dowlanych bêdzie mo¿liwe

dokoñczenie restauracji

wnêtrz. Tymczasem remont

mocno siê opóŸni³, m.in. z

powodu niemo¿noœci zasto-

sowania ciê¿kiego sprzêtu.

Zabezpieczenia, które mia³y

wystarczyæ na kilka miesiêcy,

ochraniaj¹ malowid³a ju¿ wie-

lokrotnie d³u¿ej. Wkrótce

bêd¹ przeprowadzone ich

oglêdziny.

Po dokonaniu badañ po-

w³ok malarskich, sta³o siê

niemal pewne, ¿e modlitew-

nia pierwotnie nie by³a otyn-

kowana ani od zewn¹trz, ani

w œrodku. Tynki po³o¿ono

najprawdopodobniej dopiero

po I wojnie œwiatowej. Za-

chodnia czêœæ oficyny (bli¿ej

ulicy Targowej) jest starsza

od wschodniej, zachowa³o

siê tam tak¿e mniej detali.

Wiadomo, ¿e w ka¿dej z sal

malowid³a wysz³y spod rêki

co najmniej dwóch autorów.

Wykonano je farbami olejny-

mi, które bardzo Ÿle dzia³aj¹

na strukturê tynku, nie po-

zwalaj¹c mu oddychaæ, w

dodatku na pod³o¿u innych

farb olejnych. Podczas bada-

nia odkryto 13 warstw histo-

rycznych wymalowañ. W po-

³¹czeniu z wilgoci¹ tynk

zacz¹³ odchodziæ od muru,

trac¹c swoj¹ przyczepnoœæ.

Poniewa¿ malowid³a zacho-

wa³y siê tylko we fragmencie,

nie zdecydowano siê na

zdjêcie wszystkich tynków.

Taka operacja na pewno

przyspieszy³aby prace bu-

dowlane, ale spowodowa³a-

by dalsze straty przy odspa-

janiu i przenoszeniu tynku na

specjaln¹ siatkê. Na to nie

mo¿na by³o pozwoliæ i prace

tego rodzaju wykonano tylko

w bardzo niewielkim zakre-

sie. Zosta³y zdjête drobne

fragmenty odspojonego tyn-

ku, zaœ inne miejsca wzmoc-

niono za pomoc¹ zastrzyków

podtynkowych.

Prace budowlane ostatnio

przyspieszy³y, co daje na-

dziejê na zamkniêcie etapu

budowlanego Muzeum War-

szawskiej Pragi do koñca

2013 roku.

Kr.
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dokoñczenie ze str. 1

Praski Oddzia³ PCK w latach okupacji hitle

ogromu nieszczêœcia. Choæ

nie mia³ ¿adnego przygoto-

wania medycznego, stara³

siê, anga¿uj¹c miejscow¹

ludnoœæ, pomóc rannym i

umieraj¹cym.

Przera¿aj¹ce doœwiadcze-

nie opisa³ w ksi¹¿ce „Wspo-

mnienie Solferino”, gdzie za-

proponowa³ powo³anie we

wszystkich krajach stowarzy-

szeñ pomocy, opartych na

przeszkolonych wolontariu-

szach, którzy nieœliby ratunek

rannym na polu walki. Aby

wolontariusze byli bezpiecz-

ni, nale¿a³o wyró¿niæ ich rzu-

caj¹cym siê w oczy, po-

wszechnie uznawanym przez

wszystkie strony konfliktu i

daj¹cym status pe³nej neu-

tralnoœci znakiem. Tak w

1863 roku powsta³ Czerwony

Krzy¿, organizacja oparta na

idei bezinteresownej pomocy

humanitarnej.

W Polsce, po odzyskaniu

niepodleg³oœci w 1918 r., pod

patronatem Heleny Paderew-

skiej dosz³o do scalenia dzia-

³aj¹cych w duchu czerwono-

krzyskim organizacji. W

styczniu 1919 r. utworzono

Polskie Towarzystwo Czer-

wonego Krzy¿a, którego

pierwszym prezesem zosta³

Pawe³ Sapieha. W 1927 r.

Polskie Towarzystwo Czer-

wonego Krzy¿a, uznane za

towarzystwo Wy¿szej U¿y-

tecznoœci Publicznej, zmieni-

³o nazwê na Polski Czerwo-

ny Krzy¿, który dzia³a w na-

szym kraju nieprzerwanie ju¿

niemal 100 lat.

Struktura

Struktura organizacyjna

Polskiego Czerwonego Krzy-

¿a sk³ada siê z czterech po-

ziomów: krajowego, okrêgo-

wego, rejonowego oraz jed-

nostek podstawowych. Na

czele organizacji (poziom kra-

jowy) znajduje siê Zarz¹d

G³ówny PCK, podlega mu 16

oddzia³ów okrêgowych (wo-

jewództwa), a tym z kolei –

ponad 250 oddzia³ów rejono-

wych. Poziom czwarty, naj-

ni¿szy w hierarchii, stanowi¹

jednostki podstawowe, czyli

szkolne ko³a PCK, grupy spo-

³ecznych instruktorów m³o-

dzie¿owych (SIM), kluby ho-

norowych dawców krwi, gru-

py ratownictwa i grupy pomo-

cy humanitarnej.

Jednym z szesnastu od-

dzia³ów szczebla drugiego

jest Mazowiecki Odzia³ Okrê-

gowy PCK. Podlega mu po-

nad 30 oddzia³ów rejono-

wych, w tym trzy w Warsza-

wie: Warszawa Centrum,

Warszawa Po³udnie i War-

szawa Praga. Od stycznia

2002 roku przez dziesiêæ lat

Zarz¹d Praskiego Oddzia³u

mieœci³ siê przy ul. Szyma-

nowskiego 7. Przez te

wszystkie lata Praski Oddzia³

niós³ pomoc dla ca³ej prawo-

brze¿nej Warszawy, od Le-

gionowa po Rembertów.

Na pocz¹tku tego roku po-

jawi³y siê k³opoty. Oddzia³

musia³ zawiesiæ swoj¹ dzia-

³alnoœæ. Powodem jest brak

pieniêdzy. Czy to mo¿liwe,

¿eby organizacja, która prê¿-

nie dzia³a³a w ciê¿kich warun-

kach okupacji niemieckiej i

zapisa³a tak chlubne karty w

historii II wojny œwiatowej nie

mia³a racji bytu w demokra-

tycznym pañstwie? Warto

poznaæ ofiarn¹ dzia³alnoœæ

mieszkanek Pragi spod zna-

ku Czerwonego Krzy¿a, aby

uzmys³owiæ sobie, jak wielkie

zas³ugi ma Praski Oddzia³

PCK.

Dary serca

Historyk, próbuj¹cy odtwo-

rzyæ dzia³anie organizacji

czerwonokrzyskiej w czasie

oblê¿enia Warszawy we

wrzeœniu 1939 r. oraz w la-

tach okupacji staje przed nie-

zwykle trudnym zadaniem.

Zniszczenia w zasobie archi-

walnym, spowodowane dzia-

³aniami wojennymi oraz ko-

niecznoœæ ukrywania przed

okupantem zakresu prac zro-

bi³y spustoszenie w przeka-

zach Ÿród³owych. St¹d ka¿-

dy odnaleziony dokument,

ka¿da pami¹tka rodzinna,

wi¹¿¹ca siê z PCK, jest na

wagê z³ota.

W przypadku Praskiego

Oddzia³u pojawi³y siê niezna-

ne do tej pory Ÿród³a. Znalaz³

je mieszkaniec starej praskiej

kamienicy przy ul. Targowej

84, Jacek Natorff, którego

rodzina mieszka tu od kilku

pokoleñ. Wœród rodzinnych

pami¹tek i dokumentów zna-

laz³ dziwn¹ listê. Widnia³y na

niej nazwiska lokatorów ka-

mienicy, w wiêkszoœci mu

znane, gdy¿ osoby te miesz-

ka³y tu równie¿ po wojnie. Li-

sta podzielona jest na rubry-

ki zatytu³owane: „Produkty”,

„Odzie¿”, „Wp³aty” i  „Podpis”.

Rubryka „Odzie¿” jest pusta.

Natomiast jeœli chodzi o „Pro-

dukty”, to przy jednym z lo-

katorów jest podany chleb,

przy drugim – jajko, przy na-

stêpnym – 4 kartofle i pomi-

dor, przy kolejnym – 8 papie-

rosów i bu³ka. Przy innych

nazwiskach widniej¹ takie

zapisy, jak: fasola, 20 papie-

rosów, 4 cebule i 2 marchew-

ki. Przy niektórych nazwi-

skach zamiast wpisów rze-

czowych s¹ wp³aty: 2 z³, z³o-

tówka, 3 z³, 50 groszy.

- D³ugo siê zastanawia³em,

co to mo¿e znaczyæ – mówi

Jacek Natorff. – Pó³ roku póŸ-

niej natrafi³em na zeszyt, któ-

ry mi wszystko wyjaœni³.

