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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

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 8

dokoñczenie na str. 3

BADANIE S£UCHU

ul. D¥BROWSZCZAKÓW 5A

tel. 22 392 05 67

Osobom niepe³nosprawnym proponujemy

wizyty domowe tel. 22 392 76 19

dokoñczenie na str. 4 i 5

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

� w œrodê ka¿de wype³nienie - 100 z³

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

Wesela i imprezy okolicznoœciowe

Sala Bankietowa „CARMEN”

ul. Krasnobrodzka 11

tel. 22 811 10 85, 503 625 030, www.carmen.waw.pl

www.mowisz-masz.pl

dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych

bardzo ma³e grupy

zajêcia indywidualne i w parze

przygotowanie do matury

profesjonalni lektorzy

ul. Remiszewska 1 (Targówek)

tel: 22 679 55 33, 663 741 860

NAUKA

JÊZYKÓW

OBCYCH

Na prze³omie XVIII i XIX

wieku, kiedy znajdujemy

pierwsze wzmianki o rodzinie

Ró¿yckich, Praga by³a

przede wszystkim osad¹ tar-

gow¹. Handlowano w ró¿-

nych miejscach: poœrodku

Wo³owej i Targowej, wzd³u¿

Brukowej oraz dzisiejszej Ja-

gielloñskiej. Niemal na ka¿dej

ulicy s³ychaæ by³o pokrzyki-

wania kupców i straganiarzy.

W pocz¹tkowym okresie

Królestwa Kongresowego

podjêto próby uregulowania

warszawskiego handlu. W

odezwie wywieszonej na

drzwiach koœcio³a œw. Floria-

na, „ksi¹¿ê Namiestnik Kró-

lewski [gen. Józef Zaj¹czek,

który sprawowa³ ten urz¹d w

latach 1815-1826 – przyp.

red.], uznawszy za rzecz nie-

przyzwoit¹, aby sprzeda¿

wszelkich artyku³ów, tak jak

dot¹d dowolnie na ka¿dej z

ulic i w ka¿dym miejscu by³a

dozwolon¹, poleca Urzêdowi

Municypalnemu, aby produk-

ta i wszelkie wiktua³y tylko na

targach sprzedawano.”

W 1834 r. miasto wyda³o

zezwolenie na pierwsze pry-

watne targowisko. Tak siê

z³o¿y³o, ¿e w tym samym

roku, 11 marca, przy ulicy

Nowolipie 2423 (lub, wg in-

nych Ÿróde³, przy Elektoralnej

754), przyszed³ na œwiat Ju-

lian Józef Ró¿ycki i w tym

momencie zaczyna siê nasza

opowieœæ, bo jakkolwiek Ju-

lian Ró¿ycki zas³u¿y³ siê dla

Pragi w wielu dziedzinach, to

jednak zapamiêtany zosta³

g³ównie jako za³o¿yciel s³yn-

nego bazaru.

Z zachowanego aktu uro-

dzenia, wystawionego w pa-

rafii Nawiedzenia Panny Ma-

rii w Warszawie wynika, ¿e by³

synem Adama Ró¿yckiego,

mistrza stolarskiego i Marian-

Historia praskich rodów

Rodzina Ró¿yckich
Jego nazwisko kojarzy siê g³ównie z najpopularniej-

szym w Warszawie bazarem, a przecie¿ Julian Ró¿ycki

zas³u¿y³ siê dla Pragi równie¿ w wielu innych dziedzi-

nach. Bazar to tylko jedno z wielu przedsiêwziêæ tego

zdolnego farmaceuty, rzutkiego przedsiêbiorcy i wielkie-

go spo³ecznika. Losy rodziny Ró¿yckich, która wybitnie

przyczyni³a siê do rozwoju Pragi, to historia prawdziwie

pozytywistyczna, z bazarem w tle.

Miêdzy wrzeœniem 1944

roku a wiosn¹ 1945 to na Pra-

dze koncentrowa³y siê dzia-

³ania radzieckiego NKWD

oraz polskiego Urzêdu Bez-

pieczeñstwa, wymierzone w

niepodleg³oœciowe podzie-

mie. Do dziœ zachowa³a siê

pamiêæ oraz liczne œlady ma-

terialne, œwiadcz¹ce o istnie-

niu wielu miejsc na Pradze,

pe³ni¹cych funkcjê doraŸnych

wiêzieñ œledczych. Rezydo-

wa³a tam zazwyczaj tzw. troj-

ka, czyli trzech oficerów

NKWD, którzy po wstêpnym

Dzieñ Pamiêci

o ¯o³nierzach Wyklêtych

Wirtualnie i pieszo

po Z¹bkowskiej

Od 2011 roku 1 marca obchodzimy Narodowy Dzieñ

Pamiêci o ¯o³nierzach Wyklêtych.

okrutnym œledztwie wydawa-

li wyroki œmierci i jednocze-

œnie je wykonywali. G³ówn¹

siedzib¹ NKWD w tym cza-

sie by³ budynek Dyrekcji PKP

przy ul. Targowej. Wtedy te¿

w przedwojennym budynku

internatu dla prawos³awnych

studentów powsta³ s³ynny

póŸniej przez ca³e dziesiêcio-

lecia komisariat na Cyryla i

Metodego. Podobny los spo-

tka³ ¿ydowski dom studencki

przy ul. Sierakowskiego,

gdzie do dziœ znajduje siê

Zwieñczeniem Urodzin Pragi, czyli obchodów 366-lecia

nadania jej praw miejskich by³o uroczyste zainauguro-

wanie zamieszczonego na stronie Urzêdu Praga Pó³noc

wirtualnego spaceru po Pradze, który na razie ogranicza

siê do ul. Z¹bkowskiej. W sali konferencyjnej urzêdu w

sobotê 22 lutego zgromadzi³o siê z tej okazji ponad dwie-

œcie osób, a wœród nich radni oraz warszawscy przewod-

nicy PTTK. Twórc¹ Wirtualnego spaceru po Pradze jest

bowiem przewodnik praski Janusz Owsiany. Program

Wirtualnego spaceru ma byæ wzbogacany o kolejne,

wczeœniej ustalone z urzêdem trasy tematyczne.

S³oneczna pogoda zachê-

ca³a do zweryfikowania wir-

tualnej wiedzy w rzeczywisto-

œci. Trasa  spaceru, który pro-

wadzi³ Janusz Owsiany, wio-

d³a z urzêdu na K³opotow-

skiego obok Muzeum War-

Luty na budowie II linii metra jest bardzo pracowity.

Zaczynamy od stacji Dworzec Wileñski i nie sposób przy

tej okazji nie wspomnieæ o popêkanym budynku poczty

na Targowej. Ekspertyzy wskazuj¹, ¿e nie ma zagro¿enia

zawalenia siê budynku, zaœ zmêczeniowe rysy na œcia-

nach nie maj¹ zwi¹zku z budow¹ metra. Trochê to dziw-

ne, bowiem zbie¿noœæ sprawia wra¿enie doœæ oczywistej.

Budowa metra - lutowe

dmuchanie na zimne

Perony na praskiej stacji s¹

ju¿ niemal gotowe, uk³adane

s¹ tory rozjazdowe znajduj¹-

ce siê miêdzy torami odstaw-

czymi a stacj¹.

Ostry skrêt

Pod skrzy¿owaniem Solidar-

noœci i Targowej, na poziomie

–1 buduje siê podziemny pasa¿

handlowy. Zwieziony jest ju¿ na

miejsce czarny kamieñ, którym

wy³o¿ona bêdzie posadzka pa-

sa¿u. Wszystkie naziemne

konstrukcje, poza wejœciami na

stacjê, szybami wind, których

bêdzie 11 i szybami wentylacyj-

nymi, s¹ ju¿ przykryte ziemi¹.

Wróæmy na perony. Strop

peronów bêdzie siê wspiera³

na lejkowatych s³upach. Plat-

forma peronów ma d³ugoœæ

nieco ponad 120 metrów, po

obu jej stronach znajduj¹ siê

konstrukcje, na których we-

spr¹ siê schody – ruchome i
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Spraw¹ zajê³a siê Inicja-

tywa Mieszkañców Bia³o³ê-

ki po tym, jak zg³osili siê do

nas mieszkañcy, którzy

mieli ju¿ doœæ walczenia w

pojedynkê z wielk¹ ma-

chin¹ urzêdnicz¹ w naszej

dzielnicy.

Kiedy jest najgorzej?

Mieszkañcy ulic Kowalczy-

ka, Myœliborskiej, Portowej,

P³ochociñskiej, Modliñskiej

czy Piekie³ka podkreœlaj¹, ¿e

komunikacja miejska dla tych

terenów jest fatalna. Zw³asz-

cza zim¹, kiedy mrozy siêgaj¹

minus 20 stopni i trzeba iœæ

w jedn¹ stronê kilkadziesi¹t

minut na lokalny bazarek przy

ulicy Poraje, aby zrobiæ zaku-

py. Albo ¿eby dostaæ siê do

centrum naszej stolicy, nale-

¿y udaæ siê do najbli¿szego

autobusu oddalonego o kilka-

naœcie minut drogi od miejsca

zamieszkania i nastêpnie

czekaæ na autobus kolejne

d³ugie minuty.

20 lat bez autobusu
Mieszkañcy osiedla Portowa oraz rejonów po³o¿onych

wzd³u¿ ulicy Myœliborskiej, w samym centrum warszawskiej

Bia³o³êki, od 20 lat nie mog¹ doprosiæ siê od ratusza

i ZTM jakiejkolwiek komunikacji, która by ich po³¹czy³a

z reszt¹ miasta.

Bud¿et partycypacyjny z

lepszym lub gorszym skutkiem

funkcjonuje ju¿ od paru lat tak-

¿e w polskich miastach, np. w

£odzi. Warszawa do projektu

podchodzi na razie ostro¿nie,

st¹d stosunkowo niska kwota

do dyspozycji, oscyluj¹ca

wokó³ 1% bud¿etów dzielnic.

Tymczasem zainteresowanie

mieszkañców jest ca³kiem

du¿e. Do 28 lutego w ca³ym

mieœcie zg³oszono 777 projek-

tów, w tym 47 na Pradze Pó³noc,

a 67 w Œródmieœciu. ¯adnych

zg³oszeñ nie odnotowano tyl-

ko w Weso³ej. Zg³aszane pro-

jekty dotycz¹ wielu problemów,

z którymi borykaj¹ siê miesz-

kañcy: od czystoœci (postawie-

nia dodatkowych koszy na

œmieci), poprzez tworzenie za-

mkniêtych wybiegów dla psów,

poprawê wygody pieszych i ro-

werzystów, po infrastrukturê

rekreacyjn¹, czy dzia³ania kul-

turalne i remonty budynków.

Przy niskim bud¿ecie tylko

czêœæ projektów, która uzyska

najwiêksze poparcie w g³oso-

waniu mieszkañców, zostanie

w przysz³ym roku zrealizowa-

na. Przegrani bêd¹ mogli spró-

bowaæ kolejnego podejœcia -

do bud¿etu na rok 2016. Jeœli

jednak pomys³ na dzia³anie

obejmuje wk³ad w³asny inicja-

torów i zak³ada ich osobiste za-

anga¿owanie w projekt, w³a-

œciwsz¹ form¹ pozyskania po-

mocy miasta bêdzie zg³osze-

nie projektu w ramach tzw. ini-

cjatywy lokalnej. Tu równie¿

zakres dzia³añ musi pokrywaæ

siê z zadaniami publicznymi,

jakie z mocy ustawy wype³nia

miasto, ale wniosek mo¿na

z³o¿yæ w dowolnym terminie.

