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Jeœli nie metro,
to co?
Noc Muzeów 2015
na Pradze

Ju¿ obsuwaj¹ siê terminy budowy kolejnego odcinka II
linii metra - termin rozstrzygniêcia przetargu na budowê
szeœciu nowych stacji zosta³ przesuniêty z 31 marca na
31 lipca tego roku; nie rozpoczêto ¿adnych procedur w
kwestii kolejnych piêciu stacji tej linii, które maj¹ byæ
gotowe do 2021, a miasto ju¿ myœli o budowie III linii
metra, która ma po³¹czyæ Goc³aw z Ochot¹. Czy nie jest
to przedwczesne?
Czteromiesiêczne opóŸnienie szaj¹ siê po specjalnie dla
w budowie szeœciu kolejnych nich wydzielonych pasach.
stacji II linii - Wolska, Moczyd³o, Pasy te budowane s¹ przeKsiêcia Janusza, Szwedzka, wa¿nie na œrodku jezdni.
Targówek I i Targówek II - trud- Autobusy s¹ przegubowe, a
no bêdzie nadrobiæ. Si³¹ rzeczy wiêc d³ugie i mog¹ kursowaæ
trudno bêdzie równie¿ utrzymaæ bardzo czêsto, wedle poplanowany na 2021 termin trzeb, w praktyce dos³ownie
oddania piêciu nastêpnych jeden za drugim.
stacji tej linii - Wola Park, Powstañców Œl¹skich, Zacisze,
Kondratowicza i Bródno.
III linia metra ma po³¹czyæ
Goc³aw z Ochot¹. Czy jest
to wybór korzystny? Wedle
ekspertów mieszkañcy Grochowa i Goc³awia nic nie zyskaj¹
na powstaniu III linii metra,
jako ¿e nowa nitka kolei
podziemnej nie skomunikuje
osiedli z centrum stolicy.
Nieobs³u¿ony komunikacyjnie
pozostanie równie¿ wci¹¿
rozbudowuj¹cy siê Wilanów.
W³odarze miasta powinni
wiêc raczej skoncentrowaæ siê
na rozbudowie infrastruktury
tramwajowej i bardzo powa¿nie pomyœleæ o tanich we
wdra¿aniu metrobusach.
Czym s¹ metrobusy? Ich
anglojêzyczna nazwa to Bus
Rapid Transit (BRT). Pomys³
przywêdrowa³ z Ameryki
£aciñskiej. Pierwsza linia metrobusu powsta³a w latach 70.
ub. wieku w brazylijskiej Kurytybie. Nastêpnie BRT pojawi³y
siê w licznych miastach Ameryki £aciñskiej, USA i Kanady.
Z metrobusów korzystaj¹ równie¿ miasta azjatyckie. Jeœli
chodzi o Europê, BRT sprawdzaj¹ siê œwietnie w Wielkiej
Brytanii, s¹ równie¿ obecne w
Holandii, we Francji i w krajach
skandynawskich. W naszym
kraju metrobusy kursuj¹ na
krótkich odcinkach we Wroc³awiu, Krakowie i Poznaniu.
Jak dzia³a system Bus Rapid Transit? Autobusy poru-

„70. rocznica zwyciêskiego zakoñczenia najbardziej z
krwawych wojen, II wojny œwiatowej, to równoczeœnie
czas wspomnieñ i chwa³y orê¿a polskiego, ale te¿ czas
refleksji i zadumy. To my, Polacy, byliœmy pierwsz¹ ofiar¹
napaœci zbrodniczej i najpotê¿niejszej wówczas machiny
wojennej Europy; pierwsi stawiliœmy agresorowi zbrojny
opór i walczyliœmy od pierwszego, a¿ po ostatni dzieñ
wojny. W historiê i zwyciêskie zakoñczenie tej krwawej
wojny, jak¿e chlubnie wpisa³y siê walcz¹ce na wszystkich jej frontach jednostki Wojska Polskiego. Polscy
¿o³nierze bili siê na ziemi, morzach, oceanach i w powietrzu;
ju¿ niewielu z nich jest dziœ z nami. To na terenach
ziem Polski powsta³ i skutecznie walczy³ Ruch Oporu;
stworzyliœmy, jedyne w okupowanych krajach, Pañstwo
Podziemne ze sprawnie dzia³aj¹c¹ administracj¹,
niezale¿n¹ od administracji okupanta. Jako naród i jako
koalicjant ponieœliœmy w tej wojnie najwiêksze straty.
Zginê³o ponad 6 milionów Polaków i Polek …” przypomnia³ cz³onek Spo³ecznej Rady Kombatanckiej ppor. WP
Leon Niegowski 8 maja podczas uroczystoœci z³o¿enia
kwiatów przed Kamieniem W ho³dzie ¯o³nierzom, przed
ratuszem Targówka. Podzieli³ siê te¿ kilkoma refleksjami,
zwi¹zanymi z t¹ rocznic¹.
„Z niepokojem obserwu- i nazw zwi¹zanych z upamiêtjemy próby, zmierzaj¹ce do nieniem wspólnej walki z nalikwidacji pami¹tek, symboli szym sprzymierzeñcem w
antyhitlerowskiej koalicji –
armi¹, która przynios³a nam
wyzwolenie kosztem ponad
600 tysiêcy poleg³ych ¿o³nierzy
lub tych, maj¹cych lewicowe
korzenie; tak, jak gdyby ka¿da krew nie by³a jednakowo
czerwon¹… Historii nie da siê
oszukaæ. To 1. Armia WP
wspólnie z Armi¹ Czerwon¹
www.gravic.pl
uczestniczy³a w decyduj¹cej
Wiktor Szczêsny
rozgrywce wojny – bitwie o
Koby³ka, ul. Nadarzyñska
Berlin i jego zdobyciu. Na gru133
zach niemieckiej stolicy, obok

Spotkanie z jazzmanami, Krzysztof Komeda na zdjêciach
Marka Karewicza, dyskusja o praskich w¹tkach w twórczoœci Leopolda Tyrmanda – w Muzeum Warszawskiej
Pragi to by³a noc w klimacie lat 50. Du¿ym powodzeniem
cieszy³ siê tak¿e trójwymiarowy spacer po Pradze oraz
zwiedzanie modlitewni i piwnic. Ale i tak najwiêcej
zainteresowanych przyci¹ga³ warszawski przewodnik
Mieczys³aw Janiszewski, proponuj¹cy grê w trzy karty.
A¿ 237 warszawskich in- szereg praskich galerii i prastytucji kultury wziê³o udzia³ cowni twórczych, Muzeum
w tegorocznej Nocy Muzeów, Pragi, Muzeum Drukarstwa
która odby³a siê 16 maja. Warszawskiego, Warszawskie
dokoñczenie na str. 3 Ciekaw¹ ofertê przygotowa³o Muzeum Chleba i Tramwaje
Warszawskie – Zajezdnia
Praga.
Muzeum Warszawskiej
Pragi przyst¹pi³o do Nocy
Muzeów po raz pierwszy w
swojej siedzibie przy Targowej, pod has³em „Wszystkie
drogi prowadz¹ na Pragê”.
Jednym z punktów bogatego
programu by³o spotkanie z
pianist¹ i kompozytorem jazzowym Krzysztofem SadowNylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
skim, redaktorem naczelnym
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
czasopisma „Jazz Forum”
za technologiê now¹.
Paw³em Brodowskim i artyst¹
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
fotografikiem, a niegdyœ murozwi¹zaniem.
zykiem jazzowym Markiem
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
dokoñczenie na str. 8
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
Historia praskich rodów
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.
Przedwojenne Bródno by³o biedn¹ dzielnic¹ brukoJednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
wanych ulic i drewnianych domów. Nie by³o tu wielu
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
atrakcji i rozrywek. ¯ycie, paradoksalnie, koncentrowa³o
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powosiê wokó³ cmentarza. A jednak to w³aœnie na Bródnie, w
duj¹ uczuleñ.
miejscu, gdzie dziœ stoi Dom Kultury „Œwit”, przyszed³ na
œwiat jeden z najlepszych polskich aktorów komediowych,
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gaJan Kobuszewski.
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.
Granicz¹ca z Bia³o³êk¹, w razie konfliktu zbrojnego, mia³y
Targówkiem i Zaciszem wieœ szybko siê spaliæ. Sytuacja
Artur Pietrzyk
Bródno by³a w XIX wieku za- zmieni³a siê wraz z budow¹ kolei.
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
niedban¹ podmiejsk¹ osad¹ Po wybudowaniu w 1877 roku
rtg i naprawa protez
o niskiej, drewnianej zabudowie. Kolei Nadwiœlañskiej, na
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
Po wybudowaniu Cytadeli, piaszczystych polach, w rejonie
www.superdentysta.com.pl
w³adze carskie zabrania³y ulic Wysockiego, Oliwskiej,
22 676-59-56, 608-519-073
stawiania na tych terenach Toruñskiej i dawnej Bia³o³êcbudynków wysokich i trwa³ych, kiej powsta³a nowa osada,
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
gdy¿ jako przedpole Warszawy, nazwana Nowym Bródnem.

dokoñczenie na str. 2
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Rodzina Kobuszewskich
W 1879 roku powsta³y na
Bródnie warsztaty kolejowe,
remontuj¹ce parowozy i zatrudniaj¹ce wiêksz¹ czêœæ
mieszkañców dzielnicy. Dla
nich i dla ich rodzin kolej organizowa³a budownictwo
mieszkaniowe, umo¿liwia³a
zakup dzia³ek budowlanych,
zlokalizowanych w pobli¿u stacji
Warszawa-Praga, udziela³a
kredytów i fachowej pomocy.
Nowe Bródno zamieszkiwali
ludzie ró¿nej narodowoœci i
wyznañ. Na ulicy Bia³o³êckiej
i krzy¿uj¹cych siê z ni¹ przedokoñczenie na str. 4
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dokoñczenie ze str. 1

radzieckich sztandarów
zawis³y polskie flagi. To 2.
Armia WP w ostatnich dniach
wojny odegra³a tak znacz¹c¹
rolê w zdobyciu Wroc³awia i
Pragi czeskiej, w rozgromieniu
zgrupowania niemieckiej
Armii Œrodek pod Budziszynem. To jednostki II Korpusu
Polskiego na Zachodzie oraz
dywizja pancerna genera³a
Maczka przyczyni³y siê
znacznie do tego wspania³ego
zwyciêstwa, wyzwalaj¹c miasta W³och, Holandii i Belgii;
gromi³y armiê niemieck¹
na jej w³asnym terytorium.
Wszêdzie trud ¿o³nierza i
przelana krew by³y takie
same”.