W zeszycie, na którego ty-

tu³owej stronie ktoœ rêcznie

wykaligrafowa³ motto: „Ran-

ny, g³odny, opuszczony

¿o³nierz, inwalida 1939 r.,

wdowa po poleg³ym, osiero-

cone dzieci”, zapisane s¹

dary i wp³aty zebrane od lo-

katorów domu przy ulicy Tar-

gowej 84 w okresie od 2 do

23 wrzeœnia 1940 roku. Pod

poszczególnymi zbiórkami

podpisani s¹: Danuta Ko-

z³owska, Janusz Natorff, póŸ-

niejsi rodzice Jacka Natorffa,

oraz Jadwiga Raszewska. W

czasie prowadzenia zeszytu

mieli po 19–20 lat. Do rêcz-

nych zapisów w zeszycie do-

³¹czono zbiorcze pokwitowa-

nia, na druczkach z czerwo-

nym krzy¿em, które zatytu³o-

wano: „Od lokatorów domu

Targowa 84”. S¹ tam zsumo-

wane produkty, np. 2 kg po-

midorów, 27 jaj, 45 dkg soli i

pieni¹dze, na dole podpis: Z.

Ksiê¿opolska. W dolnym pra-

wym rogu karty tytu³owej ze-

szytu widnieje napis informu-

j¹cy o przynale¿noœci organi-

zacyjnej prowadz¹cych zbiór-

ki: Oddzia³ IV Warszawa-Pra-

ga, ul. Ma³a 2.

Patrz¹c z perspektywy

naszych czasów, te dary - 1

jajko, 4 cebule - s¹ œmiesz-

nie ma³e, œwiadcz¹ jednak

o tym, jak by³o ciê¿ko. Ka¿-

dy ofiarowywa³ tyle, ile móg³.

Czêsto by³o to du¿e poœwiê-

cenie. Warunki ¿ycia w ob-

lê¿onej, bombardowanej i

ciemiê¿onej stolicy wycisnê-

³y na dzia³alnoœci PCK ce-

chy niepowtarzalnej ofiarno-

œci, nierzadko granicz¹cej z

bohaterstwem.

W przeciwieñstwie do ziem

polskich w³¹czonych do Rze-

szy, gdzie placówki PCK by³y

od razu likwidowane przez

wkraczaj¹ce wojska niemiec-

kie, na terenie Generalnej

Guberni, PCK przetrwa³ do

koñca okupacji. Jednak, po-

cz¹tkowo tolerancyjny wobec

PCK stosunek okupanta,

zacz¹³ wyraŸnie zmieniaæ siê

ju¿ w drugiej po³owie 1940

roku. W wyniku kilku kolej-

nych nastêpuj¹cych po sobie

zarz¹dzeñ w³adz niemiec-

kich, od 1943 r. dzia³alnoœæ

PCK zosta³a sprowadzona

niemal wy³¹cznie do pracy

Biura Informacji oraz opieki

nad grobami poleg³ych

¿o³nierzy polskich. Zanim jed-

nak okupant zdecydowa³ siê

ograniczyæ dzia³alnoœæ PCK

(we wrzeœniu 1940), rozwój

ruchu czerwonokrzyskiego

przyj¹³ imponuj¹ce rozmiary.

Nie tylko restytuowano ko³a

powsta³e przed wojn¹, ale

utworzono tysi¹ce nowych, w

szko³ach, zak³adach pracy i

w domach.

Z potrzeby serca ju¿ w paŸ-

dzierniku 1939 r. zrodzi³a siê

spontaniczna akcja do¿ywia-

nia rannych i chorych ¿o³nie-

rzy w szpitalach warszaw-

skich, przez kobiety, wœród

których coraz szerszy zasiêg

przyjmowa³ ruch tzw. dzie-

siêtniczek i m³odzie¿ szkolna.

PCK niós³ równie¿ pomoc

rodzinom poleg³ych, opieko-

wa³ siê sierotami. Zbierano

wszystko, ale najwa¿niejsza

by³a ¿ywnoœæ. Tak rozpoczê-

ta akcja szybko przenosi³a siê

z dzielnicy do dzielnicy, z

domu na dom. Zeszyt znale-

ziony w domu przy Targowej

84 jest niew¹tpliwie dowo-

dem przyst¹pienia mieszkañ-

ców do tej akcji.

Pod koniec listopada 1939 r.

znaczna czêœæ dziesiêtni-

czek przyst¹pi³a do Komite-

tu Pañ przy warszawskim

okrêgu PCK. Prezesem Ko-

mitetu by³a Anna Roszkow-

ska, znana w stolicy opiekun-

ka szkolnych kó³ PCK. Pod-

lega³y jej tzw. delegatki dziel-

nicowe, które skupia³y wokó³

siebie zastêpy warszawia-

nek, chêtnych do niesienia

pomocy potrzebuj¹cym.

Znaczna ich czêœæ z ide¹

czerwonokrzysk¹ zetknê³a

siê ju¿ na kursach sanitar-

nych organizowanych przez

PCK przed wybuchem woj-

ny, lub te¿ w czasie pracy w

szkolnych ko³ach PCK. De-

legatk¹ dzielnicow¹ dla Pra-

gi by³a Zofia Ksiê¿opolska

(póŸniej Rybicka) i to jej pod-

pis widnieje na pokwitowa-

niach do³¹czonych do zeszy-

tu zbiórek darów od lokato-

rów domu przy Targowej 84.

We wrzeœniu 1940 r., wi-

dz¹c w organizacji czerwono-

krzyskiej czynnik konsoliduj¹-

cy spo³eczeñstwo polskie,

w³adze okupacyjne poleci³y

PCK przekazaæ ca³okszta³t

dotychczasowej dzia³alnoœci

w zakresie opiekuñczym Ra-

dzie G³ównej Opiekuñczej

(RGO), któr¹ kierowa³ prezes

Adam Ronikier. W œlad za tym

PCK musia³ zrezygnowaæ z

prowadzenia domów nocle-

gowych, schronisk, sierociñ-

ców i innych placówek. W

pojedynczych przypadkach

okupant odstêpowa³ od obo-

wi¹zuj¹cych zarz¹dzeñ.

Wœród takich wyj¹tków, pozo-

staj¹cych pod nadzorem

PCK, nale¿y wymieniæ Dom

Weteranów Powstania Stycz-

niowego przy ul. Floriañskiej,

czy te¿ utworzone w 1940 r.

roku schronisko dla inwalidów

opuszczaj¹cych szpitale war-

szawskie przy Stalowej 71.

Pracom organizacyjnym

przy schronisku na Stalowej

71 jak i zbiórkom darów w

domu przy Targowej patrono-

wa³ Oddzia³ Praski PCK

mieszcz¹cy siê przy ul. Ma-

³ej 2, z prezesem Stanis³a-

wem Bakanowskim i sekreta-

rzem Boles³awem Akcyzem.

Obaj s¹ podpisani na dwu-

jêzycznym zaœwiadczeniu,

wystawionym 14 wrzeœnia

1940 r. przez Zarz¹d Oddzia³u

IV Warszawa-Praga dla Da-

nuty Koz³owskiej, mówi¹cym,

¿e nale¿y ona do Podkomi-

tetu Pañ przy tym oddziale.

Lista darów, szary zeszyt z

pokwitowaniami i zaœwiad-

czenie dla Danuty Koz³ow-

skiej s¹ dowodami ciê¿kiej

pracy i ofiarnoœci. Sk¹d u

m³odych ludzi takie zaanga-

¿owanie i oddanie idei czer-

wonokrzyskiej? Wydaje siê,

¿e przygotowanie do pracy w

PCK otrzymali w szkole.

Wszystkie kobiety z rodziny

Jacka Natorffa koñczy³y

szko³ê Zofii £abusiewicz,

przy której istnia³o ko³o PCK.

Jedna z kole¿anek Danuty

Koz³owskiej, Zofia Rybicka (z

d. Ksiê¿opolska), równie¿

absolwentka tej szko³y, pra-

cowa³a w PCK do emerytury.

Zeszyt zaginionej sanitariuszki

Kolejna pami¹tka – cenny

dokument dzia³alnoœci pra-

skiego PCK zosta³a znalezio-

na w mieszkaniu przy ul. K³o-

potowskiego 6 (wczeœniej

Wójcika). To równie¿ jest ze-

szyt, ale zeszyt szkoleniowy,

z zasadami pierwszej pomo-

cy i wyszczególnionymi od-

dzia³ami okrêgowymi PCK.

Nale¿a³ do m³odej, piêknej

dziewczyny (rocznik 1923),

Hanny Lipskiej, równie¿ ab-

solwentki szko³y pani £abu-

siewicz, wyszkolonej przez

PCK w ramach przygotowañ

do godziny „W” na sanita-

riuszkê. Kiedy wybuch³o Po-

wstanie, Hanna znalaz³a siê

na Czerniakowie i zginê³a w

pierwszych dniach powstañ-

czego zrywu. Zeszyt zosta³ w

domu. Przechowa³a go jedna

z jej ciotek, która zamiast za-

g³ówka w tapczanie u¿ywa³a

skórzanej walizeczki, zawie-

raj¹cej zmianê bielizny, tro-

chê cukru, ³y¿kê, nó¿, wide-

lec, zapa³ki, kawa³ek œwiecy,

myd³o i opatrunki, przygoto-

wane na wszelki wypadek.

Poniewa¿ Hanna nie wró-

ci³a po Powstaniu do domu,

rodzina rozpoczê³a poszuki-

wania. Zwróci³a siê z tym do

Czerwonego Krzy¿a. Tu do-

chodzimy do kolejnej funkcji

PCK – poszukiwania zaginio-

nych. W 6 lat po wojnie uda-

³o siê ustaliæ w Biurze Infor-

macji, ¿e Hanna Lipska zgi-

nê³a 3 sierpnia na Wilanow-

skiej, kiedy chcia³a dotrzeæ do

rannego ch³opaka, le¿¹cego

na jezdni. Zosta³a pochowa-

na na Pow¹zkach w kwate-

rze powstañczej.