W tym przypadku jest on oce-

niany tylko przez urzêdników i

nie podlega g³osowaniu miesz-

kañców. To wnioskodawcy

realizuj¹ zadanie poprzez

w³asn¹ pracê i/lub wk³ad rze-

czowy czy finansowy, a miasto

u¿ycza narzêdzi czy kupuje ko-

nieczne us³ugi. Dzia³ania takie

powinny wpisywaæ siê w kon-

kretne obszary: dzia³alnoœæ

wspomagaj¹ca rozwój wspól-

not i spo³ecznoœci lokalnych;

dzia³alnoœæ charytatywna;

podtrzymywanie i upowszech-

nianie tradycji narodowej, pie-

lêgnowanie polskoœci oraz roz-

wój œwiadomoœci narodowej,

obywatelskiej, kulturowej;

dzia³alnoœæ na rzecz mniejszo-

œci narodowych i etnicznych

oraz jêzyka regionalnego; kul-

tura, sztuka, ochrona dóbr kul-

tury i dziedzictwa narodowego;

promocja i organizacja wolon-

tariatu; edukacja, oœwiata i wy-

chowanie; dzia³alnoœæ w sfe-

rze kultury fizycznej i turysty-

ki, w tym wspierania i upo-

wszechniania kultury fizycznej

oraz turystyki i krajoznawstwa;

ochrona przyrody, w tym zie-

leni w miastach, a tak¿e eko-

logii i ochrony zwierz¹t oraz

ochrony dziedzictwa przyrod-

niczego; porz¹dek i bezpie-

czeñstwo publiczne. Rozlicze-

nie takiego projektu te¿ nie

powinno nastrêczaæ wiêkszych

problemów, bowiem nastêpu-

je ono w wyniku wspó³pracy z

opiekuj¹cym siê nim urzêdni-

kiem. Podstawowym za³o¿e-

niem jest tu wzajemne zaufa-

nie, odmiennie ni¿ w przypad-

ku dotacji dla organizacji po-

zarz¹dowych, od których wy-

maga siê spe³nienia okreœlo-

nych wymagañ i osi¹gniêcia

wyznaczonych wskaŸników. W

przypadku inicjatywy lokalnej

to sama aktywnoœæ mieszkañ-

ców jest celem dzia³añ, które

mog¹ szybko przynieœæ trwa-

³e i wymierne rezultaty, ale

wcale nie musz¹. Przy pisaniu

Jeszcze do 10 marca mieszkañcy Warszawy mog¹

sk³adaæ projekty do bud¿etu partycypacyjnego, proponuj¹c

inwestycje i dzia³ania, które le¿¹ w zakresie zadañ

w³asnych dzielnic, poparte list¹ 15 podpisów. To pierwsze

podejœcie miasta do tego rozwi¹zania, które zainicjowano

w Ameryce Po³udniowej, a nastêpnie przeszczepiono na

grunt europejski.

wniosku wa¿na jest znajomoœæ

kryteriów jego póŸniejszej

oceny. Odpowiednio punkto-

wany jest w niej udzia³ i wk³ad

w³asny mieszkañców, stan

przygotowania lub realizacji

zadania oraz celowoœæ jego

realizacji z punktu widzenia

potrzeb lokalnej spo³eczno-

œci. Miejsce, w którym chce-

my coœ zrobiæ, musi te¿ byæ

w³asnoœci¹ miasta. Wniosek,

który zdobêdzie mniej ni¿ 10

punktów, nie mo¿e byæ reali-

zowany, ale dobrze przemy-

œlane projekty nie powinny

mieæ problemu z osi¹gniê-

ciem tego progu. Na inicjaty-

wy lokalne nie przeznaczono

odrêbnego bud¿etu, wiêc ich

realizacja zale¿eæ bêdzie od

mo¿liwoœci finansowych mia-

sta oraz wk³adu w³asnego ini-

cjatorów. Z za³o¿enia s¹ to

projekty lokalne, a wiêc sto-

sunkowo niedrogie. Inicjaty-

wa lokalna to, podobnie jak

bud¿et partycypacyjny, ca-

³kiem nowa forma wsparcia

miasta dla inicjatyw obywatel-

skich. Do tej pory zg³oszono

zaledwie 7 projektów i ¿aden

z nich jeszcze siê nie zakoñ-

czy³, wiêc na wstêpne podsu-

mowania i ewentualne korek-

ty bêdzie trzeba jeszcze po-

czekaæ. S¹ to zarówno lokal-

ne festyny, jak i zazielenianie

podwórkowych klombów i za-

deptanych trawników. W

zwi¹zku z planowanymi zmia-

nami w Ustawie o dzia³alno-

œci po¿ytku publicznego i wo-

lontariacie, które zmierzaj¹

do instytucjonalizacji wszyst-

kich grup inicjatywnych, war-

to przygotowaæ wniosek ju¿

teraz, kiedy mo¿e go z³o¿yæ

nawet dwóch mieszkañców.

Wiêcej informacji na temat

inicjatywy lokalnej na stronie:

www.inicjatywa.um.warszawa.pl.

Kr.

Od kiedy to trwa?

Jest to bardzo przykre, ¿e

przez 20 lat rz¹dów ró¿nych

opcji w naszej dzielnicy nikt

mieszkañcom tych rejonów

nie chcia³ pomóc i sprawiæ,

aby ich powroty z pracy czy z

zakupów trwa³y krócej, ¿eby

zaoszczêdzony w ten sposób

czas mogli np. poœwiêciæ ro-

dzinie. Po 20 latach sprawê

przejmuj¹ w swoje rêce

mieszkañcy ze stowarzysze-

nia IMB i cz³onkowie wspól-

noty mieszkaniowej osiedla

Portowa, którzy w koñcu po-

stanowili zawalczyæ o interesy

lokalnej spo³ecznoœci.

Jak zamierzamy walczyæ?

Obecnie trwa akcja zbie-

rania podpisów pod petycj¹

do w³adz dzielnicy Bia³o³êka

i Zarz¹du Transportu Miej-

skiego. Zachêcamy wszyst-

kich do poparcia naszego

wniosku. Mo¿na siê skontak-

towaæ z nami np. za poœred-

nictwem strony internetowej

www.bialoleka.waw.pl (gdzie

umieszczony jest formularz

do œci¹gniêcia) lub Facebooka.

Zamierzamy równie¿ inter-

weniowaæ w MZA, gdzie by³y

burmistrz Bia³o³êki Jacek Ka-

znowski zosta³ oddelegowany

na cz³onka zarz¹du po tym,

jak straci³ stanowisko w wyni-

ku wewnêtrznej walki o w³a-

dzê w PO. Liczymy, ¿e zrobi

teraz coœ dla swojej dzielnicy.

Czy jest szansa na sukces?

Wierzymy, ¿e tak. Inicjaty-

wa Mieszkañców Bia³o³êki

pokaza³a ju¿ nie raz, ¿e zor-

ganizowany nacisk na rz¹-

dz¹cych i rozmaite instytucje

pañstwowe potrafi byæ sku-

teczny. Zw³aszcza, ¿e zbli¿a

siê gor¹cy okres wyborów

samorz¹dowych, wiêc ocze-

kujemy, ¿e nasze w³adze

bêd¹ bardziej sk³onne zrobiæ

coœ w koñcu dla spo³eczeñ-

stwa. Pamiêtajmy, ¿e w wy-

mienionych rejonach miesz-

ka oko³o 5 tysiêcy osób, o

które teraz siê upominamy.

Marcin Adamkiewicz

Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki

www.bialoleka.inicjatywa.waw.pl

hwww.facebook.com/Inicjatywa-

MieszkancowBialoleki

Niedu¿a filigranowa sunia w typie pinczerka szuka dobrego domu. Ma

na imiê Kola. M³oda, w wieku oko³o roku. Bardzo radosna, skoczna,

energiczna. Ma przyjacielski charakter, jest bardzo ³agodna, czu³a,

kochana. Uwielbia g³askanie. To typ pieska ma³ego, kanapowego

pieszczocha. Lubi dzieci, inne psy oraz koty. Czeka na wymarzonego

w³aœciciela. Przebywa w domu tymczasowym na Pradze pod opiek¹

Stowarzyszenia Adoptuj Mnie.

Telefon: 604 424 929.

Kto przygarnie Kolê

Nie tylko bud¿et partycypacyjny
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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

sta³e. Sporym wyzwaniem tej

stacji s¹ tory odstawcze, jako

¿e ich promieñ skrêtu wynosi

zaledwie 354 m. Stacja Ron-

do Daszyñskiego ma tory od-

stawcze o promieniu skrêtu

2000 m, wiêc ten skrêt jest

znacznie bardziej ³agodny.

Gotowy jest peron technicz-

ny stacji Dworzec Wileñski i

chodniki techniczne. Gdyby

spojrzeæ na tê stacjê z szer-

szej, naziemnej perspektywy,

jej granice w osi pó³noc-

po³udnie wyznaczaj¹ ulice

11 Listopada i Bia³ostocka.

Dwa wejœcia do Kopernika

Na stacji Centrum Nauki

Kopernik powstaj¹ dwa wej-

œcia – od strony skrzy¿owa-

nia Tamki z Wybrze¿em Ko-

œciuszkowskim. Jedno, po

pó³nocnej stronie skrzy¿owa-

nia bêdzie najdalej wysuniê-

te na zachód, drugie znajdzie

siê przy wjeŸdzie na Most

Œwiêtokrzyski. Nieopodal po-

mnika Syrenki, po przeciwnej

stronie Wis³ostrady, powsta-

nie trzecie wejœcie. Buduj¹ce

siê wejœcia po³¹czy 40-metro-

wy pasa¿. Zadanie, na pozór

proste, nie by³o takie proste,

bowiem wymaga³o przebudo-

wy sieci kanalizacyjnej. Ten

etap zosta³ ju¿ pokonany.

Po ukoñczeniu p³yty dennej

powstaj¹ teraz œciany pasa¿u.

Lada chwila wespr¹ siê na nich

stropy, a nastêpnie konstrukcja

wejœcia. Najpierw jednak po-

wstanie œciana oporowa, która

pos³u¿y jako wsparcie dla wej-

œcia, wyposa¿onego w sta³e

schody i w schody ruchome

wraz z ciê¿kim mechanizmem,

który bêdzie nimi sterowa³.

Powiœle  czeka znów arma-

gedon podczas kolejnej zmia-

ny organizacji ruchu. Pozo-

staje mieæ nadziejê, ¿e nie

bêdzie tak Ÿle; tyle ju¿ razy

zmieniano tu organizacjê ru-

chu, ¿e drogowcy osi¹gnêli

ju¿ zapewne spor¹ wprawê.

Delikatna operacja

Tu dos³ownie trzeba dmu-

chaæ na zimne. Newralgicz-

ne miejsce to tunel Wis³ostra-

dy. Mamy jeszcze w pamiêci

jego zalanie. W³aœnie przy

stacji Centrum Nauki Koper-

nik trwa teraz mro¿enie grun-

tu i jego wydobywanie spod

Budowa metra - lutowe dmuchanie na zimne

Wirtualnie i pieszo

po Z¹bkowskiej
dokoñczenie ze str. 1

szawskiej Pragi, którego bu-

dynki przybra³y ju¿ ciesz¹cy

oko wygl¹d oraz ulicê Z¹b-

kowsk¹ i jej ciekawe podwór-

ka, a¿ po tereny dawnego

Konesera. Tam konsumpcji

pyz odpowiedni¹ oprawê

muzyczn¹ zapewni³a Kapela

Praska. Wra¿enie niezwyk³o-

œci ca³e wydarzenie zawdziê-

cza uczestnictwu w spacerze

Teatru Akt, który w swej pod-

ró¿y w czasie wdziêcznie i z

humorem po³¹czy³ teraŸniej-

szoœæ z przesz³oœci¹.

Jubileusz Pragi zbieg³ siê z

Miêdzynarodowym Dniem

Przewodnika Turystycznego i

otwarciem sezonu, co zaowo-

cowa³o tego dnia jeszcze kilko-

ma innymi darmowymi space-

rami po Pradze, m.in. po Mi-

cha³owie i SzmulowiŸnie.

Wszystkie cieszy³y siê ogrom-

nym zainteresowaniem. W

zwi¹zku z uwolnieniem us³ug

przewodnickich od obowi¹zku

posiadania licencji i zdawania

egzaminów pañstwowych mo¿-

na siê spodziewaæ wysypu tego

rodzaju oferty.                    Kr.

tunelu Wis³ostrady. W tym

miejscu, 19 metrów pod zie-

mi¹, powstanie ³¹cznik obu

fragmentów stacji metra.

Wydr¹¿ono tu ju¿ 17-metro-

wy korytarz, wiod¹cy w kierun-

ku tunelu pod Wis³ostrad¹.

Grunt, który st¹d wydobyto z

trudem zmieœci³by siê na 70

trzyosiowych wywrotkach.

Podobn¹ technologi¹ budo-

wany jest korytarz po³udniowy.

Budowniczych czeka jesz-

cze taka sama praca w prze-

ciwnym kierunku, bowiem

korytarzy od strony zachod-

niej i od strony wschodniej nie

mo¿na budowaæ jednocze-

œnie. Na zespolenie obu czê-

œci stacji Centrum Nauki Ko-

pernik trzeba wiêc bêdzie

cierpliwie poczekaæ.