Okazj¹ do poznania historii
na ¿ywo by³a uroczystoœæ w
Zespole Szkó³ z Oddzia³ami
Integracyjnymi nr 41 przy ul.
Bartniczej, z udzia³em w³adz
Targówka i Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznej
Polskich Si³ Zbrojnych na
Zachodzie. Cz³onkowie tej
formacji zaprezentowali
umundurowanie i uzbrojenie
polskich ¿o³nierzy, walcz¹cych
na frontach W³och i Afryki
Pó³nocnej, m.in. Pu³ku U³anów Karpackich i I Brygady
Spadochronowej. Przypomnieli historiê utworzenia 23
wrzeœnia 1941 r. I Brygady
Spadochronowej, jej rozwój
w 1943 r., szkolenie na stworzonej przez Polaków wie¿y

spadochronowej, wk³ad w
zwyciêstwo Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie, zwi¹zki
z Warszaw¹, chêæ wsparcia
Powstania Warszawskiego.
Sylwetkê i dokonania dowódcy I Brygady Spadochronowej gen. Stanis³awa Sosabowskiego przybli¿y³ film Joanny Pieciukiewicz „Honor
Genera³a”, w którym znalaz³o
siê bardzo wiele dokumentów,
wypowiedzi Genera³a oraz
jego wnuka i prawnuka, a tak¿e
uczestników walk i dziennikarzypasjonatów historii. Przypomniano wieloletnie starania
(m.in. królowej Wilhelminy) o
odznaczenie ¿o³nierzy Brygady
Spadochronowej i gen. Sosabowskiego, który po wojnie nie
móg³ wróciæ do kraju, zmar³ w
Londynie w 1967 roku. Po 60
latach Holandia naprawi³a b³¹d,
¿e wczeœniej nie odznaczy³a
polskich ¿o³nierzy. Genera³
Sosabowski zosta³ poœmiertnie

odznaczony Orderem Br¹zowego Lwa. W 2005 roku w
Driel ods³oniêty zosta³ pomnik
Jego pamiêci.
Joanna Pieciukiewicz oraz
Helena Rajczuk, córka jednego
z ¿o³nierzy Brygady, z³o¿y³y
w Senacie RP wniosek obywatelski o uczczenie pamiêci
genera³a Sosabowskiego i
jego podkomendnych. Po
pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku odby³a siê uroczysta
sesja. Jednomyœlnie Senat
RP podj¹³ okolicznoœciow¹
uchwa³ê: wrzesieñ 2012 roku by³
Miesi¹cem Pamiêci genera³a
Stanis³awa Sosabowskiego.
„Bardzo wzruszaj¹cy film” tak „Honor Genera³a” oceni³a
Regina G³uchowska, prezes
Oddzia³u Bródno Towarzystwa
Przyjació³ Warszawy.
Gdzie i kiedy odbêd¹ siê
kolejne emisje tego filmu, bêdziemy informowaæ na ³amach
naszej gazety.
K.

Ustawa krajobrazowa podpisana
Prezydent RP podpisa³ tzw. ustawê krajobrazow¹,
uchwalon¹ przez Sejm pod koniec kwietnia br. Przyjête
przepisy pozwol¹ m.in. na uporz¹dkowanie kwestii
obecnoœci reklam w przestrzeni publicznej stolicy i
innych polskich miast.
- Ten podpis wieñczy wielo- latem 2013 r. 24 kwietnia
letnie starania samorz¹dów, ostateczna wersja ustawy,
instytucji i organizacji pozarz¹- po uwzglêdnieniu licznych
dowych i stanowi wa¿ny krok poprawek senatorów, zosta³a
na drodze do wprowadzenia w przyjêta przez pos³ów.
naszym kraju europejskich
Ustawa krajobrazowa, daje
standardów zarz¹dzania prze- samorz¹dom konkretne narzêstrzeni¹ publiczn¹. Dostajemy dzia do wywierania realnego
skuteczne narzêdzia pozwalaj¹ce wp³ywu na krajobraz. Rady gmin
nam na ograniczenie panuj¹- otrzymuj¹ mo¿liwoœæ uchwalania
cej dziœ anarchii reklamowej. przepisów dotycz¹cych reklamy
Oczekiwania mieszkañców zewnêtrznej, niezale¿nych
stolicy w tym zakresie s¹ wzglêdem planów miejscowych,
bardzo du¿e - dlatego naszym jak równie¿ nak³adania stosowpriorytetem bêdzie jak najszyb- nych op³at reklamowych za zajsze opracowanie odpowiednich mowanie przestrzeni publicznej
regulacji i zaproponowanie przez noœniki. Usprawniona zoich przyjêcia radzie miasta. sta³a równie¿ kwestia egzekucji
Myœlê, ¿e w perspektywie tych przepisów.
dwóch-trzech lat zaobserwujeKary za nielegalne reklamy
my realn¹ poprawê wygl¹du bêd¹ wynosiæ czterdziestonaszego miasta - powiedzia³a krotnoœæ op³at reklamowych i
Hanna Gronkiewicz-Waltz, bêd¹ zale¿a³y od stawek ustaPrezydent m.st. Warszawy.
lonych przez gminy. Kary w
Projekt Ustawy o zmianie pierwszej kolejnoœci nak³adaniektórych ustaw w zwi¹zku ne bêd¹ na podmioty, które
ze wzmocnieniem narzêdzi umieœci³y reklamê, a jeœli
ochrony krajobrazu zosta³ ustalenie tego bêdzie niemo¿przygotowany przez Kancelariê liwe ukarani bêd¹ w³aœciciele
Prezydenta RP i trafi³ do Sejmu nieruchomoœci, na których
znajduj¹ siê nielegalne reklamy.
Ustawa wejdzie w ¿ycie w
dniu 16 sierpnia 2015 r.
Warszawa bardzo aktywnie
uczestniczy³a w procesie powstawania tej ustawy. W lipcu
2014 r. Prezydent m.st. Warszawy - Hanna GronkiewiczWaltz podpisa³a siê pod listem
do parlamentu RP o podjêcie
stosownych kroków na poziomie ustawowym. Bra³a równie¿
czynny udzia³ przy pracach
nad poprawkami. Prezydent
m.st. Warszawy sformu³owa³a

uwagi do ustawy, które zosta³y
przekazane senatorom oraz
prezydentom najwiêkszych
miast polskich, a gdy te zosta³y wprowadzone, wystosowa³a
pisma do wszystkich pos³ów na
Sejm, apeluj¹c o ich przyjêcie.
Warto przypomnieæ, ¿e
Warszawa by³a jednym z
pierwszych miast w Polsce,
które wprowadzi³o w³asne
uregulowania dotycz¹ce reklamy (zarz¹dzenie Prezydenta
Nr 961/2007 z 14 listopada
2007 r. w sprawie okreœlenia
szczegó³owych wskazañ
umieszczania reklam i informacji wizualnej w Warszawie).
Miasto korzystaj¹c z ju¿ dostêpnych narzêdzi konsekwentnie porz¹dkuje w³asne tereny,
usuwaj¹c reklamy z placówek
szkolnych, optymalizuje przepisy w przyjmowanych planach

miejscowych i wprowadza
zmiany w studium uwarunkowañ i kierunków rozwoju
m.st. Warszawy, zacieœnia
wspó³pracê z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego i
przeprowadza audyty reklamowe na wybranych terenach.
Po wejœciu w ¿ycie ustawy
krajobrazowej skupi siê na
przygotowaniu odpowiednich
regulacji gminnych. Priorytetem
bêdzie uporz¹dkowanie i
ujednolicenie kwestii noœników
reklamowych w mieœcie i
eliminacja niektórych typów
reklam z terenów zabytkowych,
terenów zieleni i terenów o
funkcji jedynie mieszkaniowej.
Uporz¹dkowana zostanie równie¿
kwestia szyldów reklamowych
– miasto przygotowuje ju¿ w tej
sprawie specjalny przewodnik
dla przedsiêbiorców.

ZIMNE DZIECKO
28, 29 maja 2015 r. godz. 19
Teatr Soho ul. Miñska 25 - WSTÊP WOLNY
„Zimne dziecko” to sztuka znanego niemieckiego
dramaturga Mariusa von Mayenburga rozgrywaj¹ca siê
w zamkniêtym krêgu rodziny. Tu wszyscy uzale¿nieni s¹
od zajmowania siê wy³¹cznie sob¹. Jedyn¹ pasj¹ i namiêtnoœci¹ bohaterów jest nieustaj¹ca gra pozorów i ucieczka
w œwiat fantazji. Zacieraj¹ siê granicê miêdzy tym co realne,
a wyobra¿one, co w konsekwencji umo¿liwia bohaterom
odkrycie najskrytszych pragnieñ i tajemnic. Wnikliwa analiza
kryzysu relacji rodzinnych, dosadnie ujêta w „Zimnym dziecku”
nasuwa pytanie o przysz³oœæ cz³owieka wychowuj¹cego siê
w spo³eczeñstwie pozbawionym mi³oœci.
Re¿yseria: Krzysztof Og³oza
Scenografia i kostiumy: Agnieszka Roszkowska
Projekcja wideo: Pawe³ Kloc
Wystêpuj¹: Maksym Kierlik, Katarzyna Kucharska, Piotr
Dyczewski, Micha³ Ho³ub, Tomasz Florczak, Patrycja
Baczewska, Dorota Zieliñska, Diana Kisiel
Zapraszamy równie¿ do odwiedzenia naszej strony
internetowej: www.zimnedziecko.pl

Firma ogrodnicza zatrudni
osoby do pielêgnacji zieleni,
po okresie próbnym
bêdzie mo¿liwoœæ podpisania sta³ej umowy

tel. 601-243-233, 22 619-52-05.