Omówione przypadki nie

wyczerpuj¹ ogromu prac, ja-

kie wykonywali wolontariusze

w ramach Praskiego Oddzia-Pokwitowanie zbiórki od lokatorów domu Targowa 84

Zaœwiadczenie dla D. Koz³owskiej przynale¿noœci do Podkomitetu Pañ
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Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Zapisy jeszcze trwaj¹!

G³ównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i spo³eczna

osób chorych oraz ich opiekunów. Zajêcia maj¹ przeciwdzia³aæ

izolacji, ograniczyæ skutki niepe³nosprawnoœci fizycznej, pomóc w

powrocie na rynek pracy nie tylko chorym, ale równie¿ ich opiekunom.

Bezp³atne zajêcia i porady

Z zajêæ rehabilitacyjnych w oœrodku, terapii czy poradnictwa

zawodowego mo¿na korzystaæ codziennie od poniedzia³ku do

pi¹tku. W ci¹gu dnia s¹ zapewnione posi³ki, napoje oraz miejsce

do odpoczynku. Dziesiêciu najbardziej wymagaj¹cych pomocy

uczestników zajêæ mo¿e liczyæ na bezp³atny transport do Oœrodka.

Specjaliœci pracuj¹cy w Oœrodku pomagaj¹ równie¿ w roz-

wi¹zywaniu codziennych problemów, m.in. poprzez codzienn¹

rehabilitacjê, uzyskiwanie wsparcia grupowego potrzebnego do

prze³amywania poczucia osamotnienia i wykluczenia, pomocy

psychologicznej w radzeniu sobie z obni¿onym nastrojem wynikaj¹cym

z choroby. Aktywizowanie chorych polegaæ bêdzie równie¿ na

podejmowaniu samodzielnego wysi³ku (treningi poznawcze,

spo³eczne, zadaniowe). To wszystko zaœ przek³ada siê na wzrost

poczucia w³asnej wartoœci osób z chorob¹ Parkinsona, chorych na

stwardnienie rozsiane (SM) oraz chorych psychicznie. Na uczest-

ników czekaj¹ te¿ bezp³atne wyjazdy szkoleniowe i integracyjne.

Oœrodek powsta³ w nowym budynku przychodni przy ul.

Strusia 4/8 (SZPZLO Warszawa Wawer). W salach znajduje

siê nowoczesny sprzêt rtv, drabinki, maty, schody i porêcze

korekcyjne, sto³y masa¿u i inne niezbêdne wyposa¿enie do

rehabilitacji oraz wsparcia psychologicznego i zawodowego.

Dojazd autobusami 521 b¹dŸ kolejk¹ SKM, Koleje Mazowieckie

(przystanek PKP WAWER), lub autobusami nr 125, 305, 411, 502,

525, 704, 720, 722, 730 (przystanek Trawiasta).

Jakie zajêcia i kiedy?

Codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-16.00

Oœrodek bêdzie oferowa³: rehabilitacjê, ergoterapiê, æwiczenia

usprawniaj¹ce, terapiê zajêciow¹ oraz poradnictwo zawodowe.

Bêd¹ tak¿e grupy wsparcia dla chorych i ich opiekunów.

Bezp³atne szkolenia wyjazdowe dla chorych na

Parkinsona, stwardnienie rozsiane (SM) i z zaburzeniami

psychicznymi na pod³o¿u organicznym oraz ich opiekunów

W ramach projektu odbêd¹ siê dwa rodzaje szkoleñ:

1. dla osób z chorych

2. integracyjne – dla opiekunów i osób chorych.

Celem szkoleñ bêdzie nauka aktywnego szukania pracy oraz

radzenia sobie z codziennymi trudnoœciami. Podczas zajêæ

uczestnicy bêd¹ mieli okazjê do udzia³u w wyk³adach i rozmowach

ze specjalistami, m.in. psychologiem, rehabilitantem, doradc¹

zawodowym oraz udzia³u w zajêciach praktycznych, takich jak

tworzenie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego, rozwijania

umiejêtnoœci i kompetencji spo³ecznych niezbêdnych na rynku

pracy. Podczas szkoleñ przeznaczonych dla osób chorych i opiekunów,

uczestnicy bêd¹ brali udzia³ w zajêciach psychologicznych

ze szczególnym uwzglêdnieniem wspó³dzia³ania i integracji.

Szkolenia trwaj¹ trzy dni, zapewniony jest przejazd, wy¿y-

wienie i ca³odobowa opieka specjalistów oraz ubezpieczenie

na czas wyjazdu.

Miejsce przeprowadzania szkoleñ:

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.

ul. G¹siorowska 12/14, 05-510 Konstancin Jeziorna

www.ckr.pl

Do kogo jest skierowany projekt?

Z zajêæ mog¹ korzystaæ osoby, które:

- posiadaj¹ zaœwiadczenie lekarskie o zdiagnozowanej chorobie

Parkinsona, stwardnieniu rozsianym (SM), chorobie psychicznej

z zaburzeniami o pod³o¿u organicznym lub s¹ opiekunem osoby

chorej,

- mieszkaj¹ w Warszawie,

- maj¹ 20-64 lat,

- s¹ nieaktywne zawodowo.

Gdzie i w jaki sposób mo¿na siê zapisaæ?

Aby uczestniczyæ w projekcie, nale¿y wype³niæ formularz

zg³oszeniowy i deklaracjê, które znajduj¹ siê na stronie:

http://parkinson.um.warszawa.pl/ oraz w Biurze Pomocy i

Projektów Spo³ecznych Urz¹d Miasta st. Warszawy, ul. Nieca³a 2,

00-098 Warszawa, pok. 21.

Wnioski mo¿na sk³adaæ w:

- Biurze Pomocy i Projektów Spo³ecznych Urzêdu Miasta

st. Warszawy, ul. Nieca³a 2, 00-098 Warszawa, pok. 21,

- Fundacji ̄ yæ z chorob¹ Parkinsona, ul. Czerska 18 lok. 243,

00-732 Warszawa,

- SZPZLO Warszawa Wawer, ul. Strusia 4/8 04-564 Warszawa,

pok. 301 (sekretariat), oraz w formie elektronicznej na adres

e-mail: erahman@um.warszawa.pl, lwieczorek@um.warszawa.pl.

Rozpoczê³y siê zajêcia w oœrodku dziennego pobytu dla osób z chorob¹ Parkinsona. Pomoc udzielana jest nie tylko

chorym na Parkinsona, lecz równie¿ na stwardnienie rozsiane (SM) oraz chorym psychicznie z zaburzeniami o pod³o¿u

organicznym. Jest to jedyna tego typu placówka na Mazowszu, która powsta³a w ramach projektu unijnego. Wartoœæ

projektu to blisko 3 mln z³. Dzia³ania s¹ skierowane ³¹cznie do 660 osób, w tym 470 dotkniêtych chorob¹ i 190 opiekunów.

Oœrodek dziennego pobytu dla chorych na Parkinsona,

stwardnienie rozsiane i zaburzenia psychiczne

o pod³o¿u organicznym - pierwsza taka placówka na Mazowszu

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

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

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

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

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

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

♦♦♦♦♦ Artyku³y papiernicze

♦♦♦♦♦ Druki akcydensowe

♦♦♦♦♦ Zdjêcia do dokumentów

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

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 8.00-17.00

sobota 9.00-14.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

erowskiej i w dniu dzisiejszym
³u PCK. Budynek przy ul.

Ma³ej 2, w którym ten oddzia³

siê mieœci³, istnieje do dziœ.

Po wojnie przez jakiœ czas

mieœci³a siê w nim przychod-

nia lekarska, przeniesiona

nastêpnie na ul. Otwock¹.

Przez wiele lat dom na rogu

Ma³ej i In¿ynierskiej sta³ zruj-

nowany, wreszcie ktoœ go

kupi³. Obecnie, po remoncie,

znajduje siê tu klub „Goryl we

mgle”.

Pomoc

dla tysiêcy potrzebuj¹cych

Po wojnie zmieni³ siê cha-

rakter dzia³alnoœci Polskiego

Czerwonego Krzy¿a; ¿yjemy

w czasie pokoju, nie ma za-

gro¿enia ¿ycia, ale pomoc

humanitarna zawsze jest po-

trzebna. Szczególnie na Pra-

dze. Do 2002 r. Oddzia³ Re-

jonowy Warszawa Praga,

mieszcz¹cy siê przez ostat-

nie 10 lat w lokalu przy ul.

Szymanowskiego 7, zajmuje

siê ca³¹ prawobrze¿n¹ War-

szaw¹: od Legionowa, przez

Bia³o³êkê, Targówek, Pragê-

Pó³noc, Pragê-Po³udnie po

Rembertów. Kartoteka biura,

które prowadzi Irena Wieleb-

ska wraz z wolontariuszk¹

Wand¹ Wyk¹, obejmuje po-

nad 3,5 tys. kart zarejestro-

wanych osób lub rodzin, po-

trzebuj¹cych pomocy. Do za-

dañ Praskiego Oddzia³u PCK

nale¿y te¿: promowanie i or-

ganizowanie honorowego

krwiodawstwa, szkolenie w

zakresie pierwszej pomocy

przedmedycznej, promocja

zdrowia, ratownictwo, upo-

wszechnianie miêdzynarodo-

wego prawa humanitarnego

oraz praca wychowawcza

wœród dzieci i m³odzie¿y.