Najœwie¿sze wieœci ze stacji

Stadion Narodowy

Stadion Narodowy jest naj-

wiêksz¹ ze stacji II linii metra.

Na antresoli tej stacji znala-

z³y siê ju¿ metalowe profile,

na których zostan¹ umiesz-

czone szklane elewacje – to

bêdzie pasa¿ handlowy. An-

tresola jest te¿ sukcesywnie

wyposa¿ana w szklane balu-

strady, os³aniaj¹ce schody ru-

chome. Pojawi siê tu jeszcze

niebawem kamieñ - na œcia-

nach i na pod³ogach, gdzie-

niegdzie bêdzie to bardzo es-

tetyczna mozaika ciemnego i

jasnego kamienia. Posadzkê

peronów bêdzie stanowi³ gru-

by na cztery centymetry, szli-

fowany granit. Celulozowy

tynk na œcianach i suficie nad

peronami bêdzie pe³ni³ funk-

cjê wyg³uszaj¹c¹. Komfort

akustyczny zapewni¹ dodat-

kowo specjalne, aluminiowe

kubki i podwieszany sufit.

Na powierzchni zasypano ju¿

strop od strony Zamoyskiego,

wyrastaj¹ nad ziemiê szkielety

kolejnych konstrukcji szybów

windowych, niebawem pojawi¹

siê przeszklone wejœcia na sta-

cjê. Od strony Sokolej na po-

wierzchniê wynurzaj¹ siê nieco

kosmiczne talerze, stanowi¹ce

pokrywy wentylatorów.

(egu)

Przyjêto sprawozdanie z wykonania bud¿etu w 2013 roku.

Jak wykonanie finansowe zadañ inwestycyjnych prezentuje

siê w procentach i rozbite na dzia³y? Transport i ³¹cznoœæ –

91%, oœwiata i wychowanie – 86%, gospodarka komunalna i

ochrona œrodowiska – 99%, kultura fizyczna i sport – 15,9%.

Nastêpnie wniesiono inicjatywê uchwa³odawcz¹ do Rady War-

szawy, dotycz¹c¹ zwiêkszenia œrodków w bia³o³êckim za³¹czni-

ku do bud¿etu stolicy na 2014. Zwiêkszenia dotycz¹: budowy

szko³y podstawowej przy G³êbockiej wraz z dojazdem – 3 mln z³,

budowy parkingu przy Strumykowej - blisko 210 tys. z³, obs³ugi

informatycznej urzêdu dzielnicy - 54,4 tys. z³, upowszechniania

kultury - 50 tys. z³, realizacji europejskich programów oœwiato-

wych - 43,4 tys. z³ i prowadzenia przedszkoli - 11,7 tys. z³.

Ostatnia przeg³osowana uchwa³a dotyczy³a pozytywnego

zaopiniowania nowej nazwy dla bia³o³êckiej ulicy – Marcelego

Je¿owskiego.                                                                  (egu)

LIV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Zwiêkszenia w bud¿ecie

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê           • ¯arówki

• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)

• Gniazda i wy³¹czniki           • Baterie

• Przed³u¿acze           • Rury PCV i puszki

• Torebki strunowe       • Oprawa prac

• Artyku³y papiernicze

• Druki akcydensowe

• Zdjêcia do dokumentów

• Piecz¹tki           • Wydruki i ksero 19 gr

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

ROZLICZAMY PITY - 30 z³

dokoñczenie ze str. 1
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Rodzina Ró¿yckich

ny Pauliny z ¯ó³towskich.

Wystawiony 6 lutego 1827

roku, akt œlubu tych dwojga

g³osi, ¿e Adam, urodzony w

Kromnowie, ma³ej miejscowo-

œci po³o¿onej na obrze¿ach

Puszczy Kampinoskiej, by³

podoficerem Kompanii Rze-

mieœlniczej Artylerii, a jego

ma³¿onka, 23-letnia „Marian-

na, córka Miko³aja i Marianny

z Rozieñskich Ma³¿onków

¯ó³towskich, nie ¿yj¹cych,

niegdyœ w Mieœcie Toruniu

w Prusach zamieszka³ych”

utrzymywa³a siê ze s³u¿by.

Rodzicami Adama byli Mi-

ko³aj i Marianna Ró¿yccy

„niegdyœ w mieœcie G... za-

mieszkali” (nazwa miasta w

aktach stanu cywilnego jest

nieczytelna). Adam „wszed³

w s³u¿bê wojskow¹” 12

stycznia 1817 r. i zawieraj¹c

ma³¿eñstwo by³ zakwatero-

wany „przy ul. D³ugiej pod

liczb¹ 561”. Prawdopodobnie

by³ wojskowym do Powstania

Listopadowego i tam wyuczy³

siê rzemios³a. W aktach sta-

nu cywilnego swoich dzieci

figuruje najpierw jako „maj-

ster profesji stolarskiej” a w

latach póŸniejszych jako „me-

chanik/technik Banku Pol-

skiego”. W przewodniku war-

szawskim informacyjno-adre-

sowym na rok 1870 Wiktora

Dzier¿anowskiego Adam Ró-

¿ycki jest wymieniony jako

„emeryt, Leszno 62”:

Niektórzy biografowie Ju-

liana Ró¿yckiego, wœród nich

Kazimierz Wenda w nekrolo-

gu zamieszczonym w „Wia-

domoœciach Farmaceutycz-

nych” w 1919 roku, a za nim

Stanis³aw Konarski w Pol-

skim S³owniku Biograficznym

- podaj¹, ¿e Julian by³ bratan-

kiem Edmunda Ró¿yckiego,

genera³a Powstania Stycz-

niowego na Wo³yniu. Nie wy-

daje siê to jednak prawdopo-

dobne. Genera³ Edmund Ró-

¿ycki urodzi³ siê bowiem w

1827 r. Ojciec Juliana, Adam

Ró¿ycki, jak podaje wspo-

mniana ju¿ metryka, mia³ w

roku urodzenia syna 41 lat,

musia³ siê wiêc urodziæ w

1793 r. Wed³ug Ÿróde³, ojcem

Edmunda by³ Karol Ró¿ycki

(1789 – 1870), podobnie jak

syn, powstaniec styczniowy.

Mia³ w 1793 roku 4 lata.

Wobec tych nieœcis³oœci,

nie wiadomo, czy rodziny by³y

spokrewnione. Wiadomo na-

tomiast, ¿e Julian Józef Ró-

¿ycki wychowywa³ siê w rodzi-

nie wielodzietnej – mia³ czte-

rech braci: Joachima, Alekse-

go, Stanis³awa i Piotra, oraz

dwie siostry: Mariannê i Sa-

binê. Wiêkszoœæ rodzeñstwa

zmar³a w wieku dzieciêcym.

W 1853 roku Julian ukoñczy³

Warszawsk¹ Szko³ê Farma-

ceutyczn¹ i otrzyma³ dyplom

pomocnika aptekarskiego.

Jednak na tym nie poprzesta³.

Podj¹³ studia na Wydziale

Farmaceutycznym Akademii

Medyczno-Chirurgicznej w

Warszawie i w 1859 r. uzyska³

tytu³ magistra farmacji.

Rok 1859 równie¿ z innych

wzglêdów by³ bardzo wa¿ny w

¿yciu Juliana. W tym bowiem

roku, od starej aptekarskiej

rodziny Mrozowskich kupi³

aptekê, i to nie byle jak¹, bo

prawdopodobnie pierwsz¹

aptekê na Pradze, za³o¿on¹

miêdzy 1789 a 1795 rokiem.

Trzeba dodaæ, ¿e apteka znaj-

dowa³a siê w bardzo dobrym

punkcie, przy ulicy Brukowej

31. Ulica Brukowa (dziœ

Okrzei) dochodzi³a do mostu

³y¿wowego przez Wis³ê. Pa-

nowa³ tam nieustanny ruch.

T³umy ludzi zd¹¿a³y têdy z

Warszawy na praskie targo-

wiska i z powrotem. Sk¹d 25-

letni cz³owiek mia³ pieni¹dze

na zakup apteki? Mo¿e Mro-

zowscy, maj¹cy apteki równie¿

w innych punktach miasta,

sprzedawali tê prask¹ po oka-

zyjnej cenie? Dziœ nie jeste-

œmy w stanie tego sprawdziæ.

Mo¿emy tylko podziwiaæ

dojrza³oœæ ¿yciow¹ m³odego

Juliana, gdy¿ w tym samym

roku 1859, ju¿ jako w³aœciciel

apteki, o¿eni³ siê z Franciszk¹

Rygier, siostr¹ przyjaciela,

znanego warszawskiego

rzeŸbiarza, Teodora Rygiera

(m.in. twórcy pomnika Mickie-

wicza w Krakowie). W³aœciwie

to nast¹pi³a wymiana siostra-

mi w wyniku dwóch œlubów:

Juliana z Franciszk¹ Rygier i

Teodora Rygiera z siostr¹ Ju-

liana, Sabin¹. Julian z ¿on¹

zamieszka³ w drewnianym

domu przy Brukowej 31 (w

miejscu zbudowanego po II

wojnie domu towarowego).

PóŸniej dobudowa³ do niego

dom murowany, przeznaczo-

ny na cele apteczne. Oba bu-

dynki, których opis znamy ze

wspomnieñ Janiny Potockiej

z domu Ró¿yckiej, po³¹czone

by³y ³¹cznikiem. W drewnia-

nym domu przy Brukowej, w

latach 1864-1872, przysz³y na

œwiat dzieci: W³adys³aw,

Amelia, Wac³aw i Leon.

Wkrótce Julian Ró¿ycki

zostaje w³aœcicielem drugiej

apteki, przy Targowej 52.

Obie apteki oraz za³o¿one

przy pierwszej z nich labora-

torium farmaceutyczno-che-

miczne prosperowa³y bardzo

dobrze i cieszy³y siê ogrom-

nym powodzeniem u miesz-

kañców Pragi. Jan Kraszew-

ski, w opublikowanych w

1961 roku w „Stolicy” wspo-

mnieniach pisze, ¿e w tym

okresie nie posy³a³o siê z re-

cept¹ „do apteki”, tylko „do

Ró¿yckiego”. Pryncypa³ po-

dobno rzadko w aptekach

bywa³ - zatrudnia³ w tym celu

kierowników, prowizorów i la-

borantów, a sam zaj¹³ siê

dzia³alnoœci¹ przemys³ow¹ –

za³o¿y³ pierwsz¹ na Pradze

wytwórniê wód mineralnych.

W 1892 r. natomiast zakupi³

od aptekarzy Trzciñskiego i

Urbanowicza Pierwsz¹ Kra-

jow¹ Fabrykê Plastrów Che-

micznych, któr¹ przeniós³

póŸniej na ulicê Brzesk¹ 16.

Dziêki dochodom z aptek i

wytwórni wód mineralnych, a

tak¿e dziêki umiejêtnemu lo-

kowaniu pieniêdzy, Julian

Ró¿ycki doszed³ do du¿ego

maj¹tku. Na pocz¹tku lat 80.

XIX wieku zacz¹³ skupowaæ

atrakcyjne posesje w centrum

Pragi, przy Z¹bkowskiej,

Brzeskiej i Targowej. W 1882 r.

w³adze carskie postanowi³y

zamkn¹æ funkcjonuj¹ce na

Pradze miejskie targowisko

przy ul. Brukowej. Kupcy i

straganiarze nie mieli siê

gdzie podziaæ. Julian Ró¿yc-

ki zaoferowa³ im teren kupio-

nych przez siebie posesji.

Pomys³ na za³o¿enie targo-

wiska podsun¹³ ponoæ Ró¿yc-

kiemu znany praski przedsiê-

biorca ¿ydowski Manes Ryba,

który administrowa³ potem

bazarem w imieniu w³aœcicie-

la. I choæ oficjalna data otwar-

cia bazaru to rok 1901, wyda-

je siê jednak, ¿e s³ynne targo-

wisko na placu o powierzchni

10 tys. m2 miêdzy ulicami Tar-

gow¹, Brzesk¹ i Z¹bkowsk¹

(po II wojnie œwiatowej po-

wiêkszone do 15 tys. m2),

funkcjonowa³o ju¿ kilkanaœcie

lat wczeœniej. W aktach hipo-

tecznych znajdujemy bowiem

w 1890 r. œlady kontaktów fi-

nansowych Ró¿yckiego z Jó-

zefem Kercellim, który w roku

1867 ofiarowa³ miastu swoje

tereny na Woli na targowisko

miejskie. Wkrótce Bazar Ró-

¿yckiego sta³ siê jednym z naj-

popularniejszych targowisk

stolicy. Wejœcia do niego od

ulicy Targowej strzeg³a brama

z kutego ¿elaza i kiosk w

kszta³cie ogromnego syfonu,

pomalowany na niebiesko, bê-

d¹cy jednoczeœnie reklam¹

wytwórni wód mineralnych.