Bud¿et partycypacyjny
- nadzieje i rozczarowania
W tym roku po raz drugi bêdziemy mieli mo¿liwoœæ
g³osowania na projekty przygotowane przez mieszkañców
w ramach bud¿etu obywatelskiego, czyli aplikuj¹cych do
czêœci miejskich pieniêdzy, o których przeznaczeniu
zadecyduj¹ sami mieszkañcy. W zesz³ym roku kwoty
bud¿etu partycypacyjnego na ogó³ nie przekracza³y pó³
procenta dochodów dzielnic, w tym roku pieniêdzy jest
wiêcej. Obecnie do rozdysponowania we wszystkich
dzielnicach jest 50 milionów z³otych – 1 do 2% bud¿etu, a
wed³ug deklaracji miasta w ci¹gu dwóch lat kwota ta ma
wzrosn¹æ do 100 milionów.
Zesz³orocznemu g³osowaniu Pradze Pó³noc zostan¹ zrealitowarzyszy³y ogromne nadzieje zowane tylko czêœciowo w
na zwiêkszenie uczestnictwa roku 2015. Najtrudniejsze ich
mieszkañców w podejmowaniu sk³adowe, jak kontrapasy na
decyzji o sprawach dla nich ul. K³opotowskiego i Okrzei,
najwa¿niejszych. Centrum powstan¹ dopiero w przysz³ym
Komunikacji Spo³ecznej, roku, ale w ich realizacji pomo¿e
pilotuj¹ce ten projekt, oddaj¹c dzielnicy, tak¿e finansowo,
g³os mieszkañcom próbowa³o Zarz¹d Transportu Miejskiego,
zmieniæ dotychczasowy wize- o czym zapewni³ £ukasz
runek miejskich urzêdów, w Puchalski, pe³nomocnik
których królowa³ „niedasizm”, prezydenta m.st. Warszawy
czyli mocno zachowawcza ds. komunikacji rowerowej.
postawa, t³umacz¹ca niemo¿Kwestia projektów rowerowonoœæ realizacji postulatów pieszych i w tegorocznej
mieszkañców prostym „nie edycji bud¿etu partycypacyjneda siê”. Tymczasem w zesz³o- go sta³a siê mocno dra¿liwa.
rocznym g³osowaniu wygra³y Do 22 maja trwa³a weryfikacja
projekty rowerowe, edukacyjne, szczegó³owa zg³oszonych
dotycz¹ce zieleni czy poprawy propozycji. Specyficzne wnioski
jakoœci przestrzeni publicznych, z zesz³ego roku wyci¹gn¹³
co wskaza³o na potrzebny zw³aszcza Zarz¹d Dróg Miejskich,
kierunek zmian w myœleniu o który najwyraŸniej postanowi³
mieœcie. Jedna ze s³aboœci przywo³aæ mieszkañców do
bud¿etu partycypacyjnego porz¹dku, weryfikuj¹c negapolega na tym, ¿e realizacja tywnie trafiaj¹ce do uzgodnieñ
zwyciêskich projektów z projekty. Regulamin bud¿etu
danego roku nastêpuje dopie- partycypacyjnego z³amano nie
ro w roku nastêpnym. Da³o to tylko nie wskazuj¹c mo¿liwoœci
czas na kontestacjê wyników alternatywnych rozwi¹zañ,
g³osowania wœród czêœci przestawiaj¹c lakoniczne
urzêdników i wyci¹gniêcie stwierdzenia o niedoszacowaniu
wniosków, nie do koñca dla kosztów projektu, ale te¿ nie
ca³ej idei bud¿etu obywatel- pozostawiaj¹c wnioskodawcom
skiego korzystnych. Bardziej regulaminowego czasu na
ostro¿ni s¹ te¿ sami miesz- odniesienie siê do uwag.
kañcy - w tym roku zarejestro- Wobec tego mo¿na siê spowano praktycznie tyle samo dziewaæ skarg na sposób
projektów, co w roku ubie- weryfikacji projektów przez
g³ym. Nie ma gwa³townego ZDM, co na pewno nie s³u¿y
wzrostu zainteresowania t¹ zwiêkszaniu spo³ecznego
form¹ realizacji potrzebnych zaufania do miasta i do idei
spo³ecznie inicjatyw, czemu bud¿etu obywatelskiego. Czy
trudno siê dziwiæ, skoro na jest to ju¿ rozmontowywanie
razie nie wiadomo, jak sukces bud¿etu partycypacyjnego,
zesz³orocznych zwyciêzców czy tylko desperacka próba
przekuty zostanie w rzeczywi- zachowania urzêdniczego status
stoœæ. Ju¿ widaæ, ¿e najlepiej quo, poka¿¹ dalsze decyzje w
dzielnice poradzi³y sobie z tej sprawie, w tym sposób rozprojektami drobnymi, b¹dŸ patrzenia skarg. Bud¿et partyniewymagaj¹cymi wiêkszych cypacyjny unaoczni³ jednak
ingerencji w infrastrukturê. wielu mieszkañcom, z jak nieNajwiêkszy problem, tak¿e wydolnym i drogim systemem
w dzielnicy Praga Pó³noc, zarz¹dzania miastem mamy
wi¹¿e siê z realizacj¹ projektów do czynienia. Przeciêtnemu
rowerowych. K³opoty pojawi³y Kowalskiemu nie³atwo zrozusiê ju¿ na wstêpie z wycen¹ mieæ, dlaczego np. ustawienie
kosztów, jakich bêdzie wy- sygnalizacji œwietlnej - od
maga³a ich realizacja. Nie wstêpnej decyzji do jej realizawszyscy autorzy godzili siê na cji - mo¿e zaj¹æ nawet trzy
ich podnoszenie, zw³aszcza, lata... Jeœli wnioski z tej lekcji
¿e sugerowane ceny nawet nie zostan¹ wyci¹gniête,
kilkakrotnie przewy¿sza³y wkrótce mo¿e siê okazaæ,
koszt poszczególnych zadañ ¿e zwiêkszanie œrodków na
wskazanych przez Centrum bud¿et obywatelski jest bezKomunikacji Spo³ecznej. Zwy- celowe, poniewa¿ miejscy
ciêskie projekty przekazano urzêdnicy w ci¹gu roku s¹ w
do realizacji póŸno z racji stanie zrealizowaæ tylko najwyborów samorz¹dowych i prostsze inwestycje, jak postazwi¹zanych z nimi perturbacji, wienie kilku ³awek, czy zagoco nie pozwoli na ich wykonanie spodarowanie niewielkiego
w tym roku, a jest to jeden z trawnika. Czegoœ, co w wiêkszym
zapisów regulaminu bud¿etu stopniu bêdzie odpowiada³o
partycypacyjnego. Dwa zwy- na potrzeby mieszkañców
ciêskie projekty rowerowe na „nie da siê” zrobiæ...
Kr.

IX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Uchwa³y i pytania
20 maja sesjê prowadzi³a wiceprzewodnicz¹ca rady
Joanna Mroczek, g³osy liczy³ Grzegorz Golec. W trakcie
obrad frekwencja wzros³a z 18 do 23 radnych. Do
planowanego porz¹dku dziennego wprowadzono 2
uchwa³y o zmianach w sk³adach komisji.
Po informacji o pozytyw- nie opinii przez bieg³ych
nym zaopiniowaniu przez s¹dowych; zwiêkszenie
2 komisje merytoryczne, wydatków maj¹tkowych o
radni jednomyœlnie, 19 229 045 z³ (zakupy inwestycyjg³osami podjêli uchwa³ê, ne: dla szkó³ podstawowych
pozytywnie opiniuj¹c¹ projekt - 10 000 z³, dla przedszkoli
uchwa³y Rady m.st. Warsza- 201 045 z³, dla liceów ogólwy w sprawie pozostawienia nokszta³c¹cych 7 000 z³);
Oœrodkowi Sportu i Rekre- zwiêkszenie dochodów z
acji w Dzielnicy Targówek najmu o kwotê 30 000 z³, z
nadwy¿ki œrodków obrotowych przeznaczeniem na zakup
za rok 2014. Wypracowana sprzêtu nag³aœniaj¹cego,
przez OSiR nadwy¿ka ³awek i sto³ów oraz maszyny
(74 632,84 z³) przeznaczona czyszcz¹cej – gimnazjum
bêdzie na wykonanie re- nr 141; zmniejszenie œrodmontów w pawilonie admi- ków o kwotê 6 000 z³ na
nistracyjno-sportowym przy zakup 4 urz¹dzeñ do pomiaru
ul. £abiszyñskiej: remont trzeŸwoœci.
Po krótkiej dyskusji, 19 g³op³yty tarasu, naprawa elewacji
budynku, wymiana instalacji sami, przy 2 wstrzymuj¹cych
wodnej i sanitarnej, a siê, radni podjêli uchwa³ê,
tak¿e centralnego ogrzewa- zatwierdzaj¹c¹ plan kontroli
nia oraz demonta¿ lub wy- komisji rewizyjnej w 2015
miana urz¹dzeñ wentylacji roku. Kontrola dotyczyæ bêdzie postêpowañ s¹dowych,
mechanicznej.
Projekt drugiej uchwa³y, prowadzonych przez Wydzia³
dotycz¹cy zmiany za³¹cznika Prawny i Zamówieñ Publicznych
dzielnicowego do bud¿etu w 2014 roku.
Jolanta Miœkiewicz i Joanm.st. Warszawy na rok 2015,
zosta³ pozytywnie zaopinio- na Mroczek potwierdzi³y
wany przez 4 komisje. W chêæ wst¹pienia do komisji
g³osowaniu poparli go mieszkaniowej. Uchwa³a o
wszyscy obecni radni – 20 powo³aniu wymienionych
osób. Przyjête zmiany do- radnych do komisji miesztycz¹ m.in.: przeznaczenia kaniowej podjêta zosta³a
60 000 z³ na op³aty za wyda- jednomyœlnie (21 g³osów).

Bardziej zró¿nicowane
by³y wyniki drugiego g³osowania na temat zmian w
sta³ych komisjach: 19 g³osów
– za. 2 - przeciw, 2 - wstrzymuj¹ce siê. Wczeœniej radni
potwierdzili sw¹ rezygnacjê.
Ze sk³adu komisji bud¿etu i
finansów odwo³ana zosta³a
Joanna Mroczek, ze sk³adu
komisji edukacji Marcin
Sk³odowski.
W „interpelacjach i zapytaniach radnych” jako
pierwszy zabra³ g³os Andrzej
Bittel, który zada³ kilka
szczegó³owych pytañ,
dotycz¹cych protoko³u z
kwietniowej sesji. O ró¿ne
aspekty przenosin bazaru z
Trockiej pytali Andrzej Bittel
i Mi³osz Stanis³awski. Tomasz
Cichocki zwróci³ uwagê na
przekazany radnym „Raport
z realizacji zadañ w I kwartale”. Jest to dokument,
sporz¹dzany dla prezydenta
m.st. Warszawy. Dotychczas
radni otrzymywali Sprawozdanie zarz¹du dzielnicy. O
formie dokumentu dla radnych zdecyduje konwent.
Andrzej D¹browski poruszy³
sprawê usprawnienie ruchu
w dzielnicy Targówek.
Jako ostatnia na mównicy
g³os zabra³a Danuta Marciniak z Bródnowskiego
Osiedlowego Stowarzyszenia
Tenisa Ziemnego. Apelowa³a
o pomoc, by znów mo¿na
by³o graæ na kortach w
Parku Bródnowskim. Spraw¹
zajmie siê komisja sportu i
rekreacji.
K.
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Jeœli nie metro, to co?
dokoñczenie ze str. 1

System BRT ma tê przewagê
nad innymi rozwi¹zaniami
komunikacyjnymi, ¿e jest od
nich znacznie tañszy. Jest
nieporównywalnie tañszy od
metra i ponad 35% tañszy ni¿
budowa linii tramwajowej.
Metrobusy mog³yby kursowaæ
na Goc³awiu œrodkiem szerokiej
ulicy Bora-Komorowskiego,
nastêpnie Sask¹ Kêp¹ wzd³u¿
ogródków dzia³kowych. Skomunikowanie Wilanowa z centrum
Warszawy równie¿ nie przysporzy³oby wiêkszych problemów.
Do wykorzystania dla metrobusów by³aby czêœæ pasa zieleni,
znajduj¹cego siê w œrodkowej
czêœci ulicy Sobieskiego.
W przypadku BRT problemu
nie stanowi¹ równie¿ pojazdy,
jako ¿e mo¿na wykorzystaæ
autobusy z ju¿ funkcjonuj¹cego taboru, odpowiednio je
przystosowuj¹c. Jedynym
mankamentem BRT jest
aspekt ekologiczny – autobu-

sy emituj¹ spaliny. W zwi¹zku z tym Unia Europejska
bardzo niechêtnie wspó³finansuje linie metrobusów,
wspieraj¹c raczej transport
szynowy. Rozwi¹zaniem
mog³yby byæ metrobusy
elektryczne, ale na razie jest
to rozwi¹zanie zbyt drogie.
Powróæmy jednak do III linii
metra. Mieszkañcy wielu warszawskich dzielnic ¿yczyliby
sobie, by i do nich dociera³a
kolej podziemna. Mówi siê o
tym w Ursusie, w Wilanowie i
Wawrze. Idea³em by³aby gêsta
sieæ obejmuj¹ca ca³¹ metropoliê warszawsk¹, w³¹czaj¹c w to
gminy œcis³ego wianuszka.
Oczywiœcie, jest to nierealne i
zapewne równie¿ nieracjonalne ekonomicznie. Racjonalne
by³oby po³¹czenie podziemn¹
kolej¹ centrum stolicy z lotniskiem Chopina, z Ursynowem
czy Piasecznem. Racjonalne –
zwa¿ywszy na dynamiczny
rozwój dzielnicy – by³oby

równie¿ skomunikowanie
Bia³o³êki z centrum Warszawy,
poprzez wyd³u¿enie w kierunku tej dzielnicy pierwszej lub
drugiej nitki metra.
Na wszystkie te inwestycje
trzeba zdobyæ unijne fundusze.
By utrzymaæ dla Mazowsza finansowanie na niezmienionym,
wysokim poziomie, co nie bêdzie mo¿liwe, bowiem województwo to zbli¿a siê do tzw.
regionów przejœciowych, gdzie
PKB na 1 mieszkañca wynosi
od 75 do 90% œredniego PKB
w krajach Unii, trzeba zabiegaæ
o ustanowienie szczególnych
warunków wsparcia dla tych
regionów, które po raz pierwszy
uzyskaj¹ status przejœciowych.
Dziêki temu bêd¹ mog³y zachowaæ finansowanie na poziomie
regionów najbiedniejszych.
Mazowsze, a wiêc i stosunkowo
bogata Warszawa, bêd¹ mog³y
wówczas nadal wykorzystywaæ
œrodki pochodz¹ce z Funduszu
Spójnoœci na realizacjê projektów transportowych, energetycznych i œrodowiskowych
na nie zmienionym poziomie.
(egu)
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Rodzina Kobuszewskich
dokoñczenie ze str. 1