Oddzia³ Rejonowy Warsza-

wa Praga dzia³a poprzez

swoje jednostki podstawowe,

czyli: Kluby Wiewiórka (dla

dzieci do 3. klasy szko³y pod-

stawowej), Szkolne Ko³a

PCK, œrodowiskowy Klub

PCK oraz Kluby Honorowych

Dawców Krwi. Wœród tych

ostatnich na terenie Praskie-

go Oddzia³u prê¿nie dzia³aj¹

cztery du¿e kluby: Klub HDK

PCK przy PKP PLK, licz¹cy

ok. 100 osób, Klub HDK PCK

przy PKP Energetyka, licz¹-

cy ok. 60 osób, Klub HDK

PCK przy Polfa S.A. oraz

Klub HDK PCK w Radzymi-

nie, prowadz¹cy akcjê „500

litrów krwi na 500-lecie Ra-

dzymina”. Na Pradze odpo-

wiedzialnym za honorowe

krwiodawstwo jest wicepre-

zes Oddzia³u Rejonowego,

Waldemar Ostrowski, hono-

rowy krwiodawca od 1976 r.

(odda³ 64 litry krwi), uhono-

rowany za swoj¹ dzia³alnoœæ

najwy¿szymi odznaczeniami

pañstwowymi m.in. odzna-

czeniem Ministerstwa Zdro-

wia, „Zas³u¿ony dla Zdrowia

Narodu” oraz najwy¿szym

odznaczeniem Polskiego

Czerwonego Krzy¿a nadawa-

nym przez zarz¹d G³ówny

PCK - „Kryszta³owym Sercem”.

Szkolne Ko³a PCK zajmuj¹

siê propagowaniem idei czer-

wonokrzyskiej wœród dzieci i

m³odzie¿y, organizuj¹ kon-

kursy, teatrzyki, akcje prze-

ciwko narkotykom, propaguj¹

zdrowy styl ¿ycia. Cz³onko-

wie Szkolnych Kó³ PCK jako

wolontariusze bior¹ czynny

udzia³ w akcjach organizowa-

nych przez PCK na rzecz

spo³ecznoœci lokalnych np.

przy organizowanych zbiór-

kach finansowych i rzeczo-

wych oraz spartakiadzie dzie-

ci niepe³nosprawnych. Ucz¹

siê udzielania pierwszej po-

mocy przedmedycznej i

uczestnicz¹ w mistrzostwach

pierwszej pomocy. Uczniowie

szkó³  gimnazjalnych i ponad-

gimnazjalnych startuj¹ po-

nadto w Ogólnopolskiej Olim-

piadzie Promocji Zdrowego

Stylu ¯ycia.

Przy rozdzielaniu pomocy

socjalnej Praski Oddzia³

PCK œciœle wspó³pracuje z

oœrodkami pomocy spo³ecz-

nej (najœciœlej z OPS na Pra-

dze Pó³noc), które kieruj¹

potrzebuj¹cych po pomoc

rzeczow¹.

- W przypadku braku skie-

rowania, wymagamy za-

œwiadczenia z urzêdu pracy,

¿e osoba jest bezrobotna,

bez prawa do zasi³ku, odcin-

ka renty lub emerytury –

mówi Irena Wielebska. - Po-

zyskujemy i rozdajemy

odzie¿, ¿ywnoœæ, œrodki czy-

stoœci i zabawki dla dzieci.

Przez ostatnie trzy lata

praski oddzia³ PCK rozdzie-

li³ dary miêdzy prawie 20 ty-

siêcy potrzebuj¹cych, z któ-

rych znaczna czêœæ to oso-

by samotne, rodziny wielo-

dzietne, emeryci i renciœci,

bezdomni i cudzoziemcy.

W chwili obecnej ludzie ci

stracili nadziejê na tak¹ po-

moc. Praski Oddzia³ PCK

musia³ bowiem od marca

tego roku zawiesiæ dzia³al-

noœæ i opuœciæ siedzibê przy

Szymanowskiego 7.

Mamy nadziejê, ¿e wspól-

ne dzia³ania Polskiego

Czerwonego Krzy¿a i przy-

chylnoœæ Urzêdu Dzielnicy

Praga Pó³noc pozwoli na

rozpoczêcie dzia³alnoœci

Oddzia³u  Rejonowego PCK

na Pradze.

Szkoda by³oby zaprzepaœciæ

piêkne tradycje. Miejmy na-

dziejê, ¿e historia Praskiego

Oddzia³u PCK nie zakoñczy siê

z tak prozaicznych powodów i

praski punkt pomocy zacznie

znów dzia³aæ. Ludzie czekaj¹.

Joanna Kiwilszo

PCK na Pikniku Praskim

Budynek przy ul. Ma³ej 2,

gdzie mieœci³ siê Praski Oddzia³ PCK
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

POLSKI 602-678-811

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CHWILÓWKI, po¿yczki bez

BIK, szybko i dyskretnie,

tel. 784-989-536

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEKODERY DVBT. Naprawa

DVD, TV LCD, Plasma, monitorów,

szybkie terminy. Gwarancja.

Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 17-21. tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

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

698-916-118

GLAZURA, hydraulika,

bia³y monta¿, tapetowanie,

malowanie, panele - telefon

505-765-351

GLAZURA, regips, g³adzie,

malowanie, tel. 695-092-101

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 krawiecka

zatrudni emerytki przy

poprawkach, tel. 662-872-118

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, 722-990-444

mini og³oszenia

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre

• Okna PCV i AL

• Parapety Wew. i Zew.

D

R
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W
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STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

WESELA, imprezy okolicznoœciowe,

tel. 603-956-654

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

KUPIÊ ka¿de auto w

ka¿dym stanie 519-353-990

MONETY, banknoty,

odznaczenia, antykwariat

ul. Andersa 18, 22 831-36-48

ZAMIENIÊ MIESZKANIE

69m2 4 pokoje na mniejsze

609-518-616

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

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.

poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

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

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne

na wniosek

RABEN POLSKA Sp. z o.o., ul. Poznañska 71, 62-023

G¹dki, reprezentowany przez Paw³a Ciechanowicza,

z³o¿ony dnia 27 marca 2013 r. i uzupe³niony dnia 10

kwietnia 2013 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie

przed³u¿enia ulicy Daniszewskiej na dz. nr ew. 33,

34, 37 z obrêbu 4-07-10 przy ul. Annopol w Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Bu-

downictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê

ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,

w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki

w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.

13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie

internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ

w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197,

Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty ukazania siê

zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE
zawiadamia siê, ¿e w dniu 26.04.2013 r. zosta³ podany

do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na

tablicy og³oszeñ w siedzibie Zarz¹du Praskich Terenów

Publicznych przy ul. Burdziñskiego 7 na okres 21 dni

wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do oddania w

dzier¿awê na czas oznaczony.

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. 22 302-10-64
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Proszê Szanownych pañ-

stwa, powiedzonko „najpierw

pomyœl potem zrób” jest

wiecznie aktualne. Obserwu-

jê coraz szybszy schy³ek PO

i ka¿dej poprzedniej formacji,

która przesta³a myœleæ i prze-

sta³a robiæ. Sztandarowe na-

k³adanie radarowych restryk-

cji na obywateli z jednocze-

snym niedbalstwem politycz-

no-gospodarczym, grzebaniu

przy emeryturach powoduje,

¿e coraz szybciej i czêœciej

myœlê, ¿e pañstwo jest prze-

ciwko mnie a nie dla mnie.

Proszê Szanownych, wie-

lokrotnie pisa³em o zagro¿e-

niach ze strony kleszczy. Je-

stem pe³en absmaku dla tych

osób które zg³aszaj¹ siê do

lekarzy weterynarii z babe-

szjotycznymi psami i dziwi¹

siê, ¿e w maju s¹ kleszcze,

¿e ju¿! Zatka³o mnie zdziwie-

nie pewnego mê¿czyzny, któ-

rego pies rok w rok od czte-

rech lat choruje dok³adnie o

tej samej porze. Kleszcze to

jeden z najbardziej ekspan-

sywnych, agresywnych i

opornych na czynniki œrodo-

wiskowe przedstawicieli œwia-

ta zwierz¹t. Obalam mit, ¿e

ciê¿kie zimy, niskie tempera-

tury niszcz¹ te owady. Nawet

eksminister Gowin wie, ¿e

ludzkie zarodki mo¿na prze-

chowywaæ w temperaturze

bliskiej minus 200oC czyli w

ciek³ym azocie i po odmro¿e-

niu z powodzeniem mog¹

przejœæ w stan ¿ycia poczê-

tego. Donald Tusk wywali³

swojego kolegê nie z przed-

wyborczej mi³oœci do kobiet

czy samych zarodków, ale za-

wsze jest to temat zastêpczy

do odmra¿ania emocji. Pro-

szê ³askawie zapamiêtaæ - ze

wzglêdu na du¿¹ zmiennoœæ

temperatur podczas miesiêcy

zimowych potencjum zacho-

rowania wystêpuje przez ca³y

rok. Najni¿sza iloœæ zachoro-

wañ wystêpuje od trzeciej de-

katy listopada do po³owy

stycznia. Serdecznie pole-

cam, aby siêgaæ po prepara-

ty przeciwowadzie od pierw-

szego s³onecznego dnia w

styczniu. Leczenie pierwot-

niaków babesja canis jest nie-

zwykle bolesne i toksyczne

dla organizmu psów. Mimo

naszych starañ kolejne za-

chorowania skracaj¹ ¿ycie

naszych pupili. Proszê o za-

notowanie w swoich termina-

rzach, ¿e œrodki przeciw-

kleszczowe zaczynamy sto-

sowaæ od oko³o 15 stycznia!