Inwestycje Ró¿yckiego

zbieg³y siê z pocz¹tkami nie-

zwyk³ego gospodarczego

o¿ywienia Pragi. W drugiej

po³owie XIX wieku, ze spokoj-

nego, ma³ego przedmieœcia

przekszta³ci³a siê ona w ru-

chliw¹ dzielnicê przemys³o-

wo-handlow¹. Sta³o siê to

g³ównie za spraw¹ rozwoju

kolei. W 1860 r. rozpoczêto

budowê kolei petersburskiej.

W 1862 r. powsta³ Dworzec

Petersburski (dziœ Wileñski),

a w latach 1865-1866 zbudo-

wano Dworzec Terespolski

(póŸniej zwany Brzeskim, dziœ

Wschodni). W 1876, do linii

Petersburskiej i Terespolskiej

do³¹czy³a kolej Nadwiœlañ-

ska, ³¹cz¹ca Kowel, Lublin i

Warszawê z M³aw¹, poprze-

dzona budow¹ mostu kolejo-

wego pod Cytadel¹ (1873-

1875). W 1866 r. wzd³u¿ Tar-

gowej wybudowano tory ko-

lejki konnej, ³¹cz¹cej oba

dworce, Petersburski i Tere-

spolski. Kolejka ta zamienio-

na zosta³a w 1881 roku w

tramwaj konny, a w roku 1909

– w tramwaj elektryczny. Po-

wstawa³y drobne i wiêksze

zak³ady przemys³owe.

Czy Julian Ró¿ycki przewi-

dzia³ ten rozwój, decyduj¹c

siê na zakup aptek w³aœnie w

tej dzielnicy? W ka¿dym razie

dostrzeg³ znaczenie kolei i w

1895 r., za namow¹ in¿yniera

Adama Dzier¿anowskiego,

postanowi³ w kolej zainwesto-

waæ. Powsta³o Towarzystwo

Budowy i Eksploatacji Dróg

¯elaznych Podjazdowych z

kapita³em 1 mln rubli. G³ów-

nymi udzia³owcami zostali:

Julian Ró¿ycki, z udzia³em 30

tys. rubli, jego synowie Leon,

Wac³aw i W³adys³aw, ziêæ -

m¹¿ córki Amelii, Bronis³aw

Ziemiñski i jego brat, Mieczy-

s³aw, wszyscy z udzia³ami po

15 tys. rubli. Ró¿ycki wci¹gn¹³

te¿ do interesu swojego za-

usznika Manesa Rybê. Pozo-

sta³ymi udzia³owcami zostali

synowie w³aœciciela ³ódzkie-

go Domu Bankowego Gold-

feder i Ska, Bronis³aw i Józef

Goldfederowie.

Staraniem Towarzystwa

wybudowana zosta³a Kolejka

Podjazdowa Marecka, która

zaczyna³a swój bieg przy Sta-

lowej 40, ze stacjami Targó-

wek, Zacisze, Drewnica, Mar-

ki. Pierwszy poci¹g do Marek

ruszy³ w 1897 roku, a w 1905

roku liniê przed³u¿ono do

Radzymina przez Pustelnik i

Strugê. Nie trzeba dodawaæ,

¿e kolejka przyczyni³a siê do

znacznego rozwoju le¿¹cych

na jej trasie miejscowoœci,

w których powstawa³y jak

grzyby po deszczu cegielnie,

tkalnie i garbarnie.

Julian Ró¿ycki pod koniec

XIX w., dziêki swoim przedsiê-

wziêciom, sta³ siê jednym z

najwiêkszych potentatów go-

spodarczych Pragi. Mimo to,

jak pisze Kazimierz Wenda,

pozosta³ cz³owiekiem skrom-

nym i nie szukaj¹cym rozg³o-

su. Znany by³ ze swej dzia³al-

noœci spo³ecznej i charytatyw-

nej. Przy jego finansowym

wsparciu powsta³ w 1868 roku

Szpital Najœwiêtszej MP (po-

³o¿ony w pobli¿u dzisiejszego

Szpitala Praskiego), jako filia

Szpitala Dzieci¹tka Jezus.

Od 1870 r. finansowa³ dzia-

³alnoœæ „ochronek” dla ubo-

gich i osieroconych dzieci przy

ul. Sprzecznej i Brukowej,

wspomaga³ „ogródek dzieciêcy”

przy ul. Szerokiej. Zorganizo-

wa³ te¿ Kasê Groszowych

Oszczêdnoœci dla niezamo¿nej

ludnoœci oraz Bezp³atn¹

Czytelniê dla m³odzie¿y.

W 1884 r. wyjedna³ u w³adz

carskich pozwolenie na za³o-

¿enie 8-klasowego gimna-

zjum mêskiego na Pradze

przy ul. Brukowej róg Na-

miestnikowskiej. W 1915 r.

gimnazjum to zosta³o prze-

niesione na ul. Jagielloñsk¹.

Dziœ – to Liceum Ogólno-

kszta³c¹ce im. W³adys³awa

IV, na którego siedzibie wid-

nieje tablica pami¹tkowa od-

s³oniêta w 2009 roku, w 90.

rocznicê œmierci „Króla Pra-

gi”, m.in. przez praprawnucz-

kê Juliana Ró¿yckiego, tabli-

ca pami¹tkowa, ufundowana

przez Okrêgow¹ Izbê Apte-

karsk¹ w Warszawie oraz

nauczycieli i uczniów Gimna-

zjum i Liceum W³adys³awa IV.

W 1898 r. Julian Ró¿ycki

przekaza³ prowadzenie labo-

ratorium i fabryki synom. Na-

dal udziela³ siê spo³ecznie,

wiêcej czasu poœwiêca³ wnu-

kom, odbywa³ regularne

przeja¿d¿ki po Warszawie

swoim konnym powozem lub

przebywa³ w swojej posia-

d³oœci letniskowej. By³ to roz-

leg³y (prawie 24-hektarowy)

folwark leœny w Ró¿ance

ko³o Falenicy. Poza ogro-

dem, licz¹cym ok. 800 drzew

owocowych oraz budynkami

mieszkalnymi, znajdowa³y

siê tam stajnie i szopy do su-

szenia zió³, a podczas I woj-

ny œwiatowej dzia³a³a, pro-

wadzona przez W³adys³awa

Ró¿yckiego, syna Juliana,

fabryka ceratki opatrunko-

wej, zwana „Ceratk¹”. Julian

Ró¿ycki, choæ ju¿ w pode-

sz³ym wieku, tak¿e nie pozo-

stawa³ bezczynny wobec

biegu wydarzeñ: by³ opieku-

nem okrêgu XV Kuratorium

Rodzin Rezerwistów m.st.

Warszawy. Wspomaga³ te¿

sekcjê lekarsk¹ Praskiego

Komitetu Obywatelskiego.

„Echo Pragi” z 6 stycznia

1916 r. donosi³o: „sekcja

uzyska³a kilkaset bonów na

lekarstwa od znanych w³a-

œcicieli aptek: Ró¿yckiego,

Mierzejewskiego i Lipskiego”.

Julian Ró¿ycki zmar³ w

Warszawie 25 kwietnia 1919 r.

w wieku 85 lat. Pochowany

zosta³ na Cmentarzu Pow¹z-

kowskim. Ceremonie pogrze-

bowe w koœciele œw. Floriana

trwa³y dwa dni. Kazimierz

Wenda we wspomnieniu po-

œmiertnym zamieszczonym w

„Wiadomoœciach Farmaceu-

tycznych” pisze:

„Jako obywatel wytrawny,

umys³em wiele dziedzin obej-

muj¹cy, by³ ceniony i powa-

¿any. W Ró¿yckim traci Pra-

ga postaæ, z któr¹ siê œciœle

z¿y³a, prawie historyczn¹”.

O szacunku i sympatii, ja-

kimi cieszy³ siê w œrodowisku

kupców i rzemieœlników

¿ydowskich, którym czêsto

przed³u¿a³ sp³aty i umarza³

d³ugi, mo¿e œwiadczyæ fakt,

¿e za konduktem katolickim,

zd¹¿aj¹cym z koœcio³a œw.

Floriana na Pow¹zki, sz³y

¿ydowskie p³aczki.

Po œmierci Juliana ca³y

maj¹tek zosta³ podzielony

miêdzy czworo dzieci, tylko

bazar traktowany by³ jako

czêœæ niepodzielna. Dom przy

ul. Brukowej 31 przeszed³ w

rêce syna W³adys³awa i córki

Amelii. Aptekê i budynek

mieszkalny wydzier¿awiono

farmaceucie Leonowi Magot-

towi. Drewniany budynek nie

przetrwa³ wojny – sp³on¹³ w

1939 lub w 1944 roku.

Synowie kontynuowali ro-

dzinne tradycje i zostali far-

maceutami. Leon skoñczy³

studia na Uniwersytecie w

Dortmundzie, Wac³aw studio-

wa³ w Warszawie. Obaj bra-

cia wspólnie przy Krakow-

skim Przedmieœciu 17 naj-

pierw prowadzili zak³ad de-

zynfekcyjny (kantor zak³adu

by³ tak¿e na Pradze przy ul.

Szerokiej 26), potem, a¿ do

Powstania Warszawskiego,

sk³ad materia³ów aptecznych

i laboratorium. W³adys³aw

(1864-1938), absolwent Uni-

Historia praskich rodów

dokoñczenie ze str. 1

Julian Ró¿ycki

Apteka przy ul. Targowej 52, rok 1935
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uwa¿a³ siê zawsze bardziej

za chemika, po skoñczeniu

studiów prowadzi³ drogeriê

(wielobran¿owy sk³ad aptecz-

ny) przy Marsza³kowskiej 82.

W czasach studenckich na-

wi¹za³ kole¿eñskie kontakty

z Romanem Dmowskim. W

rodzinnym archiwum Ró¿yc-

kich zachowa³ siê ¿artobliwy

list z 1887 roku, w którym R.

Dmowski, studiuj¹cy nauki

przyrodnicze, zwraca siê do

kolegi z proœb¹ o po¿yczenie

ksi¹¿ki:

Do W³adys³awa Poraj-Ró-

¿yckiego, Rycerza ze Zbójnej

Góry, Prowizora farmacji (in

spe)[...] mam zaszczyt prosiæ

na wszelki sposób, a¿eby

Wasza Wysokoœæ przys³a³a

do mnie przez tego pos³a,

który jest moj¹ s³u¿¹c¹ „Sys-

tematykê i anatomiê roœlin”.

Studencka znajomoœæ nie

oznacza³a jednak œlepego

naœladownictwa. Jeœli chodzi

o pogl¹dy polityczne, ich dro-

gi szybko siê rozesz³y. W³a-

dys³aw Ró¿ycki wst¹pi³ w

1905 roku do Frakcji Rewo-

lucyjnej Polskiej Partii Socja-

listycznej. W jego mieszkaniu

przy Marsza³kowskiej odby-

wa³y siê posiedzenia partyj-

ne, a tak¿e przechowywane

by³y tajne materia³y i druki.

„Wobec tego, ¿e posiada-

³em dwa sklepy i mieszkanie

prywatne, które by³y po³¹czo-

ne jedn¹ klatk¹ schodow¹ –

utrudnia³o to obserwacjê ze

strony w³adz policyjnych,

dziêki czemu wielokrotnie

uniknêliœmy aresztowañ”

 W cytowanej odrêcznej

notatce, bêd¹cej brudnopi-

sem sprawozdania z dzia³al-

noœci w PPS, W³adys³aw

wspomina o tajnych wyk³a-

dach, rewizjach, a tak¿e o kil-

kakrotnym pobycie u niego

Marsza³ka Józefa Pi³sudskie-

go. O sobie mówi, ¿e udzie-

la³ siê w rewolucyjnej dzia³al-

noœci g³ównie w charakterze

chemika: „Celem utrudnienia

lekcji w szko³ach pañstwo-

wych wyrabia³em cuchn¹ce i

³zawi¹ce p³yny”.