cznicach s¹siadowali ze sob¹
Polacy, ¯ydzi, Niemcy i Rosjanie. W 1916 roku dawn¹
gminê Bródno z Pelcowizn¹ i
Golêdzinowem w³¹czono w
granice miasta sto³ecznego
Warszawy. Stare i po³o¿one
wzd³u¿ linii kolejowej Nowe
Bródno oddzielone by³y
cmentarzami: rzymsko-katolickim i ¿ydowskim.
Nie wiadomo, w którym
dok³adnie momencie przyby³
na Bródno, urodzony w 1852
roku w Pskowie, Miko³aj
Kobuszewski. Wybudowa³
drewniany piêtrowy dom przy
koñcu ulicy Nadwiœlañskiej.
Jak wynika ze wspomnieñ
jego wnuczki, Marii Kobuszewskiej-Faryny, Miko³aj
Kobuszewski by³ ogólnie
szanowanym obywatelem,
jednym z fundatorów cmentarza rzymsko-katolickiego,
otwartego w 1884 roku i
drewnianego koœcio³a, wzniesionego w 1888 roku tu¿ za
bram¹ cmentarn¹, od strony
ulicy œw. Wincentego. Ciekawostk¹ jest, ¿e do budowy
œwi¹tyni wykorzystane zosta³o
drewno, s³u¿¹ce uprzednio
za rusztowania przy remoncie Kolumny Zygmunta na
Placu Zamkowym. Czy by³a
to inicjatywa Miko³aja Kobuszewskiego – nie wiadomo.
Udokumentowany natomiast
jest œlub Miko³aja w 1880
roku z m³odsz¹ o dwa lata
Mariann¹ Rejman.
Ich syn, Edward Kobuszewski, urodzony w 1890
roku, studiowa³ medycynê
(zachowa³a siê jego fotografia w studenckim mundurku i
czapce), ale póŸniej pracowa³
w Pocztowej Kasie Oszczêdnoœci jako kierownik biura
sejfów, tzw. kasetek. Wed³ug
opracowania „Warszawskie
Nowe Bródno 1940 wydobyte z mg³y zapomnienia” autorstwa Zygmunta Kupniewskiego, Edward Kobuszewski
by³ tak¿e w³aœcicielem bazaru
po³o¿onego przy ulicy Bia³o³êckiej róg Julianowskiej,
wyposa¿onego w otwarte
kramy, postój furmanek

ogrodników oraz w zamkniêty
pawilon mieszcz¹cy m.in.
kawiarenkê, pracowniê
kapeluszy i jatkê koszern¹
dla ¿ydowskiej klienteli.
Edward Kobuszewski na
Bródnie pozna³ swoj¹
przysz³¹ ¿onê, Alinê z Kowalskich. W 1920 roku urodzi³a
siê ich pierwsza córka Maria,
a pó³tora roku póŸniej, w
1921 – druga córka, Hanna.
Rodzina mieszka³a w zbudowanym przez Miko³aja Kobuszewskiego domu przy ulicy
Nadwiœlañskiej 3. Ten dom
oraz szczêœliwe dzieciñstwo
na Bródnie opisa³a m³odsza
córka Edwarda Kobuszewskiego Hanna Zborowska w
ksi¹¿ce pt. „Humor w genach”. Dom by³ jednopiêtrowy,
mia³ spadzisty dach kryty
pap¹, a œciany pomalowane
by³y na jasnobr¹zowy kolor.
Kilkupokojowe mieszkanie
pañstwa Kobuszewskich
mieœci³o siê na pierwszym
piêtrze. Jak pisze autorka, by³o
przestronne, jasne, urz¹dzone
starymi, piêknymi meblami.
Niestety, nie mia³o wygód, a
k¹piel odbywa³a siê w specjalnie
skonstruowanej, drewnianej
wannie. Do 1926 roku nie
by³o te¿ tam elektrycznoœci.
Dziewczynki codziennie
jeŸdzi³y do szko³y tramwajem
nr 21, gdy¿ uczêszcza³y do
Gimnazjum, a potem do Liceum Leonii Rudzkiej przy
ulicy Zielnej. Wakacje rodzina spêdza³a zazwyczaj w
posiad³oœci dziadka Miko³aja
w Strudze pod Radzyminem.
Kiedy Maria Kobuszewska
mia³a czternaœcie lat, a Hanna trzynaœcie, w 1934 roku,
w domu na Nadwiœlañskiej
urodzi³ im siê brat, Jan. Przy
tak du¿ej ró¿nicy wieku, oczywiste by³o, ¿e siostry mu matkowa³y, nazywaj¹c braciszkiem-synkiem. Jan Kobuszewski nie móg³ zapamiêtaæ
Bródna, poniewa¿ w 1935
roku rodzina przenios³a siê
do centrum Warszawy. Alina
i Edward Kobuszewscy wynajêli mieszkanie przy ulicy
Œliskiej. Tam spêdzili ostatnie
cztery lata do wybuchu woj-

Alina Kobuszewska, ¿ona Edwarda, matka Marii, Hanny
i Jana Kobuszewskich

Ma³y Jan Kobuszewski z rodzicami w Zakopanem

Edward Kobuszewski jako student medycyny
ny, kiedy to znowu musieli
zmieniæ lokum, jako ¿e ulica
Œliska znalaz³a siê w granicach
getta. Wtedy przenieœli siê
na ulicê ksiêdza Skorupki.
W momencie wybuchu
wojny Maria Kobuszewska
by³a ju¿ studentk¹ drugiego
roku medycyny, a Hanna
w³aœnie pomyœlnie zda³a
maturê i myœla³a o studiach
na Akademii Sztuk Piêknych. 1
wrzeœnia zasta³ je w Strudze.
Przez letni dom Kobuszewskich zaczê³y przewijaæ siê
t³umy uciekinierów z Warszawy, a pewnego dnia przyby³y
zmotoryzowane kolumny
niemieckie, jad¹ce w stronê
Marek. Niemcy wpadli na
podwórko i schwycili pierwszego pacjenta Marysi, ukochanego koguta Karmazyna,
któremu przysz³a lekarka
wyleczy³a z³aman¹ nogê.
Potem zaczê³o siê niewolnicze ¿ycie w okupowanej
Warszawie. Wszyscy, szczególnie m³odzie¿, musieli
gdzieœ pracowaæ, aby mieæ
tzw. ausweiss, chroni¹cy przed
wywózk¹ do przymusowej
pracy do Niemiec. Maria zaczê³a pracowaæ w aptece
pana Albrechta przy ul. Marsza³kowskiej jako „tyran”,
czyli pracownik wykonuj¹cy
najprostsze czynnoœci nalewa³a p³yny do butelek i
robi³a proszki od bólu g³owy.
Z czasem do starszej siostry
do³¹czy³a Hanna, która zajê³a
miejsce w aptecznej kasie.
Uczêszcza³a te¿ na tajne
kursy malarstwa do prof.
Boles³awa KuŸmiñskiego.
Maria
Kobuszewska,
¿o³nierz AK, chc¹c kontynuowaæ studia zapisa³a siê do
za³o¿onej przez doktora Jana
Zaorskiego Szko³y Zawodowej
dla Pomocniczego Personelu
Medycznego, bêd¹cej w
rzeczywistoœci zakonspirowa-

nym Wydzia³em Lekarskim
Uniwersytetu Warszawskiego.
W marcu 1943 roku zosta³a
aresztowana. PóŸniej okaza³o
siê, ¿e aresztowano ca³¹ grupê
m³odych ludzi studiuj¹cych
potajemnie medycynê na
kursach doktora Zaorskiego,
miêdzy innymi zabrano te¿
córkê doktora, Basiê Zaorsk¹.
Maria trafi³a na Pawiak.
Siedzia³a razem z Pol¹ Gojawiczyñsk¹, która póŸniej
napisa³a powieœæ „Krata”,
jako wspomnienie tego okresu.
Na szczêœcie na Pawiaku
lekarzem wiêziennym by³
znajomy rodziny Kobuszewskich, doktor Józef Koenig,
który przenosi³ grypsy i
wiadomoœci od wiêŸniów.
Dwukrotnie Niemcy przewozili
Mariê na Szucha na przes³uchania. Z drugiego przes³uchania wraca³a akurat wtedy,
kiedy by³a akcja pod Arsena³em,
zamkniêta w samochodzie,
który jecha³ za samochodem
wioz¹cym Rudego. Choæ to
zakrawa na cud, dziêki staraniom doktora Zaorskiego,
zwolniono j¹ po trzech
miesi¹cach. Nie zaprzesta³a
jednak dzia³alnoœci konspiracyjnej. Wziê³a udzia³ w Powstaniu Warszawskim jako
sanitariuszka.
Rodzina Kobuszewskich
szczêœliwie prze¿y³a okres
wojny. Przeszli przez obóz w
Pruszkowie, sk¹d Hanna
Kobuszewska o ma³o co nie
zosta³a wywieziona do Niemiec. OdnaleŸli siê w ma³ej
podkrakowskiej miejscowoœci
Krzciêcice, gdzie Maria leczy³a chorych. Po powrocie do
Warszawy, w 1945 roku zamieszkali na Saskiej Kêpie,
na ulicy Królowej Aldony.
Janek Kobuszewski mia³
wtedy 11 lat. Po latach okupacji i koszmarze Powstania
Warszawskiego móg³ nareszcie

prze¿ywaæ swoje spóŸnione
dzieciñstwo. Jak sam wspomina, by³ niez³ym urwisem.
Wagarowa³ chodz¹c nad
Wis³ê. Ale mo¿e to w³aœnie
wtedy po raz pierwszy zainteresowa³ siê teatrem?
Jesieni¹ 1945 roku obejrza³
spektakl „Placówka” Prusa w
teatrze Comoedia przy ulicy
Szwedzkiej. Potem w Sali
Wedla zobaczy³ „Dwa teatry”
Szaniawskiego. Wtedy jeszcze nie myœla³ o aktorstwie,
marzy³ o tym, ¿eby zostaæ
ksiêdzem. Maturê zda³ w
Liceum im. Adama Mickiewicza. Aktorem nie zosta³ od
razu. Kiedy za pierwszym
razem nie zosta³ przyjêty do
Szko³y Teatralnej, trafi³ do
Pañstwowej Szko³y Dramatycznej Teatru Lalek. A gdy po
roku, œwietnie przygotowany
ponownie stawi³ siê na egzamin, dosta³ siê bez problemu.
Szko³ê Teatraln¹ ukoñczy³ w
1956 roku i w tym samym
sezonie zadebiutowa³ na
scenie w nieistniej¹cym ju¿
Teatrze M³odej Warszawy.
Pocz¹tkowo obsadzany by³
w rolach typowo dramatycznych. Jednak szybko odkryto
jego talent komediowy i zacz¹³
graæ w komediach i kabarecie.
Wystêpowa³ na deskach
kilku warszawskich teatrów,
najd³u¿ej w Teatrze Kwadrat,
w którym pracuje bez przerwy
od 1976 roku. Gra³ w tysi¹cach spektakli, w dziesi¹tkach
filmów oraz nakrêci³ ok. 2
tysi¹ce programów telewizyjnych. Z Janem Kociniakiem
wystêpowa³ w pierwszym
cyklicznym satyrycznym
programie telewizyjnym