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki

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

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

Pe³en zakres us³ug

OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥

nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824,

Jagoda 605-037-515

Pawe³ 609-490-949

oraz biuro og³oszeñ:

„Marcin” ul. Œwiatowida

róg Æmielowskiej paw. VIA

tel. 22 423-63-64, 606-969-280

Nastêpna gazeta - 22 maja

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka

Maciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów

w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Mate-

ria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem  lub TS. Za treœæ reklam,

og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2

tel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38

poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14

Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska

strona internetowa - www.ngp.pl

             e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

                            dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

                                            redakcja: redakcja@ngp.pl
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Radar na prêdkoœæ myœli

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

11 V (sobota) godz. 9.30-12.35 - Akademia „Dotknij sztuki”.

15 V (œroda) godz. 17.45 - XIX Gie³da Inicjatyw Artystycz-

nych: Dzieñ Szwajcarii.

15 V (œroda) godz. 15.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków - Dzieñ

Matki Sybiraczki.

18 V (sobota) godz. 9.30-12.35 - Akademia „Dotknij sztuki” i

Akademia Rodzica.

18 V (sobota) - Noc Muzeów: LEGO architektura - wystawa

malarstwa Marii Kiesner, LEGO twórcze budowanie oraz Best

Off, czyli pokaz najlepszych filmów polskiego kina niezale¿nego.

23 V (czwartek) - „Kurpie” - wyjazd integracyjno-kulturalny

dla studentów UTW i Przyjació³ DK Zacisze. W programie:

zwiedzanie Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie

im. Adama Chêtnika, Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa

Kluka, obiad kurpiowski w Restauracji „Wisz¹ce Ogrody nad

Narwi¹”. Cena: 90 z³ dla studentów UTW, dla pozosta³ych

95 z³. Wyjazd godz. 8.00, powrót godz. 20.00. 

26 V (niedziela) - 5. Festiwal Dzieci i M³odzie¿y „Artystyczny

Targówek” w Parku Bródnowskim. Ju¿ po raz pi¹ty Dom

Kultury „Zacisze” organizuje Festiwal Dzieci i M³odzie¿y

„Artystyczny Targówek”. Zapraszamy na prezentacje sceniczne,

podczas których wyst¹pi oko³o 800 wykonawców. Profesjo-

naln¹ scenê udostêpniamy amatorom. Wokaliœci, tancerze,

aktorzy; krótko mówi¹c - dzieci i m³odzie¿ z placówek kultu-

ralnych i edukacyjnych Dzielnicy Targówek.

Park Bródnowski bêdzie krain¹ artystyczn¹. To Wasza prze-

strzeñ. Stworzymy pasa¿ kulturalny z³o¿ony z 22 stoisk. W

ka¿dym stoisku dzia³ania animacyjne, w których wszyscy

chêtni mog¹ wzi¹æ udzia³.

Termin Festiwalu – 26 maja – to Dzieñ Matki. Dzieci (mniej-

sze i wiêksze) bêd¹ mog³y przygotowaæ dla swoich mam

ró¿norodne przedmioty artystyczne m.in. bi¿uteriê, kwiaty z

paper mache, gipsowe figurki malowane farbami, dekoro-

wane ciasteczka, kwiaty origami i ró¿ne niespodzianki.

Ponadto, animatorzy z placówek przygotuj¹ mnóstwo atrak-

cji dla samych dzieci: zabawy muzyczne, labirynty, zadania

logiczne, rebusy i krzy¿ówki, gry i zabawy sportowe, warsz-

taty i zabawy plastyczne, malowanie na folii, doœwiadczenia

fizyczne i chemiczne, decoupage, malowanie na szkle… Ani-

matorzy Klanzy poprowadz¹ w œwiecie labiryntów, zabawek

zrêcznoœciowych i sprawnoœciowych. A twarze pomalowane

przez artystki z Klanzy bêd¹ dzie³ami sztuki.

Zamawiamy s³oñce i czekamy na Was. Zapraszamy!

O godzinie 20. Dzielnica Targówek m.st. Warszawy zaprasza

na koncert zespo³u CREE.

Mi³ek szuka domu!

Mi³ek to dwuletni, przyjacielski kocurek o sierœci w bia³o – szare ³aty i piêknych ¿ó³to-

zielonych oczach. Jest mi³y, ³agodny i kulturalny. Nie lubi ha³asu i du¿ego ruchu, ceni sobie

ciszê i spokój. Lubi byæ przytulany i g³askany,

ale zna umiar, nie wymaga ci¹g³ego zaintere-

sowania. W domu zachowuje siê grzecznie, nie

szaleje, nie niszczy. Boi siê czarnych kotów i

psów, co zapewne jest reminiscencj¹ czasu

spêdzonego na ulicy.

Mi³ek jest zdrowy, wykastrowany, odrobaczo-

ny – gotowy do przygarniêcia!

Tel. w sprawie adopcji: 661 551 581
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Ch³odnym okiem

Obiektywny POradnik

Lewa strona medalu

Prosto z mostu

Jako bezpartyjni samorz¹-

dowcy, tworz¹cy Warszawsk¹

Wspólnotê Samorz¹dow¹, zwró-

ciliœmy siê do Hanny Gronkie-

wicz-Waltz z bezprecedenso-

wym apelem. Po konsultacjach

z mieszkañcami i organizacjami

pozarz¹dowymi za¿¹daliœmy:

1. Wycofania siê z podwy¿ek

cen biletów komunikacji miejskiej

– zarówno tej, która wesz³a w

¿ycie w styczniu 2013 r., jak i tej,

która planowana jest na 2014 r.

Coraz gorsza jakoœæ us³ug sto-

³ecznej komunikacji, ciêcia po-

szczególnych linii i plany likwida-

cji nocnych kursów metra, a tak-

¿e polityka Zarz¹du Transportu

Miejskiego, zmuszaj¹ca pasa¿e-

rów do coraz wiêkszej liczby

przesiadek, nie uprawnia Urzê-

du Miasta Sto³ecznego Warsza-

wy do podwy¿szania cen biletów.

2. Obni¿enia op³at za gospo-

darowanie œmieciami. Po wpro-

wadzonych przez radnych PO

op³atach, warszawiacy za wy-

wóz œmieci zap³ac¹ kilkakrot-

nie wiêcej ni¿ dotychczas. Na-

sze oburzenie budzi fakt, ¿e w

innych, czêsto pobliskich miej-

scowoœciach koszty te bêd¹ o

wiele ni¿sze. P³ac¹c na admi-

nistracjê prawie miliard z³otych

rocznie, mieszkañcy maj¹ pra-

wo oczekiwaæ bardziej przemy-

œlanych decyzji.

3. Wycofania siê z ostatnich

zaleceñ i instrukcji Biura Edu-

kacji. Prywatyzacja kuchni i

sto³ówek szkolnych, próby

zmniejszania liczby etatów

pracowników administracyj-

nych czy redukcja dodatków

do wynagrodzeñ nauczycieli

spowoduj¹ zmniejszenie bez-

Pocz¹tkowo mia³o byæ to lo-

kalne przedsiêwziêcie kultural-

ne. Szybko jednak, dziêki me-

diom i politykom Ruchu Paliko-

ta, przeistoczy³o siê w kolejn¹

medialn¹ potyczkê. Idea czytel-

nictwa ksi¹¿ek s³abnie z roku na

rok. Tekst papierowy toczyæ

musi ciê¿k¹ walkê z nowinkami

technicznymi. Internet, tablety,

ipady wszystko to powoduje, i¿

ludzie - nie tylko m³odzi - coraz

rzadziej maj¹ doczynienia z pa-

pierowym wynalazkiem Guten-

berga. 23 kwietnia obchodzony

jest Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i

Praw Autorskich – ustanowione

w 1995 roku przez UNESCO do-

roczne œwiêto, maj¹ce na celu

promocjê czytelnictwa, edytor-

stwa i ochronê prawem autor-

skim w³asnoœci intelektualnej.