Co ciekawe, cioteczna sio-

stra W³adys³awa, córka ciot-

ki Sabiny i Teodora Rygiera,

Maria Rygier, sufra¿ystka i

dzia³aczka zwi¹zkowa, w

Mediolanie (od 1873 r. Rygie-

rowie mieszkali we W³o-

szech) zwi¹za³a siê z ruchem

socjalistycznym, a nawet

anarchistycznym.

Wróæmy jednak do W³ady-

s³awa. O¿eniony z Ann¹ z

Krzemiñskich, mia³ z ni¹

szeœcioro dzieci: dwie córki,

Teodozjê i Annê Mariê oraz

czterech synów: Zygmunta,

Zbigniewa, Zdzis³awa i Tade-

usza. Anna przez pewien

czas, w jednym ze wspo-

mnianych wy¿ej lokali przy ul.

Marsza³kowskiej prowadzi³a

sklep z kapeluszami i sztucz-

nymi kwiatami.

Wakacje spêdzano w Ró-

¿ance. Tam najstarsza córka

Teodozja, zwana Tosi¹, po-

zna³a swojego przysz³ego

mê¿a, Józefa Kazikowskie-

go, brata Seweryny Kazikow-

skiej, opiekunki i nauczyciel-

ki matematyki, zatrudnionej

przez W³adys³awa dla synów

Zygmunta, Zdzis³awa i Zbi-

gniewa. To by³y jeszcze bez-

troskie czasy przedwojenne.

Kiedy wybuch³a I wojna œwia-

towa, jak ju¿ wspomnieliœmy,

w Ró¿ance ruszy³a produkcja

ceratki opatrunkowej, prze-

rwana wraz z zakoñczeniem

wojny. Koniec wojny nie

oznacza³ pokoju dla Polski.

Rozpoczê³a siê wojna o gra-

nice. Dwóch synów W³ady-

s³awa: Zbigniew (przeszkolo-

ny w POW)  i Tadeusz, ju¿ w

listopadzie 1918 r. zg³osi³o siê

na ochotnika do wojska.

Wziêli udzia³ w wojnie polsko-

ukraiñskiej (1918-1919), w

walkach o Lwów, a nastêpnie

w wojnie polsko-bolszewic-

kiej 1920 roku. Tosia zosta³a

sanitariuszk¹.

Trzech braci spoœród ro-

dzeñstwa Ró¿yckich zmar³o

m³odo. Pozosta³a Teodozja,

Anna Maria i Zbigniew, który

w przeciwieñstwie do braci

do¿y³ sêdziwego wieku.

Mo¿e d³ugowiecznoœæ za-

pewni³ mu zdrowy tryb ¿ycia

na wsi? Zbigniew bowiem,

chocia¿ wychowany w War-

szawie, chcia³ byæ rolnikiem i

mieæ w³asne gospodarstwo.

Skoñczy³ wiêc SGGW. Ale

podporz¹dkowa³ siê potrze-

bom odzyskanego pañstwa i

od 1920 r., jako agronom,

podj¹³ pracê Powiatowego

Komisarza Rolnego, kolejno

w powiatach: m³awskim, pu-

³tuskim i lipnowskim, ucz¹c

ch³opów nowoczesnego go-

spodarowania i nadzoruj¹c

komasacje gruntów. Dopiero

po 15. latach takiej pracy po-

wróci³ do stolicy, aby przej¹æ

interesy od ojca i z powodze-

niem rozwijaæ swoje.

Po wojnie w ocala³ym bu-

dynku na Pradze próbowa³

urz¹dziæ sk³ad apteczny, nie

otrzyma³ jednak zezwolenia.

W aptece dziadka Juliana

urz¹dzono pañstwow¹ hurtow-

niê artyku³ów medycznych.

PóŸniej, pod koniec lat 40., na

placu na rogu Brukowej i Sze-

rokiej wzniesiono Powszechny

Dom Towarowy, znany jako

PDT Praga. Adres posesji

zmieniono na ul. Jagielloñsk¹

15. Teren bazaru, jak nakazy-

wa³ dekret Boles³awa Bieruta

z 1945 roku, przeszed³ na w³a-

snoœæ Skarbu Pañstwa.

Tak skoñczy³a siê pewna

epoka, w któr¹ wpisuje siê

ponad sto lat ¿ycia rodziny

Ró¿yckich. Nazwa³am j¹ ro-

dzin¹ pozytywistyczn¹, bo

takie by³y jej idea³y, wartoœci

przekazywane z pokolenia na

pokolenie. Dzieci chowane

skromnie, bez luksusu, wie-

dzia³y, ¿e musz¹ zapracowaæ

na drobne przyjemnoœci. Li-

czy³o siê wykszta³cenie i pra-

ca, ale tak¿e patriotyzm i po-

moc dla s³abszych. Te idea³y

zapocz¹tkowa³ w rodzinie

Julian Józef Ró¿ycki, farma-

ceuta, przemys³owiec i filan-

trop, Obywatel Pragi.

Joanna Kiwilszo

Zdjêcia pochodz¹ z archiwum

rodziny Ró¿yckich

„NGP” z 19.02 z aprobat¹ pisze o przyjêciu przez Radê

Dzielnicy Praga Pó³noc uchwa³y w sprawie zwê¿enia

ul. Targowej i wy³¹czenia z ruchu odcinka ul. Z¹bkowskiej.

Pamiêtam ¿e przed budow¹ metra i zamkniêciem skrzy¿o-

wania ul. Targowej/Al. Solidarnoœci w godzinach szczytu by³

tam nieustaj¹cy korek. Dlatego pomys³ zwê¿enia ul. Targo-

wej uwa¿am za samobójczy. Obecnie zabudowywany jest

teren Portu Praskiego, przybêdzie zatem mieszkañców i pra-

cowników (biura), a ruch samochodowy jeszcze siê zwiêk-

szy. Podobnie jest z Osiedlem Wilno. Zamkniêcie fragmentu

ul. Z¹bkowskiej uzasadniane jest tym, ¿e na jezdni jest tam

kostka brukowa, a nie asfalt. Czy kostka brukowa to jest jed-

nak to, po czym szczególnie chêtnie chodz¹ ludzie??? Na

wprost ul. Z¹bkowskiej/Okrzei znajduje siê przejazd dla

samochodów przez tory tramwajowe na ul. Targowej, jak wiêc

bêdzie jeŸdzi³ autobus 170, który jeŸdzi w³aœnie ul. Z¹b-

kowsk¹??? Na tym fragmencie ul. Z¹bkowskiej znajduj¹ siê

przecie¿ sklepy, co bêdzie z dowozem do nich zaopatrzenia,

a przede wszystkim co z wywozem œmieci z budynków, czy

dojazdem karetek pogotowia lub stra¿y po¿arnej???

Ul. Targowa praktycznie jest jedyn¹ wa¿n¹ ulic¹ na Pradze

Pó³noc w kierunku pó³noc-po³udnie, a propozycja poszerzenia

ulicy po praskiej stronie wzd³u¿ Wis³y wywo³a³a protesty tych

samych œrodowisk które teraz optuj¹ za zwê¿eniem ul. Targowej.

Budowa obwodnicy Pragi, o co apeluj¹ radni, czy ul. Nowo-

Kijowskiej, o której mówi w tym numerze „NGP” burmistrz Pragi

(ma byæ bli¿ej torów kolejowych i byæ wê¿sza, co wymaga

nowego zaprojektowania) to kwestia co najmniej kilku lat, a cen-

tralny odcinek metra i ul. Targowa maj¹ byæ otwarte w tym roku.

Burmistrz Zalewski proponuje tak¿e aby „w Al.Solidarnoœci

tory ( tramwajowe - A.H. ) które tam funkcjonuj¹ by³y

schowane pod ziemiê”. Jest to moim zdaniem zupe³nie

niewykonalne, bo nad metrem tory musz¹ byæ na powierzchni,

a przy wjeŸdzie na most nad Wis³¹ tak¿e.

Nazwisko znane redakcji

Po co zwê¿enia?

Wejœcie na bazar, rok 1935

Deskorolka, ³y¿worolki, hulajnoga, rowery, pistolet na

kulki – to nie, jak mo¿na by przypuszczaæ, asortyment

dobrze zaopatrzonego sklepu sportowego, ale niewielka

czêœæ wykazu depozytów warszawskiego Biura Rzeczy

Znalezionych, mieszcz¹cego siê przy ul. Dzielnej 15.

Tylko w ubieg³ym roku do biura przyniesiono 198 telefonów

komórkowych, 45 rowerów, 26 zegarków oraz kilka aparatów

fotograficznych i laptopów.

- Przynoszone s¹ do nas ró¿ne przedmioty, pocz¹wszy

od pozostawionych w miejscach publicznych baga¿y, toreb

czy plecaków, skoñczywszy na materia³ach budowlanych

czy ekranie do rzutnika - mówi Beata Kamiñska z Biura Ad-

ministracji i Spraw Obywatelskich, koordynuj¹ca pracê biura.

W tym roku do depozytu oddano ju¿ m.in. 45 telefonów. Wœród

ciekawszych przedmiotów znajduj¹cych siê na stanie biura

s¹ m.in.: skuter z przebiegiem zaledwie 64 km, profesjonalny

zestaw do gry w pokera, replika pistoletu czy sztuczne futro.

Biuro Rzeczy Znalezionych

O ustosunkowanie siê do listu poprosiliœmy rzecznika

prasowego, Barbarê D¿ugaj:

Szanowna Pani Redaktor,

Trasa Nowokijowska, o której wspomina czytelnik, jest na

etapie procedowania umowy ZRID (Zezwolenia na Realizacjê

Inwestycji Drogowej), która realizuje Biuro Architektury.

W wywiadzie burmistrz wspomina o schowaniu torów,

chodzi³o jednak o tory kolejowe, a nie tramwajowe biegn¹ce

Al. Solidarnoœci. Schowanie torów kolejowych nie wydaje siê

byæ przedsiêwziêciem nierealnym.

Argumenty/zagro¿enia, na które zwrócono uwagê s¹

realne i ka¿da decyzja podejmowana w zakresie zmian

charakteru wspomnianych ulic powinna byæ poprzedzona

przemyœlanymi dzia³aniami poprzez budowê alternatywnych

rozwi¹zañ komunikacyjnych.

Przedmioty które trafiaj¹ do depozytu, przynoszone s¹ przez

mieszkañców, ale tak¿e dostarczane s¹ przez ró¿nego rodzaju

instytucje, takie jak sto³eczne kina czy muzea. Tygodniowo do

biura trafia nawet 150 kompletów dokumentów. Zdarzaj¹ siê te¿

przedmioty wartoœciowe, takie jak zegarki, bi¿uteria czy gotów-

ka, dlatego pracownicy biura œciœle wspó³pracuj¹ z warszawsk¹

policj¹. Depozyty przechowywane s¹ przez 3 lata, nastêpnie

przeprowadzane jest postêpowanie likwidacyjne na podstawie

postanowienia s¹du, we wspó³pracy z urzêdem skarbowym.

Aby odebraæ zagubione przedmioty nale¿y przedstawiæ dowód zakupu

lub inny dokument poœwiadczaj¹cy w³asnoœæ. W przypadku rzeczy,

co do których niemo¿liwe jest jednoznaczne potwierdzenie posiadacza,

np. obr¹czki, konieczne jest dok³adne opisanie zguby, wskazanie poten-

cjalnego miejsca zagubienia czy okreœlenie cech szczególnych.

Og³oszenia na temat zagubionych przedmiotów publi-

kowane s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej jak rów-

nie¿ na tablicach og³oszeñ w dzielnicowych Wydzia³ach

Obs³ugi Mieszkañców. Informacje na temat godzin otwar-

cia biura oraz dane kontaktowe dostêpne s¹ na stronie:

http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/

AO/Ogloszenia/Biuro_Rzeczy_Znalezionych.htm
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI, 609-631-186

ANGIELSKI, nauczyciel

22 670-39-78

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

NIEMIECKI, doœwiadczenie,

dojazd, 602-748-254

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

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

GLAZURA, hydraulika,

malowanie, 606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

PO¯YCZKI gotówkowe

506-550-042

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, autoholowanie,

722-990-444

PRZYJÊCIA okolicznoœciowe,

komunie, konsolacje, tel.

603-956-654

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

WESELA na 100 osób,

www.restauracjaneptun.pl

WYKOÑCZENIA, remonty,

niedrogo, 882-836-741

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

519-353-990

mini og³oszenia

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecz-

nej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho-

dzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany

za jednego z najlepszych healerów na Filipi-

nach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po

namowie i z rekomendacji swojego ucznia i

przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podob-

ne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energe-

tyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach ener-

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.

Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y

to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia

wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipula-

cje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, pranicz-

ne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bez-

krwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na

ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci

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

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choro-

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

cie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w

czasie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach

kobiecych. Inny przypadek to Pan Henryk K.,

któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³

bóle w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa

w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z

prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ

jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu

chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19 marca

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

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

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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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

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

Zawiadomienie
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 20.02.2014 r. zosta³y

podane do publicznej wiadomoœci poprzez wywie-

szenie na tablicy og³oszeñ, w siedzibie Urzêdu

m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Pó³noc przy

ul. ks.I.K³opotowskiego 15 na okres 42 dni wykazy,

które obejmuj¹ lokale u¿ytkowe stanowi¹ce

w³asnoœæ m.st. Warszawy przeznaczone do

sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem

w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu.

Proszê Szanownych Pañ-

stwa i na wschodzie zwykli lu-

dzie maj¹ doœæ oligarchii. Mam

nadziejê, ¿e Putin nie powtórzy

tricku Hitlera z Niemcami Su-

deckimi i Stalina z bratni¹ po-

moc¹. Kto nie zna historii, ten

pope³nia te same b³êdy. Mam

nadziejê, ¿e wyla³o siê ju¿ do-

statecznie du¿o krwi, by Ukra-

ina sta³a siê normalnym s¹sia-

dem. Tym bardziej dziwiê siê eu-

ropos³owi Protasiewiczowi, któ-

ry da³ sobie zdj¹æ gacie na po-

sterunku niemieckiej policji po

awanturze na lotnisku. Polityk

nie prowokuje i nie daje siê spro-

wokowaæ. To nie jest przyk³ad

dla Euromajdanu, a ja jak bym

wykraka³ w poprzednim felieto-

nie jakoœæ polskich polityków.

Teraz bêdê namawia³ Szanow-

nych do zdjêcia gaci i pokaza-

nia „bia³ych delfinków” naszym

europos³om i wszelakiej maœci

polityczkom, których nazywa siê

wodzami czy baronami.

A teraz chcia³bym powróciæ

do wad ostroœci widzenia.

Wczeœniej napisa³em o grud-

kowym zapaleniu trzeciej po-

wieki, a zwierzaki maj¹ jeszcze

dwie. Pozosta³e powieki, nie-

stety, te¿ ulegaj¹ patologiom.

U czêœci psiaków, zw³aszcza

w rasach typu bernardyn, ro-

tweiller, spaniel, bloodhund,

dog niemiecki, mastiff, basset,

shar pei mo¿e wyst¹piæ wwniê-

cie lub wywiniêcie powiek gór-

nych lub dolnych lub jednej z

nich. Mo¿e byæ jednostronne

lub symetryczne. Objawy s¹

bardzo charakterystyczne: ³zo-

tok, zapalenie spojówek, czê-

sto powik³ane bakteriami ropo-

twórczymi, œwiat³owstrêt. Z

czasem mo¿e dochodziæ do

uszkodzeñ rogówki, prze-

kszta³caj¹cych siê w zapalenie

i wrzody. W sporadycznych

przypadkach mo¿e wyst¹piæ

bardzo podobna w objawach

dwurzêdnoœæ rzês. Entropium,

czyli wwijanie siê powiek w

stronê ga³ki ocznej skutkuje

oczywiœcie pocieraniem rzês

po rogówce. Wszystkie na-

stêpstwa s¹ natury mechanicz-

nej i leczenie zachowawcze

nie przyniesie znacz¹cej po-

prawy. Entropium mo¿e byæ

punktowe lub przebiegaæ na

ca³ej linii powieki. Ektropium,

czyli wywyniêcie powieki, po-

lega na odstawaniu powieki od

ga³ki ocznej, powoduj¹c nie-

szczelnoœæ ³zow¹ i wysychanie

rogówki i worka spojówkowe-

go. Jednej i drugiej przypad³o-

œci najczêœciej towarzyszy

grudkowe zapalenie trzeciej

powieki. Wszystkie te schorze-

nia nale¿y rozwi¹zaæ operacyj-

nie. Efekty poprawy w wielu

przypadkach nie utrzymuj¹ siê

na sta³e. Nawrót mo¿e nast¹piæ

po kilku miesi¹cach lub latach.

Gacie w dó³. Entropium, ektropium

Obecnie w Polsce mo¿na

polowaæ na 13 ró¿nych gatun-

ków ptaków. Wiele spoœród

nich to gatunki coraz rzadsze,

nawet bez polowania podda-

wane wielkiej presji cz³owieka.

Gatunki, których siedliska i tak

coraz szybciej zagospodaro-

wuje cz³owiek na swoje w³a-

sne potrzeby. Czy musimy

jeszcze do nich strzelaæ?

Nie godzimy siê na to! To

chora tradycja. Niektórzy nazy-

waj¹ j¹ nawet sportem. Jednak

¿aden sport nie zak³ada œmierci

tych, którzy bior¹ w nim udzia³.

Nasze relacje wobec zwierz¹t

hodowlanych, czy domowych

doœæ szczegó³owo reguluj¹

przepisy – ostatnio na szczêœcie

egzekwowane z coraz wiêksz¹

konsekwencj¹. W przypadkach

znêcania siê, okrucieñstwa, ce-

lowo zadawanego cierpienia,

mo¿liwe jest u¿ycie przepisów

prawa karnego po to, by spraw-

ców œcigaæ i karaæ.

Tymczasem polowania na

ptaki dopuszczaj¹ metody

okrutne, wi¹¿¹ce siê z wielkim

cierpieniem zwierz¹t, czêsto

konaj¹cych przez wiele godzin,

dni, a w przypadku zatrucia o³o-

wianym œrutem nawet tygodni i

miesiêcy. Niektóre zachowania

wobec ptaków ³ownych wydaj¹

siê graniczyæ z sadyzmem. A

jednak pomimo tego pozwala-

my, aby w majestacie prawa

ginê³o w Polsce w straszny spo-

sób ponad pó³ miliona ptaków

rocznie. Zabijanych dla „rozrywki”

w¹skiego grona ludzi.

Ptaki s¹ jednym z najwspa-

nialszych efektów ewolucji. Dla

wielu osób wierz¹cych – s¹

dowodem na istnienie Boga. S¹

naszymi ziemskimi anio³ami.

S¹ z ludŸmi od zawsze, a w³a-

œciwie by³y tutaj na wiele milio-

nów lat przed nami. Ka¿dy z

gatunków ptaków ma swoje

z³o¿one ¿ycie rodzinne i emo-

cjonalne. One te¿ wychowuj¹

dzieci, ciê¿ko pracuj¹, prze¿y-

waj¹ ¿a³obê po stracie partne-

ra, kochaj¹, zdradzaj¹, walcz¹

o swoje domy, zdobywaj¹ je-

dzenie dla rodziny. Wœród wiêk-

szoœci ptaków panuje monoga-

mia. Gêœ zabita na polowaniu,

osieraca rodzinê, pozostawia

samotnego partnera, który do

koñca swojego ¿ycia mo¿e siê

ju¿ z nikim wiêcej nie zwi¹zaæ.

Nie ma ¿adnych uzasadnio-

nych powodów, aby zabijaæ w

Polsce dzikie ptaki:

- Nie ma ¿adnej potrzeby

regulowania populacji.

- Nie da siê w ten sposób zapo-

biec rzekomym szkodom rolniczym.

- Miêso ptaków nie ma ¿adne-

go znaczenia ekonomicznego,

a cia³a upolowanych ptaków

bywaj¹ porzucane w zaroœlach

lub zakopywane.

- W czasie polowañ zabijane s¹

tak¿e gatunki objête ochron¹ œcis³¹.

- Podczas polowañ wprowadza

siê do œrodowiska olbrzymie

iloœci toksycznego o³owiu.

Tylko w Polsce myœliwi wy-

strzeliwuj¹ do œrodowiska od

300 do 600 ton o³owiu rocznie.

To wiêcej ni¿ ca³y krajowy

przemys³ i transport ³¹cznie.

Polowania zaczynaj¹ siê,

gdy niektóre ptaki wodz¹ jeszcze

nielotne pisklêta.

Polowania na ptaki dopusz-

czaj¹ metody okrutne, wi¹¿¹ce siê

z wielkim cierpieniem zwierz¹t,

czêsto konaj¹cych w mêczarniach

przez wiele godzin lub dni. W

przypadku zatrucia o³owianym

œrutem – powolna œmieræ mo¿e

trwaæ tygodniami i miesi¹cami.

Nie godzimy siê na to!

Do³¹cz do nas! Podpisz petycjê:

http://www.petycje.pl/petycje-

Podglad.php?petycjeid=8907

i rozeœlij tê informacjê do

znajomych. Zostañ wolontariu-

szem kampanii!

Na stronie: niechzyja.pl

znajdziesz zatrzêsienie fanta-

stycznych artyku³ów o ptakach

nale¿¹cych do „pechowej 13”:

o ich niesamowitych talentach,

zwyczajach, emocjach, ¿yciu

rodzinnym. Przekonasz siê,

jak bardzo s¹ podobne do nas.

Przeczytasz i zobaczysz wstrz¹-

saj¹ce relacje z polowañ. Dowiesz

siê, co mo¿esz zrobiæ, by pomóc oca-

liæ piêkne i m¹dre – boskie ptaki.

Opracowa³a Renata Markowska

Niech ¿yj¹!
Mniej wiêcej rok temu pisa³am o narodzinach spo³ecznej

kampanii Niech ¿yj¹! Chcia³abym dziœ do niej powróciæ,

poniewa¿ inicjatywa rozwija siê i zdobywa coraz wiêcej

zwolenników. Obecnie uczestniczy w niej ponad 20 organi-

zacji i wspiera j¹ kilka tysiêcy osób – na FB i sygnatariuszy

petycji. Naszym celem jest wprowadzenie w Polsce mora-

torium na zabijanie dzikich ptaków. Chcemy, aby w naszym

kraju przestano na nie polowaæ. Z po¿ytkiem dla przyrody i

dla nas samych. Wystarczy do tego jeden podpis Ministra

Œrodowiska – nie potrzeba nawet zmian ustawowych.

Piêkna bezowa œredniej wielkoœci sunia szuka dobrego

domu. Ma na imiê Lala. Jest m³oda, oko³o roczna. Ma

wspanialy charakter jest przyjacielska, ³agodna i

bardzo weso³a. Lubi siê bawiæ. To idealny pies rodzinny,

uwielbiaj¹cy dzieci. Akceptuje inne zwierzaki, koty i

psy. Grzecznie zostaje sama w domu, jest dobrze

wychowana, nie sprawia k³opotów. Lubi jeŸdziæ

samochodem. Przebywa w domu tymczasowym w

Warszawie pod opiek¹ Stowarzyszenia Adoptuj Mnie.

Telefon: 604 424 929

Kto przygarnie Lalê
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Ch³odnym okiem

Lewa strona medalu

TELEGRAM

Dy¿ury radnych SLD Praga Pó³noc - stop

Marii Tondery, Mariusza Borowskiego

i Ireneusza Tondery - stop

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

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

ZAPRASZAMY!

Obiektywny POradnik

Prosto z mostu

Takie rzeczy mo¿liwe s¹

tylko w Warszawie. Z wielk¹

pomp¹ w dniu 21 lutego 2014 r.

w Warszawie ruszy³o „Centrum

Informacyjne dla Obywateli

Ukrainy”. Na otwarciu zjawi³a siê

sama Hanna Gronkiewicz-

Waltz. Centrum mia³o udzielaæ

pomocy prawnej, psychologicz-

nej i jêzykowej obywatelom

Ukrainy, których nap³ywu spo-

dziewano siê w zwi¹zku z kon-

fliktem - wówczas wewnêtrznym

– na Ukrainie. Na potrzeby Cen-

trum odremontowano poœpiesz-

nie lokal po „Krytyce Politycznej”

na Nowym Œwiecie róg Œwiêto-

krzyskiej (dawna kawiarnia

„Nowy Œwiat”). Ustawiono tam

biurka, telefony, posadzono przy

nich urzêdników, zaproszono

przedstawicieli organizacji poza-

rz¹dowych, na ich tle porobiono

zdjêcia pani prezydent i - ocze-

kiwano nap³ywu uchodŸców zza

wschodniej granicy.