„Wielokropek”. By³ równie¿
odtwórc¹ roli tytu³owej w
pierwszym polskim serialu
telewizyjnym „Barbara i Jan”.
Pamiêtny Dziadek Jacek Poszepszyñski ze s³uchowiska radiowego „Rodzina Poszepszyñskich”,
rozœmiesza³ tak¿e w teatrzyku
Zielona Gêœ Ga³czyñskiego i w
Kabarecie Olgi Lipiñskiej.
Do historii polskiego kabaretu
przeszed³ skecz „Wê¿ykiem,
wê¿ykiem” z kabaretu „Dudek”.
Jan Kobuszewski gra³ tam
majstra hydraulika, który
uczy³ ¿ycia praktykanta Jasia,
granego przez Wies³awa
Go³asa, ka¿¹c mu podkreœlaæ
wê¿ykiem ka¿d¹ swoj¹ z³ot¹
myœl, trafn¹ i przydatn¹, jak
ta: „Chamstwu w ¿yciu nale¿y siê przeciwstawiaæ si³om i
godnoœciom osobistom”.
Jan Kobuszewski nie jest
jedynym aktorem w klanie
Kobuszewskich. Poza jego
¿on¹ Hann¹ Zembrzusk¹,
aktorem zosta³ równie¿ siostrzeniec, Wiktor Zborowski,
którego ¿on¹ jest aktorka
Maria Winiarska. W ten sposób,
jak pisze w swoich wspomnieniach Hanna Zborowska,
mama Wiktora Zborowskiego,
spe³ni³a siê przepowiednia
dziadka Stanis³awa Kowalskiego, ¿e wœród jego wnuków
bêdzie i uczona i artysta.
Maria Kobuszewska-Faryna
(zm. w 2009) zosta³a profesorem nauk medycznych w
dziedzinie patomorfologii,
Hanna Zborowska (zm. w
2012) by³a utalentowan¹
malark¹ a aktorów w tej,
wywodz¹cej siê z Bródna
rodzinie, jest ca³e mnóstwo.
Joanna Kiwilszo

Jan Kobuszewski, Wiktor Zborowski i M. Kujawski
(z ty³u) w "Gangu Albertów"

Uroki III wieku
Jubileusz X-lecia Bródnowskiego Uniwersytetu
III Wieku w Domu Kultury Œwit.
Kalendarza biologicznego wieku dojrza³ego” wyg³osi
nie da siê oszukaæ. ale tzw. prekursorka i jedna z najciejesieñ ¿ycia mo¿e okazaæ kawszych postaci ruchu rozsiê nowym rozdzia³em. woju potencja³u cz³owieka w
Trzeba tylko stworzyæ odpo- Polsce Iwona Majewskawiednie warunki i mo¿liwoœci Opie³ka, a najwytrwalsi s³urealizacji w³asnych pragnieñ chacze otrzymaj¹ z³ote legii marzeñ, czego przyk³adem tymacje. Po czêœci oficjalnej
mo¿e byæ m.in. Bródnowski przeniesiemy siê do parku
Uniwersytet III Wieku, który przy Domu Kultury i przy
obchodzi 10 lat swojego dŸwiêkach Kapeli z Taristnienia.
gówka zjemy wspólnie tort
3 czerwca o godz. 12:00 urodzinowy.
zapraszamy wszystkich s³uUniwersytet rozpocz¹³
chaczy na wyk³ad jubileuszo- dzia³alnoœæ w 2005 r. obecnie
wy. Tego dnia pos³uchamy liczy sobie ok. 420 s³uutworów Chopina w wyk. chaczy. Wyk³adowcami
Artura S³owiñskiego, wyk³ad s¹ w wiêkszoœci pracownicy
jubileuszowy pt. „Si³a, radoœæ naukowi najlepszych war-

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

Kombatanci razem
Na Zjazd Sprawozdawczy zaprosi³ nas Zarz¹d Okrêgu
Warszawa - Wschód Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy
Armii Krajowej. Obrady odby³y siê w sali konferencyjnej
ZUS przy ul. 11 Listopada 15. Zwi¹zek ma siedzibê na
Pradze-Pó³noc przy ul. 11 Listopada 17/19.

szawskich uczelni wy¿szych
i wybitni specjaliœci renomowanych instytucji kultury i
muzeów. Kadra naukowa
rekrutuj¹ca siê m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, ASP,
Uniwersytetu Muzycznego,
PAN, SGGW, AWF, Muzeum
Etnograficznego, Muzeum
Narodowego, Muzeum Pa³ac
w Wilanowie, Muzeum Literatury, Zamku Królewskiego
gwarantuje wysoki poziom
wyk³adów i seminariów. S³uchacze uczestnicz¹ w nich
dwa razy w tygodniu i w co
drug¹ sobotê.
W roku akademickim
wyg³aszanych jest ponad 30
wyk³adów (m.in. z historii
sztuki, muzyki, literatury, historii, kina, teatru, astronomii,
psychologii, religioznawstwa,
nauk przyrodniczych i kulturoznawstwa), oraz ponad 40
zajêæ w ramach 6 seminariów
z zakresu: profilaktyki zdrowia,
historii sztuki, historii muzyki,
filozofii, kulturoznawstwa i
geografii (cykl – Poznajemy
Œwiat).
Prowadzone s¹ zajêcia fakultatywne, w ramach których
s³uchacze mog¹ rozwijaæ
swoje dawne lub nowe zainteresowania i pasje: rysunek
i malarstwo, tkactwo artystyczne, rysunek i malarstwo
portretowe, witra¿, decupage,
ceramikê, chór, tañce w krêgu, lektoraty jêzyków obcych
(angielski, francuski, w³oski,
niemiecki), zajêcia z kultury
fizycznej (aqua aerobic, gimnastyka 50+, tai-chi, joga), a
tak¿e kursy komputerowe,
warsztaty psychologicznoterapeutyczne i filozoficzne.
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Na Pancera do przystanku dalej
Obrady otworzy³ Prezes
ZO mjr Edmund Muszyñski,
a rozpoczê³o je wprowadzenie
sztandaru, odœpiewanie hymnu
pañstwowego i wspólna
modlitwa. Burmistrz Pawe³
Lisiecki, w podziêkowaniu za
zaproszenie, z³o¿y³ na rêce
prezesa mjr E. Muszyñskiego
komplet albumów J. Z. Polaka,
architekta i kombatanta AK,
poœwiêconych ¯o³nierzom
Wyklêtym i ¯o³nierzom
Powstania Styczniowego.
Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii Krajowej za³o¿ono
na I Walnym ZjeŸdzie w
dn. 14-15 marca 1990 r. z
po³¹czenia Stowarzyszenia
¯o³nierzy Armii Krajowej,
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii
Krajowej oraz organizacji
kombatanckich na obczyŸnie.
G³ównym celem organizacji
jest obrona godnoœci imienia
i pamiêci ¿o³nierzy AK. Na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX w., po zorganizowaniu
œrodowisk, kó³ i okrêgów
Zwi¹zek liczy³ ponad 80 tys.
cz³onków, w roku 2008 – ok.
35 tys.

W chwili obecnej Œwiatowy
Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii
Krajowej liczy ok. 10 tysiêcy
osób ze sta¿em ¿o³nierskim
w szeregach Armii Krajowej.
Cz³onkowie nadzwyczajni
to oko³o 5 tysiêcy osób.
Zwi¹zek utrzymuje kontakt
kombatantami AK ¿yj¹cymi
na Litwie, Bia³orusi i Ukrainie.
Obecnie Zwi¹zek jest najwiêkszym w kraju stowarzyszeniem kombatanckim
zrzeszaj¹cym by³ych ¿o³nierzy
Armii Krajowej oraz cz³onków
organizacji niepodleg³oœciowych, które kontynuowa³y
tê walkê po rozwi¹zaniu
AK. Przyjmuje tak¿e jako
cz³onków nadzwyczajnych osoby wyznaj¹ce idea³y AK
i dzia³aj¹ce na rzecz ich
utrwalenia w spo³eczeñstwie
polskim.
Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy
Armii Krajowej wraz ze Zwi¹zkiem Inwalidów Wojennych
oraz Zwi¹zkiem Kombatantów
RP i By³ych WiêŸniów Politycznych nale¿y do Œwiatowej
Federacji Kombatantów.
UD

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów
www.e-maestro.eu
OPONY - Atrakcyjne ceny
tel. 665-007-515

Przez wiele lat przystanek
autobusowy na ul. Œwiderskiej
usytuowany by³ w œrodkowej
czêœci osiedla. Przed dwoma
laty wybudowano kosztem
wielu tysiêcy z³otych zatokê
(nie wiadomo po co) i zmieniono lokalizacjê tego przystanku przy ul. Œwiderskiej,
odsuwaj¹c go o 150 metrów
w stronê po³udniow¹. Spowodowa³o to wyd³u¿enie drogi do
domu o ponad 250 m mieszkañcom budynków po³o¿onych w pó³nocnej czêœci osiedla, od strony ul. Mehoffera.
Dla osób starszych i niepe³nosprawnych, a takich w osiedlu
jest du¿o, wracaj¹cych ze
Œródmieœcia, z baga¿ami z
dworca, z zakupami z bazaru,
stanowi to powa¿ne utrudnienie.
Od ponad roku ci mieszkañcy
staraj¹ siê, by autobus linii
518 mia³ przystanek „na
¿¹danie” przy ul. Mehoffera
(zatoka jest wybudowana
przed laty, przystanek zawieszony okresowo, na zdjêciu).
Kilkakrotnie zwracano siê
z propozycj¹ do ZTM, ale
dyrekcja tej skostnia³ej instytucji miejskiej, nie wiadomo
komu s³u¿¹cej, bo nie mieszkañcom, w sposób arbitralny,
odrzuca³a wnioski, argumentuj¹c, ¿e odleg³oœæ miêdzy
przystankami bêdzie za ma³a,
¿e przystanek na ¿¹danie
wyd³u¿y czas dojazdu na

Nowodwory. Argumenty s¹
œmieszne, bowiem ta „za
krótka” odleg³oœæ miêdzy
przystankami wynosi 450 m.
a dojazd na Nowodwory (dwa
przystanki) nie wyd³u¿y siê
o wiêcej jak 20 sekund i to
tylko wtedy, kiedy bêd¹ wysiadaæ pasa¿erowie, a mo¿na
z pewnoœci¹ przewidzieæ, ¿e
nie bêdzie to dotyczyæ ka¿dego
kursu.
Warto zauwa¿yæ, ¿e w tak
zwanym miêdzyczasie ZTM
utworzy³ nowe przystanki na
ul. Millenijnej, u wylotu ul.
Kaflowej, gdzie odleg³oœæ
miêdzy przystankami wynosi
oko³o 250 m. Notabene jeden
z przystanków jest w miejscu
niebezpiecznym, na zakrêcie,
tu¿ przed podwójn¹ lini¹
ci¹g³¹. I na Milenijnej mo¿na
by³o, natomiast przy Pancera
mieszkañcy nie zas³u¿yli
na wygodne wysiadanie z
autobusu 518.
W marcu 2014 roku, ponad
osiemdziesiêciu mieszkañców podpisa³o petycjê do
Pani Prezydent Warszawy w
sprawie przystanku na ¿¹danie. Odpowiedzi nie otrzymali
od mi³oœciwie panuj¹cej, natomiast dyrekcja ZTM, w zastêpstwie i jak siê domyœlaæ
mo¿na z upowa¿nienia, w
sposób arbitralny ponownie
stwierdzi³a, ¿e przystanku na
Mehoffera nie bêdzie i ju¿!