Dzieñ ten postanowiliœmy wyko-

rzystaæ na propagowanie czytel-

nictwa, rozdaj¹c za darmo 100

tys. ksi¹¿ek. Oczywiœcie, œwia-

domie i z premedytacj¹, do cze-

go przyznajemy siê bez naci-

sków, postanowiliœmy zrobiæ to

pod szyldem Sojuszu Lewicy

Na Pradze rozdaliœmy 1000 ksi¹¿ek
Demokratycznej. Pocz¹tkowo

przedsiêwziêcie mia³o zamkn¹æ

siê w granicach Mazowsza, lecz

noœnoœæ has³a „Ksi¹¿ka zamiast

marihuany” spowodowa³o, i¿

akcja nabra³a charakteru ogól-

nopolskiego. £atwo z logistyk¹

nie by³o. Bez pomocy wielu ko-

legów zapewne by siê nie uda-

³o, ale wysz³o. Jak zwykle poka-

zaliœmy swoj¹ sprawnoœæ orga-

nizacyjn¹. We wtorek 23 kwiet-

nia od godz. 12.00 we wszyst-

kich miastach wojewódzkich, po-

wiatach województwa mazo-

wieckiego oraz dzielnicach War-

szawy politycy i dzia³acze SLD

obdarowywali ksi¹¿kami wszyst-

kich zainteresowanych. W War-

szawie w okolicy wejœcia do sta-

cji metra Centrum ksi¹¿ki rozda-

wali: przewodnicz¹cy SLD Le-

szek Miller (który tak¿e podpisy-

wa³ swoj¹ ksi¹¿kê „Anatomia

si³y”), szef Sojuszu na Mazow-

szu W³odzimierz Czarzasty (po-

mys³odawca akcji) i szef war-

szawskiej organizacji SLD Se-

bastian Wierzbicki. Na Pradze

Pó³noc przed przychodni¹ na

O referendum w sprawie od-

wo³ania Hanny Gronkiewicz-

Waltz s³ychaæ co chwilê. I trudno

siê dziwiæ, bo przez ponad 2,5

roku samodzielnych rz¹dów sto-

lic¹ pani prezydent powodów do

niezadowolenia dostarczy³a wie-

le. Podwy¿ki wszelkich mo¿li-

wych op³at z biletami komunika-

cji miejskiej na czele, likwidacja

sto³ówek szkolnych, ciêcia w ko-

munikacji miejskiej, szukanie

oszczêdnoœci w szko³ach i przed-

szkolach kosztem dzieci - to tyl-

ko nieliczne przyk³ady tego, czym

Gronkiewicz-Waltz narazi³a siê

warszawiakom. Do tego do-

chodz¹ przed³u¿aj¹ce siê proble-

my z zamkniêtym tunelem Wis³o-

strady, wycinka drzew w Ogrodzie

Krasiñskich oraz wprowadzone

ostatnio nowe zasady wywozu

œmieci. Nawet system rowerów

Veturilo, który w zesz³ym roku by³

sukcesem, w tym bez przerwy

szwankuje, jakby na z³oœæ pani

prezydent. Kolejna sprawa to nie

zrealizowana sztandarowa obiet-

nica Platformy Obywatelskiej,

czyli zniesienie Janosikowego dla

Warszawy oraz nierozwi¹zanie

problemu reprywatyzacji, która

skutecznie blokuje rozwój stolicy.

Szwankuje nawet PR pani pre-

zydent, z którego partia Tuska

dot¹d s³ynê³a. Jaskrawym przy-

k³adem tego jest decyzja o likwi-

dacji nocnych kursów metra. Ich

utrzymanie kosztowa³o miasto

jedynie 3,5 mln z³ rocznie, co jest

œmieszn¹ kwot¹ w porównaniu

do sum, jakie ratusz wydaje na

promocjê Warszawy – zreszt¹

wyj¹tkowo nieudoln¹. Hanna

Gronkiewicz-Waltz znalaz³a siê

w defensywie i jej pozycja jest

dzisiaj du¿o s³absza ni¿ kiedy

dwa lata temu wygra³a wybory

w pierwszej turze.

Tê sytuacjê postanowili wyko-

rzystaæ ci, którzy maj¹ z prezy-

dent Warszawy na pieñku. Nie s¹

to jednak niezadowoleni miesz-

kañcy stolicy, ale dzielnicowi po-

litycy i samorz¹dowcy, którzy z

Hann¹ Gronkiewicz-Waltz wojuj¹

od pocz¹tku kadencji. Poniewa¿

nie maj¹ swojej reprezentacji w

Radzie Miasta - gdzie s¹ tylko

PO, PiS i SLD - uznali, ¿e  próba

odwo³ania Hanny Gronkiewicz-

Waltz to doskona³y sposób, aby

w polityce ogólnomiejskiej zaist-

nieæ. ¯eby referendum siê jed-

nak odby³o, trzeba zebraæ ponad

140 tys. wa¿nych podpisów war-

szawiaków. Oczywiœcie, nieza-

dowolonych mieszkañców jest

du¿o wiêcej, ale najpierw trzeba

do nich wszystkich dotrzeæ, a na-

stêpnie przekonaæ, ¿e przepro-

wadzenie kosztownego referen-

dum na rok przed wyborami ma

sens. I przede wszystkim, ¿e

bêdzie skuteczne, czyli Hannê

Gronkiewicz-Waltz usunie siê ze

stanowiska i nie zast¹pi miano-

wanym przez Tuska komisa-

rzem, czyli kolejnym politykiem

Platformy Obywatelskiej. Bo w

ten sposób mieszkañcom War-

szawy na pewno siê nie ul¿y.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Bêdzie referendum (?)

Nie od dziœ wiadomo, ¿e Bia-

³o³êka jest dzielnic¹, w której co

roku osiedla siê najwiêcej m³o-

dych rodzin w Warszawie. M³o-

dych, czyli jak to siê zwyk³o mó-

wiæ - rozwojowych i perspekty-

wicznych. A to oznacza ¿e

mamy do czynienia z najwiêk-

szym w stolicy wzrostem liczby

dzieci w wieku ¿³obkowym,

przedszkolnym i szkolnym. O

tym, jak istotny jest to problem,

niech œwiadczy elastyczna i jak

najbardziej s³uszna polityka rz¹-

du. Zmiana decyzji na korzyœæ

tzw. matek I kwarta³u i obni¿enie

op³aty za szóst¹ i kolejne godzi-

ny pobytu dziecka w przedszko-

lu publicznym do 1 z³otówki, to

dzia³ania wychodz¹ce naprzeciw

potrzebom m³odych rodzin. Kon-

sekwencj¹ dynamicznego wzro-

stu jest trudna sytuacja w szko-

³ach, a ustawowa odpowiedzial-

noœæ za prowadzenie i finanso-

wanie szkó³ nale¿y do kompe-

tencji samorz¹du. W Bia³o³êce

co roku przybywa oko³o 800

dzieci w wieku szkolnym, a dziel-

nica musi zapewniæ miejsce w

szkole ka¿demu uczniowi. Mimo

i¿ mamy w dzielnicy najwiêksze

szko³y i przedszkola w Polsce, to

jeszcze jest ich za ma³o. Dlate-

go te¿ na 4 powstaj¹ce szko³y w

Warszawie, 3 buduj¹ siê w Bia-

³o³êce. Ju¿ w przysz³ym roku

szkolnym 2014/2015 planowane

jest oddanie do u¿ytku nowych

szkó³ podstawowych przy ul. Ce-

ramicznej, G³êbockiej oraz Han-

ki Ordonówny. Pojawia siê jed-

nak problem, co zrobiæ by unik-

n¹æ koniecznoœci wprowadzenia

w szko³ach trzyzmianowego sys-

temu zajêæ w okresie przejœcio-

wym, czyli do ukoñczenia budo-

wy nowych placówek. Co zapro-

ponowaæ dzieciom, które roz-

poczn¹ naukê po najbli¿szych

wakacjach i jak odci¹¿yæ istnie-

j¹ce szko³y, aby nie skazywaæ

dzieci na lekcje póŸnymi popo-

³udniami, a w zimie wieczorami?

Okaza³o siê, ¿e Rada i Zarz¹d

Bia³o³êki znalaz³y na to sposób.

Dobry, skuteczny i sprawdzony.

Chocia¿ przekonanie w³adz mia-

sta st. Warszawy do takiej kon-

cepcji nie by³o ³atwe, to w efek-

cie rozwi¹¿e siê problem z miej-

scami dla uczniów do momentu

otwarcia nowych szkó³ na Tar-

chominie, Nowodworach i we

wschodniej czêœci Bia³o³êki.

Rozwi¹zaniem maj¹ byæ zamiej-

scowe filie szkó³. Negocjacje do-

tycz¹ce wynajmu prywatnych

budynków ju¿ siê zakoñczy³y i

pewne jest, ¿e od wrzeœnia uru-

chomione zostan¹ filie dwóch

szkó³ podstawowych, dostoso-

wane do potrzeb najm³odszych

uczniów. Na kwietniowej sesji

Rada Dzielnicy zawnioskowa³a

do Rady Warszawy o formalne

utworzenie filii SP nr 154 przy ul.

Leœnej Polanki, która zyska miej-

sce dla 4 nowych oddzia³ów

oraz filii SP nr 112 przy ul. Ju-

randa ze Spychowa, gdzie po-

wstanie co najmniej 8 oddzia³ów.

Obydwie filie bêd¹ zlokalizowa-

ne w niewielkiej odleg³oœci od

szkó³, konkretnie przy ulicach

odpowiednio: Sprawnej i

Ostródzkiej. Uczniowie ka¿dej z

nich bêd¹ mieæ dostêp do sto-

³ówki, boiska oraz placu zabaw.

Wniosek do Rady Miasta za-

wiera³ szerokie uzasadnienie

poparte wyliczeniami i prognoz¹

demograficzn¹ rejonu tych szkó³

do roku 2018. Prognozy na naj-

bli¿sze lata s¹ jednoznaczne i

wskazuj¹ na dalszy przyrost

dzieci w wieku szkolnym. Nale-

¿y wobec tego ju¿ myœleæ o lo-

kalizacjach i zabezpieczaniu

œrodków w bud¿ecie na budowy

kolejnych szkó³ ju¿ w nastêpnej

kadencji samorz¹dowej. W

zwi¹zku z tym przeprowadzane

s¹ analizy, które wskazuj¹, ¿e

najbardziej po¿¹dan¹ lokalizacj¹

dla nastêpnej szko³y bêd¹ oko-

lice Kêpy Tarchomiñskiej. Nato-

miast wraz z up³ywem czasu i

naturaln¹ zmian¹ przekroju spo-

³ecznego niezwykle istotn¹

spraw¹ jest budowanie obiektów

uniwersalnych, wszak za kilka-

naœcie lub wiêcej lat obecne

szko³y podstawowe nie bêd¹ ju¿

w takiej liczbie potrzebne. Mog¹

za to pe³niæ funkcje szkó³ œred-

nich, mog¹ byæ adaptowane na

uczelnie wy¿sze, oœrodki kultu-

ry, a kto wie czy nie na przychod-

nie i domy spokojnej staroœci.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Szkolne filie zamiejscowe

Rada wielu

Odwo³ajmy Radê

i Prezydent Warszawy!