W nastêpnych dniach, zgod-

nie z opublikowan¹ statystyk¹,

zagl¹da³ tam ktoœ raz na pó³

godziny. I nie byli to uchodŸcy,

lecz Ukraiñcy zamieszkali od

dawna w naszym mieœcie. O ist-

nieniu Centrum nie mo¿na by³o

bowiem dowiedzieæ ani ze stro-

ny internetowej ambasady pol-

skiej w Kijowie (prowadzonej po

polsku i ukraiñsku), ani ze stro-

ny internetowej ambasady ukra-

iñskiej w Warszawie (równie¿

dwujêzycznej). Nie utworzono

nawet sta³ej informacji o Cen-

trum na portalu urzêdu m.st.

Warszawy – mo¿na by³o o nim

przeczytaæ tylko w „Aktualno-

œciach”, wœród innych informa-

cji o sukcesach w³adz miasta.

Po oœmiu dniach Centrum

zwiniêto. Pani prezydent poin-

formowa³a, ¿e spe³ni³o ono ju¿

swoje zadanie: „W tym najgor-

szym czasie obywatele Ukrainy

mogli poczuæ, ¿e s¹ osoby go-

towe udzieliæ im wsparcia” ... itd.

Trzeba jednak dodaæ, ¿e Cen-

trum zwiniêto dok³adnie w dniu,

w którym Putin uzyska³ zgodê

parlamentu na wys³anie wojsk

na Ukrainê. Nazajutrz nast¹pi-

³a rosyjska inwazja na Krym.

Zamykaj¹c Centrum w³adze

miasta bezczelnie poinformo-

wa³y, ¿e „zmienia ono swoj¹

dotychczasow¹ formu³ê funk-

cjonowania” i pomoc bêdzie

teraz udzielana telefonicznie.

Podano przy tym dwa numery:

bezp³atny 987, który jest po

prostu od dawna istniej¹cym

telefonem Centrum Zarz¹dza-

nia Kryzysowego oraz zwyk³y

komórkowy, z dopiskiem „koszt

wed³ug stawek operatora”.

To chyba najbardziej krysta-

liczna porcja PR-u zafundowa-

na nam ostatnio przez ratusz.

Sprawa jest tym bardziej smut-

na, ¿e Warszawê z Kijowem

³¹czy³y niegdyœ mocne wiêzy.

Umowa o przyjaŸni i wspó³pra-

cy pomiêdzy tymi miastami zo-

sta³a podpisana dok³adnie

dwadzieœcia lat temu. W 2000 r.

podpisano jeszcze memoran-

dum w sprawie zacieœniania

wspó³pracy, a w 2001 r. dekla-

racjê o powo³aniu wspólnej gru-

py roboczej, sk³adaj¹cej siê z

radnych Warszawy i Kijowa.

Dziœ po tej wspó³pracy zosta³y

tylko papiery. I podœwietlony na

¿ó³to-niebiesko Pa³ac Kultury.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Centrum propagandy

Prezydent Rzeczypospolitej

podpisa³ stosowne zarz¹dze-

nie i 25 maja idziemy do urn.

Wybory te nale¿y analizowaæ

w dwóch p³aszczyznach: kra-

jowej i europejskiej. Rozpocz-

nijmy od w¹tku krajowego. Od

ostatnich wyborów parlamen-

tarnych w sierpniu 2011 minê-

³o dwa i pó³ roku. Przez ten

czas karmieni byliœmy mniej

czy bardziej wiarygodnymi

sonda¿ami wyborczymi, które

- jak wskazuj¹ realia - niewie-

le maj¹ wspólnego z rzeczywi-

stymi preferencjami wyborczy-

mi. Wyniki osi¹gniête przez

poszczególne ugrupowania

stan¹ siê baz¹ odbicia przed

kolejnymi zmaganiami samo-

rz¹dowymi, parlamentarnymi i

na koñcu walk¹ o prezydentu-

rê. Du¿o ciekawszy jest aspekt

europejski, w którym bez

wzglêdu na wynik marginalizo-

wane jest PiS, jako partia na

rynku europejskim niszowa, w

niszowej Grupie Konserwaty-

stów i Reformatorów. Tu bata-

lia odbêdzie siê pomiêdzy

dwoma najwiêkszymi frakcjami.

Z jednej strony afiliowanymi w

Postêpowym Sojuszu Socjali-

stów i Demokratów S&D - SLD

i UP oraz PO i PSL, czyli cz³on-

kami Europejskiej Partii Ludo-

wej - EPP. Walczyæ jest o co,

zwyciêzcy wska¿¹ cz³onków i

przewodnicz¹cego Komisji Eu-

ropejskiej, która pe³ni funkcjê

rz¹du Unii Europejskiej, a tym

samym okreœl¹ kierunki rozwo-

ju Unii na najbli¿sze lata. Po-

stêpowy Sojusz Socjalistów i

Demokratów idzie do wyborów

pod has³ami odrodzenia euro-

pejskiej gospodarki, budowy

nowych miejsc pracy, szacun-

ku dla odmiennoœci, równych

praw kobiet, demokratyzacji

instytucji europejskich i dalszej

integracji Europy. Wybory do

Europarlamentu nie przeorz¹

polskiej sceny politycznej.

G³ówni gracze s¹ znani. Wiel-

ki problem na starcie ma dziœ

PO. Nagrania z pijackiego in-

cydentu szefa sztabu PO Jac-

ka Protasiewicza na lotnisku

we Frankfurcie prêdzej czy

póŸniej wyp³yn¹ na YouTube i

bêd¹ z luboœci¹ komentowane.

Ka¿dy komitet, w tym „mój”,

proponuj¹c kandydatów do

Europarlamentu, siêgn¹³ po

tuzy.

W Warszawie na miejscu

pierwszym ma nas reprezen-

towaæ jeden z najbardziej roz-

poznawalnych polityków lewi-

cy m³odego pokolenia, by³y

szef SLD, Wojciech Olejni-

czak, wspieraæ go bêd¹ byli

pos³owie: Katarzyna Maria

Piekarska, Marek Balicki i Piotr

Gadzinowski oraz obecni rad-

ni miasta: Alicja Tysi¹c i Kry-

stian Legierski. W drugim okrê-

gu mazowieckim reprezento-

waæ nas bêd¹ m.in. by³a mini-

ster Anna Kalata, rektor Aka-

demii Humanistycznej im.

Aleksandra Gieysztora w

Pu³tusku Adam Kosecki i rad-

ny województwa Leszek Rej-

mer. We wszystkich 13 okrê-

gach wyborczych w Polsce

szykuj¹ siê arcyciekawe poje-

dynki personalne. Wybory te

bowiem, przez swój specyficz-

ny charakter s¹ bardziej poje-

dynkiem osobowoœci na listach

wyborczych ni¿ konfrontacji

programowej. Najciekawsze

bêd¹ oczywiœcie w Warszawie

(Olejniczak, Kalisz, Kowal,

Hubner) i na Œl¹sku (Buzek,

Gierek, Kutz). Nowy europar-

lament ³atwo mia³ nie bêdzie.

Najwa¿niejsze bêdzie wypra-

cowanie metod przezwyciê¿e-

nia kryzysu gospodarczego

oraz okreœlenie strategii wobec

pañstw stowarzyszonych z UE

jak i tych, które aspiruj¹, a

przede wszystkim - Ukrainy.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

PS. Wolontariuszy zainte-

resowanych wspó³prac¹ z

komitetem SLD-UP przy eu-

rowyborach proszê o kon-

takt e.mail lub o spotkanie

na dy¿urze radnego.

Eurowybory 2014

Niespodziewane sukcesy pol-

skich panczenistów na igrzy-

skach olimpijskich w Soczi to do-

skona³y pretekst do dyskusji na

temat sto³ecznego sportu. Cho-

cia¿by dlatego, ¿e z dziesi¹tki

naszych medalistów w tej dyscy-

plinie po³owa trenowa³a na War-

szawskim Torze £y¿wiarskim Ste-

gny, a srebrna medalistka Kata-

rzyna WoŸniak jest zawodniczk¹

tego klubu. Wszyscy zdobyli me-

dale pozbawieni profesjonalnego,

nowoczesnego oœrodka treningo-

wego w postaci krytego toru ³y¿-

wiarskiego – takiego, na jakim

startowali na olimpiadzie. I to jest

w³aœnie paradoks polskiego spor-

tu i symbol, jak po macoszemu

traktuje siê go w Warszawie.

Stegny s¹ jednym z trzech

torów ³y¿wiarskich w Polsce. W

latach 2005-2006 wykonano

pierwszy etap jego moderniza-

cji, polegaj¹cy na  zmianie tech-

nologii mro¿enia poprzez wy-

mianê czynnika ch³odz¹cego z

niebezpiecznego amoniaku na

glikol. Dostosowano te¿ wymia-

ry istniej¹cego toru do obowi¹-

zuj¹cych przepisów Polskiego

Zwi¹zku £y¿wiarstwa Szybkie-

go i zbudowano dwa lodowiska.

Prace te by³y realizowane przy

za³o¿eniu wykonania w najbli¿-

szym czasie zadaszenia toru.

W 2007 r. powsta³ projekt za-

krycia toru opracowany przez

s³ynnego szablistê prof. Wojcie-

cha Zab³ockiego. Na jego pod-

stawie oszacowano koszt inwe-

stycji na ponad 200 mln z³otych.

Niestety, w zwi¹zku z kryzysem

w 2008 roku zadanie to zosta³o

na wniosek Pani Prezydent

wykreœlone z bud¿etu miasta -

razem z szeregiem innych

du¿ych inwestycji miejskich.

Dziœ sytuacja siê zmieni³a.

Przede wszystkim premier

Tusk i jego minister finansów

twierdz¹, ¿e kryzys w Polsce

dobiega koñca, zwiêkszaj¹ siê

te¿ prognozowane dochody do

bud¿etu miasta. Ponadto zmie-

ni³y siê technologie i budowa

profesjonalnej, ca³orocznej hali

mo¿liwa jest za u³amek tej kwo-

ty co kiedyœ. Wreszcie te¿ inwe-

stycji nie trzeba finansowaæ w

ca³oœci z bud¿etu miasta, bo po

sukcesach naszych sportow-

ców do³o¿yæ siê do niej powin-

no Ministerstwo Sportu. Gdyby

tak siê nie sta³o, to najwy¿szy

czas wypróbowaæ mechanizm

partnerstwa publiczno-prywat-

nego, którego nie wiedzieæ cze-

mu Hanna Gronkiewicz-Waltz

nie realizuje. W ka¿dym razie do

realizacji tej inwestycji nale¿y

powróciæ i w zesz³ym tygodniu

o to zaapelowa³em. Po pierw-

sze, maj¹c odpowiedni¹ bazê

treningow¹ mo¿emy szkoliæ

jeszcze wiêksz¹ liczbê sportow-

ców, którzy powalcz¹ o medale

na kolejnej olimpiadzie. Po dru-

gie, bêdziemy mieli profesjonal-

ne lodowisko dostêpne dla

wszystkich mieszkañców War-

szawy. Po trzecie, nie zmarnuj¹

siê dotychczasowe nak³ady na

modernizacjê obiektu i urz¹dze-

nia, które niszczej¹ pod go³ym

niebem. Wreszcie po czwarte,

bêdzie to symbol, ¿e obecne

w³adze rzeczywiœcie chc¹ coœ

zrobiæ dla sportu w Warszawie.

O modernizacjê Stegien od lat

walczyli radni SLD, ale obiecy-

wa³a j¹ te¿ Hanna Gronkiewicz-

Waltz w trakcie swojej kampanii.

Pani Prezydent, najwy¿szy wiêc

czas realizowaæ  swoje wyborcze

obietnice – chyba, ¿e to by³y

kolejne obiecanki – cacanki.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Obiecanki cacanki

W najbli¿szych dniach w³adze

miasta podejm¹ decyzjê o dal-

szych losach budowy metra (pi-

sz¹c te s³owa decyzji jeszcze nie

znam). Rozstrzygnie siê, czy II li-

nia metra na swym pó³nocnym

odcinku zakoñczy siê stacj¹ Bród-

no, czy bêdzie wyd³u¿ona na te-

ren Bia³o³êki do stacji Grodzisk,

a mo¿e nawet dalej. Na ostatniej

sesji rady dzielnicy Bia³o³êka

zwo³anej na wniosek radnych klu-

bu Platformy Obywatelskiej, po

raz kolejny jednog³oœnie zosta³o

przyjête stanowisko popieraj¹ce

zmianê trasy II linii metra i utwo-

rzenie stacji metra „Grodzisk”,

zlokalizowanej w dzielnicy Bia³o-

³êka, jako stacji koñcowej w ra-

mach III etapu budowy II linii me-

tra. W stanowisku radni wyra¿aj¹

pogl¹d, ¿e stacja „Grodzisk”

powinna byæ zlokalizowana po

pó³nocnej stronie Trasy Toruñ-

skiej (S8), w rejonie wêz³a dro-

gowego Trasy Toruñskiej (S8),

przysz³ej Trasy Olszynki Gro-

chowskiej i ul. G³êbockiej, w po-

bli¿u terenów przeznaczonych

pod budownictwo wielorodzinnie,

zgodnie z obowi¹zuj¹cymi miej-

scowymi planami zagospodaro-

wania przestrzennego.