Nie daj¹c za wygran¹,
interweniuj¹c w s³usznej spo³ecznie sprawie, mieszkañcy
zwrócili siê o pomoc do burmistrza Piotra Smoczyñskiego. I co? A no nic. Burmistrz
przekaza³ mieszkañcom pokrêtne, aroganckie wyjaœnienie
otrzymane od dyrektora pionu przewozów ZTM Andrzeja
Franków wraz z wykresami
nie przystaj¹cymi do sytuacji
rzeczywistej, poniewa¿ na
przyk³ad przystanek na ul.
Œwiatowida, w zwi¹zku z uruchomieniem linii tramwajowej, zosta³ oddalony od
skrzy¿owania Mehoffera –
Œwiatowida o ponad 70 m, a
na wykresach jest w miejscu
sprzed przebudowy skrzy¿owania. Z pisma wynika równie¿,
¿e zmiany w usytuowaniu
przystanków by³y konsulto-

wane z w³adzami Bia³o³êki i
Urz¹d Dzielnicy nie zg³osi³
zastrze¿eñ. Nic wiêc dziwnego,
¿e burmistrz Smoczyñski na
pytanie, jak to mo¿liwe, odpowiedzia³ „przecie¿ ja niewiele mogê”. Po co wiêc nam
taki burmistrz, który nie potrafi
zadbaæ o interes mieszkañców
dzielnicy. Czy zdesperowani
mieszkañcy maj¹ wyjœæ i zablokowaæ ulicê? Chyba nie o
to chodzi? A mo¿e dyrektor
Franków zapomnia³ o tym,
¿e Pani Prezydent nie tak
dawno deklarowa³a - „bli¿ej
ludzi”. Dobrze by by³o, ¿eby
ktoœ urzêdnikowi magistratu
przypomnia³, ¿e on jest dla
mieszkañców, nie odwrotnie.
A je¿eli „bli¿ej ludzi” - to bli¿ej
ich problemów i bli¿ej do
przystanku.
(a)
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mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ANTENY, TELEWIZJA, monta¿,
serwis, tel. 534 10 20 10
• Drzwi antyw³amaniowe

D Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
PCV i AL
W • Parapety wew. i zew.
I • Rolety wew. i zew.

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 elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio.
Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118
KIEROWNIK budowy,
opinie techniczne, ekspertyzy,
kosztorysowanie, przegl¹dy
roczne i piêcioletnie,
533-597-554, jmpbis@o2.pl
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,
strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
SZPACHLOWANIE, glazura,
terakota, panele - niedrogo,
692-352-356
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
789-090-573
PRACA
PRACOWNIA krawiecka
zatrudni emerytki przy
poprawkach, tel. 662-872-118

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

Mniej igrzysk
Proszê Szanownych
Pañstwa, mój przyjaciel Piotr,
Polak pracuj¹cy w niemieckiej
firmie, p³aci podatki do niemieckiego bud¿etu. Pañstwo
niemieckie ma z niego zysk i
jak makler gie³dowy obraca³o
jego pieniêdzmi przez rok. I te¿
osi¹gnê³o dochód. Po rozliczeniu
roku podatkowego zwrócono
mu tyle samo, ile wp³aci³. Tak
wysz³o. Dobry gospodarz.
Proste, jasne, uczciwe.
Jesteœmy w Unii, a nie wiemy,
jak mo¿na ¿yæ w Unii. ¯yjemy
w dwupartyjnym zaœcianku,
ubici jak ogórki, polewani
wódk¹ wyborcz¹, bo na kie³basê nie ma szans. Tego, kto
wygra wybory na prezydenta,

Kalejdoskopowe szaleñstwo

Prowadz¹ uniwersytety dzieciêce, organizuj¹ obozy
wakacyjne i niesamowite warsztaty naukowe, varsapranie bielizny, firan,
vianistyczne, ekologiczne, animuj¹ œwietlice i kluby,
zas³on, fartuchów, koszul
O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
wyrównuj¹ szanse, pomagaj¹ tym, którzy wymagaj¹
plac Hallera 9
Transport i obmiar gratis!
nieszablonowych metod, a przede wszystkim pokazuj¹,
K
¿e dziêki pasji ¿ycie jest kolorowe!
tel.
22
618-96-52
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
N
Mowa o organizacjach poza- Dziêki nim co roku tysi¹ce dzieci
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
zapraszamy pon.-pt. 9-18
A mariusz_gradek@wp.pl
rz¹dowych, dzia³aj¹cych w i m³odzie¿y z Warszawy ciekawejœcie od podwórka
sferze edukacji i wychowania. wie, aktywnie i twórczo spêdza
wolny czas po lekcjach. I nie
tylko – czêœæ z nich wspó³praSZCZYPIOREK
cuje ze szko³ami i znacz¹co
Ok. 2-letni pies szuka odpowiedzialnego, troskliwego
uatrakcyjnia program lekcji.
domu i kochaj¹cych r¹k do g³askania. Szczypior jest
Ponad 20 fundacji i stowarzyszeñ
zdrowy, odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany.
z
Komisji
Dialogu Spo³ecznego
£adnie chodzi na smyczy i podró¿uje samochodem.
ds. Edukacji, dzia³aj¹cej przy
Toleruje koty, z którymi mieszka w domu tymczasowym
Biurze Edukacji Urzêdu m.st.
pod jednym dachem. Spragniony kontaktu z cz³owiekiem,
Warszawy bêdzie mo¿na
z wdziêcznoœci li¿e po twarzy :) Jest œrednim psem,
spotkaæ w Parku Bródnowskim
wa¿y ok.14 kg.
w niedzielê 31 maja w godziKontakt w sprawie adopcji: 600-822-488
nach 11-17. W ramach III
Warszawskiego Kalejdoskopu
Edukacyjnego zorganizuj¹
niecodzienne animacje dla
dzieci, m³odzie¿y i ca³ych rodzin.
- Ci, którzy nas odwiedz¹,
Absolwent Paramedycznego I Technicznego uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja- manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, mog¹ liczyæ na efektowne
tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane pokazy chemiczne, wybuchoPasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi we doœwiadczenia fizyczne,
rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci gry planszowe rozwijaj¹ce
pokolenia na pokolenie, i jest uznawany za m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtno- umiejêtnoœci strategiczne i
jednego z najlepszych healerów w Azji i Europie. œci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby logicznego myœlenia, warsztaty
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie historyczne, rodzinne zajêcia
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
etnologiczne, fascynuj¹ce
eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu
zagadki logiczne, lektorat jêorganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y wielu chorób. Miêdzy innymi:
zyka migowego, a nawet na
energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach - nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
mini sp³yw kajakowy po parenergii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum - prostacie, problemach hormonalnych
kowym stawie – deklaruje
choroby. Poœwiêca choremu oko³o pó³ godziny,
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach Renata Wardecka z Fundacji „Bo
ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿
reumatycznych
Warto”, jedna z organizatorek
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, przedsiêwziêcia. – Bêdzie
migrenie,
kolorowo jak w prawdziwym
- chorobie Parkinsona, parali¿u
kalejdoskopie!
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
A to tylko czêœæ atrakcji.
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Kalejdoskop towarzyszy XX
Dlaczego lepiej wybraæ Jamesa?
Turniejowi Rycerskiemu, przy- wizyta trwa 30 minut przez które James zajmuje gotowanemu przez Dom Kultury
siê ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem „Œwit”. Oprócz zajêæ naukowskazanych miejsc
wych bêdzie mo¿na obejrzeæ
- doje¿d¿amy do domu czy szpitala jeœli sam pokazy i walki rycerskie, zwienie jesteœ w stanie do nas dotrzeæ
dziæ œredniowieczne zagrody
- prowadzimy sta³¹ dzia³alnoœæ, codziennie mo¿esz czy spróbowaæ swych si³ w
siê z nami skontaktowaæ w godzinach 9-19.
dawnych rzemios³ach.
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu.
- Miasto sto³eczne Warszawa
Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
wspiera co roku kilkaset propod numerami tel.:
jektów edukacyjno-wycho22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.
wawczych, prowadzonych
Sobota i niedziele telefony komórkowe.
przez organizacje pozarz¹dowe,
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA które znakomicie uzupe³niaj¹
i rozszerzaj¹ ofertê szkó³ i miejwww.filipinskieuzdrowienia.pl
plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

proszê, aby zespoli³ nas w
poczuciu uczciwoœci pañstwa
do obywatela. Proszê wykazaæ,
¿e rz¹d i prezydent pracuj¹ na
rzecz tych, których tak ³atwo
straciæ w buncie spo³ecznym,
aliœci i tego, co siê nazywa
utrat¹ dobrego imienia. Twórzmy
miejsca pracy, indywidualne
konta ZUS i skoñczmy z komun¹, z pojêciem za darmo,
ulgami, odpisami. Jak zarobimy, to nasze obywatelskie
konta czekaj¹ na zysk. To
bêdzie miara naszych relacji.
Panie Prezydencie, gratulujê.
Mniej igrzysk, proszê.
PrzejdŸmy do wiosennych
zagro¿eñ wœród zwierz¹t.
Maj, zaraz czerwiec – przy-

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

skich placówek oœwiatowych
– mówi Kamila TylkowskaMajcher z miejskiego Biura
Edukacji. – Wœród nich s¹
przedsiêwziêcia miêdzy innymi
z zakresu edukacji obywatelskiej
i varsavianistycznej, rozwijaj¹ce
kompetencje naukowe, buduj¹ce pozytywne relacje miêdzypokoleniowe, zwiêkszaj¹ce
szanse m³odzie¿y na rynku
pracy, pokazuj¹ce potencja³
warszawskiej Wis³y… W 2015
roku na wsparcie tego rodzaju
dzia³añ przeznaczono 6,5 mln
z³otych.
Bart³omiej W³odkowski

roda budzi siê do ¿ycia. Na
wiosnê budzi siê to, co dobre,
ale tak¿e budzi to, co z³e.
To, co z³e, to kleszcze i
komary. Od lat z wielkim powodzeniem stosowaliœmy obro¿e i spoty na skórê naszych
pupili. Jak œwiat œwiatem zaleca³em spoty dla zwierz¹t,
które s¹ blisko nas, a ca³¹
œmierdz¹c¹ resztê zaleca³em
dla zwierzaków œmigaj¹cych
po ogrodach i podwórkach.
Rok 2015 jest prze³omowy.
Ja i moje kole¿anki i koledzy
,lekarze weterynarii zaczêliœmy
obserwowaæ powstawanie
wœród owadów odpornoœci
na leki przeciwkleszczowe.
Do 24 maja, mimo zastosowania obro¿y Foresto, Kiltix,
i spotów opartych na fipronilu,
leczyliœmy psy chore na
babeszjozê. Z wywiadów
otrzymywaliœmy fakty znajdywania opitych krwi¹ psich
¿ywicieli obecnoœci kleszczy
tu¿ pod obro¿ami. Obserwujemy spadek skutecznoœci
spotów w nazwie zaczynaj¹cych siê na „F” - Fiprex, Fypryst, Frontline. Spadek skutecznoœci oceniam na 10%.
Mo¿e m¹droœæ owadów jest
podobna do m¹droœci bakterii, opieraj¹cych siê antybiotykom. Pragnê Pañstwa
uprzedziæ i poprosiæ o wzmo¿on¹ kontrolê zw³aszcza po
powrocie do domu po d³u¿ej
trwaj¹cym spacerze. Antykleszcze czy weselej mówi¹c
antyklechony mog¹ pozwalaæ
owadom na spacerowanie po
sierœci, pozwalaj¹ nawet wpiæ
siê w skórne naczynie. Aliœci
po pierwszym ³yku kleszcze
musz¹ uschn¹æ - jak liœcie w
porze jesieni. Je¿eli mimo
stosowania preparatów przeciwkleszczowych zastaniecie
w skórze, pij¹cego, ¿ywego
owada - to czas na zmiany.