D¹browszczaków wywo³aliœmy

ma³e zamieszanie. Jak ciep³e

bu³eczki rozchodzi³a siê „Stara

Baœñ” i „Faraon”, b³yskawicznie

znika³y ksi¹¿ki dla dzieci i m³o-

dzie¿y, romansid³a, a tak¿e po-

zycje dla osób o silniejszych

nerwach. Po pó³ godzinie po

ksi¹¿kach nie by³o ani œladu.

Dziêkujemy. Mi³ej lektury.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Byæ mo¿e w poniedzia³ek 6

maja 2013 r. nie wydarzy³o siê

to po raz pierwszy. Podobno ma

wracaæ raz w tygodniu, w pi¹t-

ki. Na pewno w poniedzia³ek

wydarzy³o siê to nieodwracalnie

lub przynajmniej definitywnie na

d³ugi czas: codzienne papiero-

we wydanie „¯ycia Warszawy”

nie ukaza³o siê pod ¿adn¹ po-

staci¹. Co prawda, ju¿ od grud-

nia 2011 r. „¯ycie” nie by³o od-

rêbn¹ gazet¹, ale mia³o nadal

swoje strony w „Rzeczpospoli-

tej” - czasem dwie, czasem

cztery, pod w³asn¹ winiet¹. W

ci¹gu siedemdziesiêciu lat prze-

chodzi³o zawirowania politycz-

ne od lewa do prawa, lecz nie-

zale¿nie od nich, zawsze by³o

gazet¹ lokaln¹ Warszawy. W

czasach swojej œwietnoœci jako

bodaj jedyna gazeta w Polsce

próbowa³o ukazywaæ siê sie-

dem razy w tygodniu. Mia³o wte-

dy ograniczony dzia³ krajowy i

zagraniczny, za to ka¿dej dziel-

nicy miasta poœwiêca³o od-

dzieln¹ stronê. Tyle by³o infor-

macji, tylu by³o czytelników.

Dziœ na placu boju pozosta³a

ju¿ tylko jedna ogólnowarszaw-

ska gazeta codzienna – „Gaze-

ta Sto³eczna”, bêd¹ca dodatkiem

do „Wyborczej”. Trzymam kciu-

ki, by nie spotka³ jej los „¯ycia”.

Oprócz „Sto³ka” mamy w War-

szawie wiele gazet lokalnych o

zasiêgu jednej lub kilku dzielnic,

s¹ to jednak najczêœciej dwuty-

godniki, co oznacza ca³kiem inny

rodzaj kontaktu z czytelnikami.

Codzienna informacja miej-

ska przenosi siê do internetu;

przed „¯yciem” zrobi³a to tele-

wizja TVN Warszawa. W sieci

powstaj¹ równie¿ portale nie-

zale¿ne od innych mediów,

maj¹ce ambicje informacyjne,

na przyk³ad www.warszawa.pl

i www.politykawarszawska.pl.

Rozwijaj¹ siê portale publicy-

styczne, takie jak portal War-

szawskiej Wspólnoty Samorz¹-

dowej www.ws.warszawa.pl.

Internet jest po prostu tañszy

ni¿ papier.

W³¹czamy siê w ten sposób

w globalny eksperyment pole-

gaj¹cy na zastêpowaniu trady-

cyjnych, papierowych gazet

dziennikarstwem interneto-

wym. Rozmiarów kryj¹cego siê

za tym niebezpieczeñstwa nie

jesteœmy w stanie oceniæ. Nie

wiadomo, na ile dziennikarze

internetowi, pozbawieni redak-

cyjnego zaplecza codziennych

gazet drukowanych, bêd¹ w

stanie wype³niaæ funkcjê kon-

troln¹ wobec w³adzy. Nie da siê

tworzyæ informacji wy³¹cznie

przegl¹daj¹c strony samorz¹-

dowe i polegaj¹c na relacjach

on-line z sesji rady miejskiej.

W krajowych portalach spo-

³eczno-politycznych przewa¿a

publicystyka: opinie i wywiady z

osobami, których czyny, a nie

s³owa powinny byæ przedmio-

tem zainteresowania dziennika-

rzy. Niewygodne dla w³adzy fak-

ty nadal ujawniaj¹ przede

wszystkim dziennikarze mediów

tradycyjnych, które na szczeblu

krajowym maj¹ siê nadal nieŸle.

Na naszych oczach upadaj¹

media lokalne i regionalne.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

¯ycie demokracji

pieczeñstwa przedszkolaków

i uczniów oraz pogorszenie

jakoœci kszta³cenia m³odego

pokolenia.

Jeœli nasze postulaty nie

zostan¹ spe³nione do 16 maja,

kiedy mija termin og³oszenia

porz¹dku obrad kolejnej sesji

Rady Warszawy, bêdziemy

zmuszeni do z³o¿enia wniosku

o referendum celem odwo³ania

zarówno Rady Miasta, jak i

prezydent Miasta.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

Praska Wspólnota Samorz¹dowa

(Warszawska Wspólnota Samorz¹dowa)
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W Roku Osób Niepe³nosprawnych, Bia³o³êcki Dzieñ

Niepe³nosprawnoœci mia³ szczególnie uroczyst¹ oprawê.

Gospodarzem obchodów by³ burmistrz Piotr Jaworski.

Impreza odby³a siê 18 kwietnia w Sali Teatralnej im.

Tomasza S³u¿ewskiego Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury.

Goœcie dopisali, koncert niewidomego artysty Romana

Roczenia zachwyci³, pokazy szermierki na wózkach wzbu-

dzi³y aplauz widowni, zaœ inscenizacja teatralna „Jêdrek”,

przygotowana przez ko³o wolontariatu Szko³y Podstawowej

nr 342, mia³a przypomnieæ o tolerancji i wra¿liwoœci na po-

trzeby innych, w szczególnoœci tych s³abszych.

Piotr Jaworski poinformowa³ o przedsiêwziêciach realizo-

wanych dla osób niepe³nosprawnych przez urz¹d dzielnicy

Bia³o³êka, choæby o tym najœwie¿szym – utworzeniu oddzia-

³u OPS w budynku komunalnym przy Marywilskiej. Oddzia³

bêdzie s³u¿y³ m.in. osobom niepe³nosprawnym.

Obchody wspó³organizowali: zarz¹d dzielnicy i Oœrodek

Pomocy Spo³ecznej, w ramach szerszego programu OPS

pod has³em „Niepe³nosprawnoœæ to nie wyrok, ¿yj i ciesz

siê ka¿dym dniem…”

(egu)

Bia³o³êcki Dzieñ

Niepe³nosprawnoœci

M³odzi sportowcy z Bia³o³êki dostarczaj¹ nam niemal

co tydzieñ wspania³ych wra¿eñ. Na ich przyk³adzie

widaæ, ¿e warto inwestowaæ w talenty sportowe, stwa-

rzaj¹c im szanse rozwoju.

Nie by³oby to mo¿liwe, gdyby nie doskonali trenerzy i

nowoczesna baza sportowa, która zawsze by³a prioryte-

tem dzielnicy.

Uczniowski Klub Judo Bia³o³êka ma swój kolejny, wielki

sukces. 13 i 14 kwietnia, na Mistrzostwach Polski w Pile,

m³odzi judocy zdobyli trzy medale. W kategorii powy¿ej

100 kg zwyciê¿y³ Patryk Broniec. To jego drugi z rzêdu tytu³

Mistrza Polski. Zwyciêstwo w swojej kategorii zapewni³ sobie

równie¿ Marcin Gmurek. Br¹z przypad³ w udziale Przemy-

s³awowi Szerszeniewskiemu.

Mistrzowskich ch³opaków trenuj¹ Jacek Biernat i Przemy-

s³aw Zród³o. Wielkie brawa dla wszystkich Panów.

(egu)

Bia³o³êcki sport m³odych

– mistrzowscy judocy

XLIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

W Bia³o³êce wci¹¿ brakuje

szkó³ podstawowych. Jest

drug¹ - po Ursusie -dzielnic¹

Warszawy z najwiêksz¹ ilo-

œci¹ uczniów, przypadaj¹-

cych na jedn¹ szko³ê. Ju¿ we

wrzeœniu tego roku zabraknie

miejsc dla dzieci w dotych-

czas istniej¹cych obiektach

szkolnych.

Najbardziej dramatyczna

sytuacja ma miejsce we

wschodniej czêœci Bia³o³êki,

zaœ najgorzej jest w rejonie

szkolnym podstawówki nr

112 przy ulicy Zau³ek. Ju¿ w

2012 brakowa³o tu 385 miejsc

dla uczniów. Jak wskazuje

prognoza demograficzna, w

tym roku zabraknie 699

miejsc. Na zero wychodzi bi-

lans w roku 2014, ale w 2015

ponownie pojawi siê deficyt –

zabraknie 108 miejsc. Dalej

bêdzie tylko gorzej, by w

2019 osi¹gn¹æ niedobór 639

miejsc. St¹d decyzja zarz¹-

du dzielnicy, by wynaj¹æ bu-

dynek przy Ostródzkiej 144

na potrzeby powo³ania filii

szko³y.