Tezy zawarte w stanowisku

zosta³y oparte na analizie demo-

graficznej, opracowanej przez

urz¹d dzielnicy Bia³o³êka w maju

2013 r. oraz na analizie ch³on-

noœci Zielonej Bia³o³êki, opraco-

wanej w sierpniu 2013 r. przez

Biuro Planowania Rozwoju War-

szawy S.A. Zgodnie z tym pierw-

szym dokumentem, na terenie

Zielonej Bia³o³êki by³o 22 tys.

zameldowanych mieszkañców

oraz ponad 40 tys. faktycznie za-

mieszka³ych (ponad 14 tys.

punktów adresowych). Równo-

czeœnie odnotowano œredni

przyrost liczby zameldowanych

mieszkañców: 17,9% rocznie (w

latach 2002-2012), œredni przy-

rost liczby uczniów w szko³ach

podstawowych: 18,5% rocznie

(w latach 2002-2012), œredni

przyrost liczby oddanych lokali

mieszkalnych: 12,6% rocznie (w

latach 2008-2013). Z powodów

ostro¿noœciowych oraz maj¹c na

wzglêdzie fakt, ¿e ostatnie lata

s¹ obrazem szczególnie dyna-

micznego rozwoju Zielonej Bia-

³o³êki, do dalszych analiz œredni

wskaŸnik roczny przyrostu licz-

by mieszkañców obni¿ono do

11%. Na tej podstawie wyliczo-

no, ¿e w 2025 r. na Zielonej

Bia³o³êce bêdzie ponad 83 tys.

zameldowanych mieszkañców.

Liczba faktycznie zamieszka-

³ych osób bêdzie z pewnoœci¹ o

kilkadziesi¹t procent wy¿sza.

Natomiast wspomniana analiza

ch³onnoœci okreœli³a realn¹

ch³onnoœæ obszaru Zielonej Bia-

³o³êki na poziomie 180 tys.

mieszkañców, a ch³onnoœæ mak-

symaln¹ na poziomie 300 tys.

Co wiêcej, wg danych GUS, w

ostatniej dekadzie Bia³o³êka jest

najbardziej dynamicznie rozwi-

jaj¹c¹ siê dzielnic¹ Warszawy i

odpowiada za zdecydowan¹

wiêkszoœæ przyrostu liczby

mieszkañców ca³ego miasta. Na

przestrzeni ostatnich 10 lat w

Bia³o³êce mia³ miejsce 70%

przyrost liczby mieszkañców,

podczas gdy w ca³ej Warszawie

17%, a w dzielnicach obserwu-

je siê proces odwrotny, czyli spa-

dek iloœci mieszkañców.

Poza oczywistymi argumen-

tami demograficznymi, nale¿y

tak¿e wspomnieæ o strategicz-

nym dla ca³ego miasta znacze-

niu utworzenia stacji metra „Gro-

dzisk”, zlokalizowanej w Bia³o-

³êce. Wiadomo zatem, ¿e prze-

budowywana do standardu dro-

gi ekspresowej Trasa Toruñska

(S8), bêdzie g³ówn¹ bram¹

wjazdow¹ z pó³nocno-wschod-

nich okolic Warszawy. Propono-

wana stacja metra „Grodzisk”

znajdzie siê przy jej skrzy¿owa-

niu z ul. G³êbock¹ oraz przysz³¹

wschodni¹ obwodnic¹ miejsk¹,

czyli Tras¹ Olszynki Grochow-

skiej. Powstanie tam wielki

wêze³ przesiadkowy z parkinga-

mi „Parkuj i JedŸ”. Ma to olbrzy-

mie znaczenie dla ograniczenia

ruchu samochodowego w cen-

trum Warszawy. Stacja „Gro-

dzisk” zapewni te¿ dodatkowe,

bardzo du¿e potoki pasa¿erskie

dla II linii metra, co z pewnoœci¹

zwiêkszy jej efektywnoœæ ekono-

miczn¹. Poza tym stacje metra,

wraz parkingami „Parkuj i JedŸ”,

winny siê staæ wa¿nymi wêz³a-

mi przesiadkowymi. Niestety,

okolice planowanych stacji me-

tra na Bródnie s¹ ju¿ zabudowa-

ne i brak jest odpowiedniego

miejsca pod takie inwestycje.

Argumenty te wyrazi³a tak¿e

Rada Gminy Marki w swojej

Uchwale z paŸdziernika 2013 r. w

sprawie przyjêcia stanowiska w

sprawie zmiany zapisów SUiKZP

m.st. Warszawy, polegaj¹cej na

zmianie trasy koñcowego pó³noc-

nego odcinka II linii metra. Bia³o-

³êcki samorz¹d zrobi³ wszystko,

co móg³ w ostatnich kilku latach

w tej s³usznej sprawie. Pozostaje

mieæ nadziejê, ¿e nasze argumen-

ty bêd¹ uwzglêdnione przez czyn-

niki decyzyjne w m.st. Warszawa.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Bia³o³êka

 m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Fina³ starañ o metro na Bia³o³êkê
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Dzieñ Pamiêci

o ¯o³nierzach Wyklêtych
hotel policyjny. Wszêdzie tam

w podziemiach znajdowa³y

siê katownie œledcze. Tak¿e

w piwnicach budynków

mieszkalnych zajêtych na

kwatery, urz¹dzano cele wiê-

zienne. Na ul. Strzeleckiej 8,

10 i 10A stworzono centrum

œledcze. Przebywa³ tu zarów-

no Wincenty Witos, jak i pod-

stêpnie aresztowani przy-

wódcy Pañstwa Podziemne-

go, skazani póŸniej na œmieræ

po pokazowym procesie w

Moskwie (tzw. proces szesna-

stu). Przy ul. Œrodkowej 13/15

rezydowa³ sam genera³ Iwan

Sierow, jeden z najwiêkszych

zbrodniarzy sowieckich. W

budynku przy 11 Listopada

68, na rogu Szwedzkiej, znaj-

dowa³ siê posterunek NKWD,

wy³apuj¹cy ¿o³nierzy AK i

innych organizacji podziem-

nych, próbuj¹cych siê prze-

dostaæ do Warszawy ze

wschodu. Poniewa¿ nieopo-

dal znajduje siê tzw. górka

rozrz¹dowa, poci¹gi przed

Dworcem Wschodnim musia-

³y zwolniæ. NKWD chwyta³o

wyskakuj¹cych z poci¹gu

oraz próbuj¹cych siê przedo-

staæ przez pobliski tunel

³¹cz¹cy Pragê z Targówkiem.

Po brutalnym œledztwie „troj-

ka” wydawa³a wyrok œmierci,

który wykonywano na miej-

scu. Cia³a grzebano w pobli-

¿u dawnego cmentarza cho-

lerycznego lub na zapleczu

budynku. Nadzorowi NKWD

podlega³y te¿ znajduj¹ce siê

po s¹siedzku koszary, gdzie

utworzono wiêzienie. Miejsc

uœwiêconych krwi¹ polskich

¿o³nierzy na Pradze jest jed-

nak wiêcej. Nale¿y do nich

Wiêzienie Karno-Œledcze nr

3, istniej¹ce jeszcze d³ugo po

wojnie, przy dzisiejszej ul.

Namys³owskiej oraz Liceum

W³adys³awa IV, w którego

piwnicach w 1944 i 1945 roku

znajdowa³ siê areszt œledczy

sowieckiego kontrwywiadu.

Tu te¿ rezydowa³ Trybuna³

Wojenny. Niestety, nadal wie-

dza o tych wydarzeniach nie

jest powszechna, a „¯o³nie-

rze Wyklêci”, którzy nie z³o-

¿yli broni, uznaj¹c w³adze so-

wieckie za kolejnego okupan-

ta, a nie oswobodziciela, do-

t¹d nie maj¹ nale¿nego im

miejsca w pamiêci zbiorowej

Polaków. Tegoroczne obcho-

dy Narodowego Dnia Pamiê-

ci ̄ o³nierzy Wyklêtych, odby-

waj¹ce siê pod patronatem

IPN-u, przybra³y szczególnie

bogat¹ oprawê i z pewnoœci¹

przyczyni¹ siê do popularyza-

cji tej tragicznej karty polskiej

historii, tak¿e wœród pra¿an.

Przykro jednak, ¿e nie dosz³o

do wspólnych obchodów, po-

nad podzia³ami. Dzieñ ten

osobno uczci³y w³adze dziel-

nicy, sk³adaj¹c kwiaty w miej-

scach zapisanych w historii

walki i represji. Z kolei w prze-

marszu szlakiem miejsc kaŸ-

ni z lat 1944-45 po³¹czonym

z modlitw¹ za zmar³ych

udzia³ wziêli mieszkañcy, œro-

dowiska niepodleg³oœciowe,

radni prawicy oraz harcerze,

w towarzystwie grupy rekon-

strukcyjnej, przybli¿aj¹cej at-

mosferê tamtych dni. Uroczy-

stoœci centralne zwieñczy³

apel poleg³ych i z³o¿enie

kwiatów przed Grobem Nie-

znanego ¯o³nierza oraz uro-

czysta msza œw. w Katedrze

œw. Jana w intencji ¯o³nierzy

Wyklêtych.

Kr.

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

dokoñczenie ze str. 1

- Bia³o³êka jest nadyna-

miczniej rozwijaj¹c¹ siê dziel-

nic¹ Warszawy, a do takiego

rozwoju potrzebna jest spraw-

na komunikacja – mówi mówi

Hanna Gronkiewicz-Waltz,

Prezydent m.st. Warszawy –

Dlatego te¿ budujemy kolejny

odcinek trasy tramwajowej

³¹cz¹cej Tarchomin z wêz³em

M³ociny, sk¹d mo¿na poje-

chaæ w inne rejony miasta.

Tramwaje Warszawskie wraz

z Zarz¹dem Transportu Miej-

skiego podpisa³y umowê na

budowê trasy tramwajowej na

Tarchomin (od trasy mostu

Marii Sk³odowskiej-Curie do

pêtli przy ul. J. Mehoffera) z

firm¹ ZUE S.A. Kontrakt opie-

wa na kwotê 64 199 999 z³

brutto, wykonawca ma 10

miesiêcy na budowê. Firma

zosta³a wybrana w przetargu

z aukcj¹ elektroniczn¹.

Nowa trasa szybko i spraw-

nie dowiezie mieszkañców

tego rejonu Bia³o³êki do sta-

cji metra M³ociny. Szacowany

czas podró¿y to ok. 14 minut.

D³ugoœæ trasy to 4,5 km; bêd¹

na niej trzy przystanki – My-

œliborska, Tarchomin, Mehof-

fera. Wszystkie perony bêd¹

przystosowane do tramwajów

niskopod³ogowych. Torowisko

na ca³ej d³ugoœci zostanie

wykonane na podbudowie

betonowej i obsiane traw¹.

Przy przystankach i przejaz-

dach drogowych po³o¿ony

bêdzie asfalt. Wybrana firma

wykona tak¿e podstacjê

trakcyjn¹ „Æmielowska” oraz

niezbêdn¹ przebudowê in-

frastruktury drogowej.

Zarz¹d Transportu Miej-

skiego planuje dalszy odci-

nek tej trasy – do pêtli Winni-

ca. Aktualnie przygotowywa-

ny jest wniosek o wydanie

decyzji ZRID. Bêd¹ to kolej-

ne cztery przystanki; trasa

tramwajowa zakoñczy siê

wtedy w niewielkiej odleg³o-

œci od ul. Modliñskiej. Do M³o-

cin bêdzie mo¿na stamt¹d

dojechaæ w 21 minut.

Tramwaj na Tarchomin

coraz bli¿ej
28 lutego podpisana zosta³a umowa na budowê linii

tramwajowej na Tarchomin. Nowe, zielone torowisko

po³¹czy trasê na moœcie Marii Sk³odowskiej-Curie z

now¹ pêtl¹ przy ul. J. Mehoffera.