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 3 i § 4 § 9 ust.1 i 2 Zarz¹dzenia nr 5923/2014
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w
sprawie zasad najmu lokali u¿ytkowych w budynkach
wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegó³owego
trybu oddawania w najem lokali u¿ytkowych w budynkach
wielolokalowych na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy
ni¿ 10 lat (z póŸn.zm.)
OG£ASZA
NA DZIEÑ 26.06.2015 r. USTNY KONKURS
(okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ W ZASOBACH LOKALOWYCH
M.ST. WARSZAWY NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
NA DZIEÑ 29.06.2015 r.
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
(okres najmu do 10 lat)
NA NAJEM LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ W ZASOBACH LOKALOWYCH
M.ST. WARSZAWY NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do przetargu i
konkursu wywieszone s¹ tablicach informacyjnych:
Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Praga-Pó³noc m.st. Warszawy przy ul. Jagielloñskiej 23
i w jego Administracjach Obs³ugi Mieszkañców; na stronie
internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl,
Dzielnicy Praga-Pó³noc www.praga-pn.waw.pl, Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami www.zgn-paga-pn.waw.pl
oraz na lokalach przeznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ w Dziale
Lokali U¿ytkowych Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy,
przy ul. Jagielloñskiej 23, p. 22, tel. 22 205-41-28, 29,
24, 88 w godzinach pracy Zak³adu.

Prosto z mostu

Brzmienie ciszy
Historia z przed³u¿eniem ciszy
wyborczej w dniu II tury wyborów
Prezydenta RP kompromituje nie
Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹, jak
twierdzili lubi¹ce utarte szlaki myœlenia
komentatorzy, ani nawet nie instytucjê
ciszy wyborczej, choæ oczywiœcie gdyby
jej nie by³o, to i nie by³oby ca³ej
sprawy. Historia ta pokazuje, na czym
polega generalny problem z polskim
s¹downictwem.
W jednej z obwodowych komisji
wyborczych zdarzy³ siê nieszczêœliwy

wypadek: zmar³a kobieta. Z tego powodu lokal zosta³ na pó³torej godziny
zamkniêty, nastêpnie wyd³u¿ono w
tej komisji o pó³torej godziny czas
g³osowania i w konsekwencji wyd³u¿ono ciszê wyborcz¹ w ca³ej Polsce.
Wbrew temu, co pisali dziennikarze,
czasu g³osowania nie wyd³u¿y³a PKW,
bo to nie jej kompetencja. O tym, co
robiæ w przypadku nadzwyczajnych
wydarzeñ, decyduje obwodowa komisja
wyborcza, za zgod¹ okrêgowej komisji
wyborczej. Kodeks wyborczy przewi-

duje, ¿e g³osowanie mo¿e - nie musi zostaæ „przerwane, przed³u¿one albo
odroczone do nastêpnego dnia”. To
przepis przydatny w przypadku
jakiegoœ wycieku gazu czy zawalenia
siê dachu. Kodeks wyborczy zawiera
ca³¹ procedurê na tak¹ okolicznoœæ:
nale¿y zamkn¹æ i opieczêtowaæ drzwi
lokalu, poinformowaæ wyborców, kiedy
bêd¹ mogli przyjœæ zag³osowaæ, itd.
Tu z niczym takim nie mieliœmy do
czynienia. O ile przerwanie g³osowania
by³o zrozumia³e, to nie by³o powodu
do wyd³u¿ania czasu otwarcia lokalu.
Przerwa trwa³a pó³torej godziny i
zakoñczy³a siê o 19.00, na dwie godziny przed planowym zamkniêciem
lokalu. Do 21.00 wszyscy chêtni z

Prawa strona Warszawy

Kolejna ¿ó³ta kartka dla Platformy
Ile ludzi tyle opinii, dla jednych
sensacja, dla innych wielka radoœæ wyniki wyborów na urz¹d Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Po raz kolejny
mogliœmy zaobserwowaæ, jak niewiele
warte s¹ sonda¿e, które jeszcze niedawno
dawa³y Bronis³awowi Komorowskiemu
zdecydowane zwyciêstwo. Po bardzo
dobrej i profesjonalnej kampanii (warto
podkreœliæ, i¿ pierwsza czêœæ kampanii
by³a wyj¹tkowo nudna, dopiero od
czasu zwyciêstwa w I turze i podjêcia
rêkawicy przez prezydenta Komorowskiego, kampania zyska³a na atrakcyjnoœci) zwyciê¿y³ kandydat PiS doktor
Andrzej Duda. Serdecznie gratulujê
zwyciêzcy i ¿yczê mu wytrwa³oœci w
pogl¹dach oraz rozs¹dnego i efektywnego sprawowania urzêdu g³owy pañstwa.
Warto podkreœliæ, i¿ prezydent elekt w
pierwszej turze w Warszawie wygrywa³
tylko w kilku miejscach na Pradze Pó³noc.
¯ywiê nadziejê, i¿ nasz Prezydent RP,
bêdzie tak¿e pamiêta³ o lokalnych
spo³ecznoœciach i o tym, jak wa¿ne s¹
g³osy i opinia ka¿dego mieszkañca.
Niew¹tpliwie udzia³ Prezydenta RP
np. w obchodach rocznicy Rzezi Pragi
by³by czymœ, co podnios³oby rangê takich
obchodów, a jednoczeœnie zwiêkszy³o
zainteresowanie histori¹ warszawskiej
Pragi Pó³noc. Raz jeszcze gratulujê,
przysz³oœæ ma na imiê Polska!
Przechodz¹c zaœ do spraw lokalnych:
13 maja w dniu urodzin rotmistrza

Witolda Pileckiego, mia³o miejsce ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej
¯o³nierzy Wyklêtych. Tablica zawis³a na
budynku dawnej katowni bezpieki przy
ul. œw. Cyryla i Metodego. Znajduje siê
na niej napis „Polskim ¯o³nierzom
Niez³omnym w ho³dzie mieszkañcy
Pragi”. Choæ to jedynie ma³y, to jednak bardzo wa¿ny symbol dla naszej
dzielnicy.
W minionym tygodniu odby³o siê
klasycznie du¿o wydarzeñ kulturalnych m.in. akcja „Praski Ogródek
S¹siedzki” przeprowadzona przez
Praski Dom Kultury, a tak¿e Hospicyjny
Piknik Praski. By³y wystêpy artystyczne,
koncerty, a tak¿e kwesta na rzecz
oœrodka Hospicjum Domowe. Warto
œledziæ nadchodz¹ce wydarzenia w naszej
dzielnicy, szczegó³owe informacje na
bie¿¹co zamieszczane s¹ na stronie
urzêdu dzielnicy Praga Pó³noc.
Z okazji Dnia Matki, ¿yczê wszystkim
Mamom zdrowia, samych sukcesów,
radoœci i pociechy z dzieci. Dzieciom
z kolei z okazji nadchodz¹cego ich
œwiêta ¿yczê zdrówka, dobrych ocen
w szkole, sukcesów, spe³nienia marzeñ
oraz by zawsze by³y wsparciem dla
swoich rodziców.
1 czerwca to rocznica setnych urodzin ŒP. Ksiêdza Jana Twardowskiego,
patrona naszej praskiej biblioteki. Tego
dnia odbêd¹ siê m.in. o godzinie 10

msza w katedrze œw. Floriana i œw.
Micha³a Archanio³a, a tak¿e dyskusja
i koncert w Sali Kurialnej przy ul.
Floriañskiej 3.
W ramach bud¿etu partycypacyjnego
na rok 2016, zachêcam do zapoznania
siê z projektami dla naszej dzielnicy i
g³osowania w dniach 16-26 czerwca
na najlepsze, warto o tym pamiêtaæ.
Urna znajduje siê w Sali Obs³ugi
Mieszkañców (WOM) Urzêdu Dzielnicy
Praga Pó³noc, na parterze (w godzinach
pracy urzêdu: poniedzia³ek: 8-18, od
wtorku do pi¹tku 8-16) - listownie - na
adres Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc,
ul. K³opotowskiego 15, 03-708
Warszawa, z dopiskiem „Bud¿et
partycypacyjny 2015”.
Adriana Jara
radna Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Szpital - oby nie tylko z nazwy
Wielomiesiêczne starania mieszkañców o szpital na Bia³o³êce,
artyku³owane poprzez dzia³ania
stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkañców
Bia³o³êki (IMB), a poparte przez tysi¹ce
bia³o³êczan, przynosz¹ realne skutki.
Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy
Bia³o³êka uchwalono stanowisko, w
którym radni zwracaj¹ siê do Rady
Warszawy o utworzenie w tej dzielnicy
szpitala chirurgii jednego dnia. Jest to
krok w dobrym kierunku, ale niewystarczaj¹cy. Szpital powinien byæ w
przysz³oœci rozbudowany o kolejne
oddzia³y, ale na ten moment dopracowania wymaga lokalizacja placówki.
Projekt IMB, który popar³o przesz³o
3,5 tys. mieszkañców Bia³o³êki,
dotyczy³ pe³nowartoœciowego szpitala
ze wszystkimi najwa¿niejszymi oddzia³ami. Nacisk spo³eczny sprawi³, ¿e
mieszkañcom zaoferowano teraz wersjê
minimum, tzw. szpital jednego dnia.
Cz³onkowie naszego stowarzyszenia
rozmawiali o tej mo¿liwoœci z wicepre-

zydentem Warszawy W³odzimierzem
Paszyñskim kilka miesiêcy temu. Ta
propozycja jest do zaakceptowania na
pocz¹tek, ale na tym nie mo¿e siê
skoñczyæ. Musi byæ techniczna mo¿liwoœæ
rozbudowy szpitala, aby odpowiada³
rzeczywistym potrzebom mieszkañców
najdynamiczniej rozwijaj¹cej siê dzielnicy
Warszawy. W przeciwnym wypadku
bêdziemy mieli do czynienia z mamieniem mieszkañców, a przedstawianie
niewielkiej placówki chirurgicznej
jako wyczekiwanego przez bia³o³êczan
szpitala nale¿y bêdzie potraktowaæ
jako PR-owsk¹ sztuczkê partii
politycznych.
Kolejn¹ kwesti¹ jest lokalizacja
szpitala. Powinna ona byæ dogodna dla
jak najwiêkszej liczby mieszkañców,
blisko centrum dzielnicy, a nie na
jej peryferiach. Mo¿liwe lokalizacje
powinny zostaæ wskazane przez w³adze
miasta, skonsultowane z ekspertami i
mieszkañcami. Dziêki IMB odbêdzie
siê spotkanie komisji dialogu spo-

³ecznego poœwiêcone tej sprawie. Nie
mo¿e byæ narzucania rozwi¹zania bez
pytania mieszkañców. Inwestycja
szpitala jest doskona³¹ okazj¹ do
wspó³pracy wszystkich, którym le¿y na
sercu dobro Bia³o³êki.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy”
www.inicjatywa.waw.pl
facebook.com/InicjatywaWAW