Wynajmowany obiekt znaj-

duje siê w pobli¿u dotychcza-

sowej podstawówki, dyspo-

nuje salami lekcyjnymi, szat-

niami, zapleczem kuchen-

nym i sanitariatami, a tak¿e

terenem, na którym mo¿na

zorganizowaæ plac zabaw.

Roczny koszt wynajmu

Czas sprawozdañ, wci¹¿ ma³o szkó³
Radni przyjêli sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du Gospodarowania Nieruchomo-

œciami w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy za rok 2012, tudzie¿ roczne sprawozdanie

z dzia³alnoœci Oœrodka Pomocy Spo³ecznej za ten sam okres.

obiektu jest niebagatelny -

780 tys. z³.  Œrodki na ten cel

zostan¹ zapewnione w bu-

d¿ecie. W jednym z za³¹cz-

ników znalaz³ siê projekt

uchwa³y w sprawie powo³a-

nia filii szko³y nr 112 w budyn-

ku przy Ostródzkiej 144, zaœ

w drugim – akt za³o¿ycielski

filii szko³y podporz¹dkowanej

organizacyjnie w dotychcza-

sowej szkole nr 112, z jedno-

czesnym ustaleniem obwodu

szkolnego.

Oto treœæ za³¹cznika: (...)

Okreœla siê obwód Szko³y

Podstawowej z Oddzia³ami

Integracyjnymi nr 112 im.

Marii Kownackiej w Warsza-

wie, ul. Zau³ek 34. Granice

obwodu przebiegaj¹:

- od strony pó³nocnej: ul.

Zdziarsk¹ od skrzy¿owania z

ul. Ostródzk¹ do granicy

dzielnicy Bia³o³êka m.st. War-

szawy z Gmin¹ Nieporêt,

- od strony wschodniej: gra-

nic¹ dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy z Gmin¹ Nieporêt

i Gmin¹ Marki na odcinku od

ul. Zdziarskiej do Trasy To-

ruñskiej,

- od strony po³udniowej:

osi¹ Trasy Toruñskiej na

odcinku od granicy dzielni-

cy Bia³o³êka m.st. Warsza-

wy z Gmin¹ Marki i Dziel-

nic¹ Targówek m.st. War-

szawy do wysokoœci rowu

melioracyjnego,

- od strony zachodniej:

rowem melioracyjnym do

ul. Ostródzkiej na wysokoœci

ul. Brzeziny, dalej ul.

Ostródzk¹ do skrzy¿owania

z ul. Zdziarsk¹.

W sk³ad obwodu wchodz¹

nastêpuj¹ce ulice lub ich czê-

œci: ul. Berensona Leona (od

nr 8 i 9 do koñca), ul. Chudo-

by Stanis³awa, ul. Derby, ul.

Dudka, ul. Geodezyjna, ul.

Geometryczna, ul. G³êbocka

(od nr 54 i 59 do koñca), ul.

Goœcinna, ul. Internetowa, ul.

Jasiniec, ul. Jesiennych Liœci,

ul. Kartograficzna, ul. Kawki,

ul. K¹ty Grodziskie, ul. Kniei,

ul. Kroczewska, ul. Kumaka,

ul. Lewandów, ul. Magiczna,

ul. Ma³ej Brzozy, ul. Oknicka,

ul. Okr¹g³a, ul. Pod³u¿na, ul.

Podwójna, ul. Przyrodnicza,

ul. Pszeniczna, ul. Rodowa,

ul. Sieczna, ul. Skarbka z

Gór, ul. S³onecznego Poran-

ka, ul. Spichrzowa, ul. Starej

Gruszy, ul. Suchociñska, ul.

Szumi¹cych Traw, Trasa To-

ruñska, ul. Wyszkowska, ul.

Zaskroñca, ul. Zau³ek. (...)

Kolejn¹ szko³¹, wymaga-

j¹c¹ powo³ania filii, jest szko-

³a podstawowa nr 154 przy

Leœnej Polanki. W ubieg³ym

roku brakowa³o tu 276

miejsc, zaœ w tym roku – 352

miejsc. I znów przywo³ujemy

prognozê demograficzn¹. W

2014 w tej szkole zabraknie

388 miejsc. Kolejne lata to

nastêpuj¹ce niedobory: 2015

– 401 miejsc, 2016 – 353,

2017 – 280, zaœ 2018 – 208

miejsc. W zwi¹zku z tym za-

rz¹d dzielnicy podj¹³ decyzjê

o wynajêciu budynku przy

Sprawnej 28 na potrzeby filii

szko³y. Wynajmowany obiekt

po³o¿ony jest w s¹siedztwie

dotychczasowej placówki,

jest wyposa¿ony w sale lek-

cyjne, szatnie, zaplecze ku-

chenne, toalety i dysponuje

placem zabaw. Roczny koszt

wynajmu to 204 tys. z³. Pie-

ni¹dze na ten cel znajd¹ siê

w bud¿ecie. Tak jak w po-

przednim przypadku, w

pierwszym za³¹czniku znala-

z³a siê uchwa³a powo³uj¹ca

filiê szko³y, zaœ w drugim akt

za³o¿ycielski z jednocze-

snym ustaleniem obwodu

szkolnego. Oto treœæ za³¹cz-

nika: (...) Okreœla siê obwód

Szko³y Podstawowej z Od-

dzia³ami Integracyjnymi nr

154 im. Paw³a Edmunda

Strzeleckiego w Warszawie,

ul. Leœnej Polanki 63/65

Granice obwodu prze-

biegaj¹:

- od strony pó³nocnej: gra-

nic¹ dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy z gmin¹ Jab³on-

na na odcinku od Wis³y do

linii kolejowej Warszawa-

Gdañsk.

- od strony wschodniej:

wzd³u¿ linii kolejowej Warsza-

wa-Gdañsk do osi Józefa

Mehoffera.

- od strony po³udniowej:

osi¹ ul. Józefa Mehoffera do

ul. Modliñskiej, osi¹ ul. Mo-

dliñskiej na pó³noc do wyso-

koœci numeru 238 strona pa-

rzysta i 257 strona nieparzy-

sta, nastêpnie wzd³u¿ ulicy

projektowanej, równoleg³ej

do ul. Józefa Mehoffera do

krañca ul. Osuchowskiej, pro-

stopadle do ul. Osuchowskiej

do ul. Leœnej Polanki i dalej

prosto do ul. Gozdawitów, na-

stêpnie wzd³u¿ brzegu lasu

do ul. Strumykowej, nastêp-

nie ul. Dzierzgoñsk¹ do ul.

Marcina z Wrocimowic i dalej

ul. Marcina z Wrocimowic do

skrzy¿owania z przed³u¿e-

niem ul. Aluzyjnej i dalej

przed³u¿eniem ul. Aluzyjnej

do Wis³y.

- od strony zachodniej:

wzd³u¿ Wis³y na odcinku od

przed³u¿enia ul. Aluzyjnej do

granicy dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy z gmin¹ Ja-

b³onna.

W sk³ad obwodu wchodz¹

nastêpuj¹ce ulice lub ich

czêœci: ul. Aluzyjna, ul. Anili-

nowa, ul. Animuszu, ul. Bo-

czañska, ul. Chlebowa, ul.

Chlubna od nr 8 do nr 16 i

od nr 1- do nr 49, ul. Ciecha-

nowska, ul. Czajki, ul. Cze-

remchowa, ul. Czterolistnej

Koniczynki, ul. Deseniowa,

ul. Dêbinki, ul. Dêbowa, ul.

Dionizosa, ul. Dzikiej Kacz-

ki, ul. Natalii G¹siorowskiej,

ul. Gerberowa, ul. Gladioli,

ul. G³ówna, ul. Gozdawitów,

ul. Jana Husa, ul. Henryka

Jêdrzejowskiego, ul. Kaliny,

ul. Kepa Tarchomiñska, ul.

Kibiców, ul. Koœby, ul. Kwiet-

niowa, ul. Landwarowska, ul.

Leœnej Polanki od nr 4 do

koñca ulicy nr  parzyste i od

nr 17 do koñca ulicy nr nie-

parzyste, ul. Lubczyka, ul.

£anowa, ul. £awnicza, ul.

£¹czna, ul. £¹kowa, ul. Mar-

murowa, ul. Józefa Mehoffe-

ra od nr 69 do nr 117, ul. Miel-

nicka, ul. M³awska, ul. Mo-

dliñska od nr 240 nr parzy-

ste i od nr 287 nr nieparzy-

ste do koñca ulicy, ul. Obrê-

bowa, ul. Op³otki, ul. Osiedle,

ul. Parcelacyjna, Pl. Œwiato-

wida, ul. Platanowa, ul. P³a-

ska, ul. Pochy³a, ul. Poetów,

ul. Po³oniny, ul. Prz¹œniczek,

ul. Przylesie, ul. Przyrzecze,

ul. Pstra, ul. Ruciañska, ul.

Skierdowska, ul. Sortowa, ul.

Sprawna od nr 10 do koñca

ulicy, ul. Stasinek, ul. Strzyb-

nicka, ul. Szafirków, ul. Sza-

welska, ul. Œwierkowa, ul.

T³uchowska, ul. Miko³aja

Tr¹by, ul. Ugorek, ul. W¹ska,

ul. Wieliszewska, ul. Wilczej

£¹ki, ul. Winoroœli, ul. Za-

mkniêta, ul. Zawiœlañska, ul.

Zbytki, ul. Zielonych Traw, ul.

Jana ¯i¿ki, ul. ¯ó³ta.

                       (egu)

,