Lewa stronanowa
medalugazeta praska 7

PiS ma prezydenta

pewnoœci¹ mogliby zag³osowaæ. Jak
zreszt¹ teraz wiemy, w dodatkowym
czasie po 21.00 zag³osowaæ przysz³o
zaledwie 15 osób. Trzeba podkreœliæ,
¿e kodeks wyborczy nie okreœla,
jak d³ugo g³osowanie ma trwaæ.
Przerwanie go na godzinê nie oznacza,
¿e trzeba je o tyle samo przed³u¿yæ,
jak mecz pi³ki no¿nej.
Za zamieszanie nie nale¿y winiæ
obwodowej komisji wyborczej, z³o¿onej
ze zwyk³ych obywateli, niekoniecznie
bieg³ych w przepisach. Ich decyzja
zosta³a jednak zatwierdzona przez
okrêgow¹ komisjê wyborcz¹, która
sk³ada siê z zawodowych sêdziów,
powo³ywanych przez samego ministra
sprawiedliwoœci. To lepsza selekcja,
ni¿ do przeciêtnego s¹du drugiej
instancji. To to grono faktycznie zdecydowa³o o nieszczêsnym przed³u¿eniu
czasu g³osowania; przypuszczam nawet,
¿e sugeruj¹c to rozwi¹zanie komisji
obwodowej, dzia³aj¹cej wszak w
du¿ym stresie.
Sêdziowie dzia³ali asekurancko,
nie kieruj¹c siê interesem spo³ecznym
ani nie zastanawiaj¹c siê nad skutkami swojej decyzji. Pó³torej godziny?
Najwy¿ej wszyscy poczekaj¹. To
typowy obraz ka¿dego polskiego s¹du.
G³osowanie, cisza wyborcza to tylko
sztafa¿.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

I po wyborach. Nowym prezydentem
kraju zosta³ a Duda z Prawa i Sprawiedliwoœci. Jeszcze kilka miesiêcy
temu praktycznie nikomu nieznany
europose³ z Ma³opolski, by³y minister
w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyñskiego. A jeszcze niedawno prezydent
Bronis³aw Komorowski cieszy³ siê 80%
zaufaniem spo³ecznym i wszyscy byli
przekonani, ¿e wygra w pierwszej turze.
W najgorszym razie druga tura mia³a
byæ tylko formalnoœci¹. ¯artowano, ¿e
aby przegraæ musia³by przejechaæ po
pijaku, na przejœciu dla pieszych, zakonnicê. I choæ do tego nie dosz³o, to
wyl¹dowa³ na deskach, podobnie jak
przeciwnik Pudzianowskiego na ostatniej gali KSW. Nie pomog³o wsparcie
mediów, dziennikarzy, osób ze œwiata
sportu, kultury i polityki. Im wiêcej
by³o w ostatnim tygodniu tych g³osów
wsparcia, tym wiêksze mia³em obawy,
¿e efekt bêdzie odwrotny. ¯e „masy”
nie pos³uchaj¹ siê elit i zrobi¹ na
przekór. Nie tyle nawet Bronis³awowi
Komorowskiemu, co Platformie Obywatelskiej, któr¹ on reprezentuje.
Partii, któr¹ po oœmiu latach rz¹dzenia
Polacy s¹ coraz bardziej zmêczeni.
Partii, która do wczoraj by³a przekonana,
¿e w³adza jest im dana raz na zawsze.
Bez wzglêdu nawet na mniejsze i wiêksze
afery, z taœmow¹ na czele. Partii, której
wiêkszoœæ polityków przesta³a s³uchaæ
obywateli, spotykaæ siê z nimi, t³umaczyæ.
Po prostu byæ wœród ludzi. Bronis³aw
Komorowski pope³ni³ ogromny b³¹d
zaniechania i z³ego doboru ludzi.
Gorsz¹ kampaniê od niego mia³a tylko
Magdalena Ogórek, ale ona po prostu
odlecia³a i swego sztabu nie s³ucha³a w
ogóle. Ju¿ samo wybranie kotylionu
na logo kampanii prezydenta tr¹ci³o
sarmackim zaœciankiem i by³o sprzeczne
z g³oszon¹ przez Platformê postêpowoœci¹. Potem by³o ju¿ tylko gorzej.

Przede wszystkim zbyt póŸne wyjœcie
do ludzi, pompatycznoœæ i sztywnoœæ
w bezpoœrednich kontaktach z nimi
natychmiast wy³awiane i przekazywane
sobie g³ównie przez m³odych w internecie.
Nie mówi¹c ju¿ o absurdzie referendum
w sprawie JOW-ów. Pisaæ by mo¿na d³ugo,
ale nie w tym rzecz. Otó¿ nie mogê
poj¹æ, dlaczego sztabowcy Bronis³awa
Komorowskiego nie zaczerpnêli z doœwiadczeñ referendum warszawskiego?
To by³ doskona³y poligon doœwiadczalny
dla Hanny Gronkiewicz-Waltz i warszawskiej Platformy Obywatelskiej. Po
pocz¹tkowej dezorientacji prezydent
Warszawy zmobilizowa³a siê i rozpoczê³a naprawdê aktywn¹ kampaniê,
która trwa³a ponad rok – a¿ do wyborów samorz¹dowych. By³a obecna
wszêdzie i wprowadzi³a rozwi¹zania,
o których wczeœniej nie chcia³a nawet
s³uchaæ, jak chocia¿by bud¿et partycypacyjny. Po pocz¹tkowych drwinach
i niedowierzaniu warszawiacy uznali,
¿e pani prezydent naprawdê siê zmieni³a i wybrali j¹ na trzeci¹ kadencjê.
Bronis³aw Komorowski powinien pójœæ
t¹ sam¹ drog¹. Nie zrobi³ tego ani on,
ani jego wspó³pracownicy i Platforma
zap³aci³a ogromn¹ polityczn¹ cenê.
Sebastian Wierzbicki
przewodnicz¹cy SLD w Warszawie
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Od wyborów do wyborów
Wybory prezydenckie mamy ju¿ za
sob¹. Pisz¹c ten felieton w sobotê rano nie
mam zielonego pojêcia, kto wygra³. Podzielê
siê wiêc kilkoma luŸnymi refleksjami w
sprawie. Kampania generalnie by³a ma³o
ciekawa, uleg³a zdynamizowania w koñcówce, po debatach kandydatów. Media
oprócz nudnych spotów pocz¹tkowo nie
mia³y co relacjonowaæ, dopiero kilku krewkich
przeciwników prezydenta Komorowskiego
wprowadzi³o pewne elementy emocji. Dotychczas urzêduj¹cy prezydent i jego sztab
wyraŸnie przespali pocz¹tek kampanii.
Uspokajaj¹ce oceny jego popularnoœci,
kadzenie politycznego main streamu wyraŸnie zdemoralizowa³o t¹ ekipê. Wyniki I
tury by³y jak przys³owiowy kube³ zimnej
wody. Pogoñ nie zawsze bywa skuteczna.
Kandydat PiS dopiero stopniowo wci¹ga³ siê
w rolê. Przys³owiowych skrzyde³ doda³o mu
zwyciêstwo w I turze. Wtedy naprawdê
uwierzy³, ¿e mo¿e wygraæ. Zacz¹³ pozowaæ
na wodza, mimik¹ wzoruj¹c siê na Mussolinim. Programy obu kandydatów w tym
starciu by³y elementem drugorzêdnym, bo
tak naprawdê oprócz wniesienia projektu
ustawy prezydent nie mo¿e w zakresie
legislacji du¿o wiêcej. Taki ustrój sobie
zafundowaliœmy. Osoba wybierana przez
ca³y naród ma doœæ liche kompetencje.
Prezydent bywa, przyjmuje, reprezentuje,
nadaje, podpisuje. Jest tytularn¹ g³ow¹ pañstwa, symbolizuje majestat RP. Przemawia
wiêc do mnie pomys³, by wzorem naszych
zachodnich s¹siadów prezydenta wybiera³o

Zgromadzenie Narodowe, czyli Sejm i Senat.
Efekt ten sam, a koszty niewspó³miernie
ni¿sze. Naobiecywano nam jednak wiele,
licz¹c na krótk¹ zbiorow¹ pamiêæ narodu.
W ca³ej kampanii nie zab³ysn¹³ ¿aden
talent polityczny. S³abo, bez ¿adnego wyrazistego pomys³u, wypad³a Magdalena
Ogórek. Im bardziej chcia³a byæ samodzielna i oddala³a siê od programu SLD, tym
bardziej odsuwali siê od niej wyborcy SLD.
Swój prymitywizm w ca³ej krasie zaprezentowali Korwin-Mikke i Kukiz. Korwin
próbowa³ jeszcze intelektualizowaæ. Kukiz
po prostu pojecha³ po bandzie. Czego siê
jednak mo¿na spodziewaæ po facecie, który
œpiewa „jak ja was k…. nienawidzê”.
Nazwiska pozosta³ych kandydatów ju¿
zapomnia³em. Z³o¿one przez przedstawicieli partii politycznych obietnice zapewne
us³yszymy wkrótce w czasie kolejnej kampanii. Ta zacznie siê zaraz po wakacjach, a
bêdzie poprzedzona preludium w postaci
referendum, które na Senacie wymusi³a
przestraszona ekipa prezydenta Komorowskiego, staraj¹c siê pozyskaæ wyborców
Kukiza; st¹d pytanie o wprowadzenie jednomandatowych okrêgów wyborczych w
wyborach do Sejmu, pozosta³e dwa tycz¹
finansowania partii politycznych i wyk³adni
przepisów prawa podatkowego na korzyœæ
podatnika. Innymi s³owy, czy chcecie byæ
zdrowi, bogaci i szczêœliwi, czy biedni, starzy
i chorzy. Pokpiwam sobie z tego, wiem
bowiem, ¿e referedum to nie bedzie mia³o
¿adnych skutków prawnych, nie znajdze sie

bowiem 50% uprawnionych do g³osowania,
którzy wezm¹ w nim udzia³. W b³oto
wywalone zostanie 100 milionów z³otych.
Najgorsze jest to, ¿e wie to chyba równie¿
PO, a jednak dla bie¿¹czki popar³a takie
dzia³ania. Odbije siê to na nich rykoszetem
jesieni¹, gdy walka bêdzie nie o przys³owiowy ¿yrandol w pa³acu prezydenckim, ale
o realn¹ w³adzê w Sejmie i Sencie. Obyœmy
wtedy m¹drzejsi byli.
PS. Zwyciêstwo Komorowskiego funduje
nam do jesieni kampaniê o sfa³szowanie
wyborów, zwyciêstwo Dudy wieœci rozpad
dotychczasowego obozu rz¹dz¹cego i
powrót IV RP. Ostatnia nadzieja w SLD.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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Karewiczem, pt. „Czego na
Pradze szukali jazzmani?”
Spotkaniu towarzyszy³a
wystawa zdjêæ Marka Karewicza, przedstawiaj¹cych
Krzysztofa Komedê i innych
ówczesnych muzyków, np.
Wandê Warsk¹ i Andrzeja
Kurylewicza. Jako nastolatek
Karewicz grywa³ na tr¹bce i
kontrabasie w zespo³ach jazzowych. Wy³¹cznie fotografi¹
zaj¹³ siê od koñca lat 50. za
namow¹ Leopolda Tyrmanda. Duch Tyrmanda unosi³ siê
zreszt¹ podczas spotkania,
bo by³a mowa o bikiniarzach.
- Wygl¹d bikiniarza to
by³o wyzwanie – powiedzia³
Pawe³ Brodowski. – a jego
wyjœcie na ulicê to by³a
prawdziwa demonstracja.
Jak przysta³o bowiem na
prawdziwych kontestatorów
kultury, bikiniarze wrêcz razili
swoim wygl¹dem. Kolorowe,
pr¹¿kowane skarpetki oraz
zamszowe mokasyny na
s³oninie, czyli kilkucentymetrowej, kauczukowej podeszwie, przykrótkie, w¹skie
spodnie, kolorowa koszula, a
do tego najczêœciej kraciasta

marynara. Na g³owie plereza,
czyli fantazyjna fryzura utrwalona ¿elem. I tu dochodzimy
do odpowiedzi na pytanie:
czego jazzmani szukali na
Pradze? Oczywiœcie ubrañ.
Ciuchy by³y przecie¿ na
Pradze, najpierw na placu
Szembeka, póŸniej na bazarze Ró¿yckiego, wreszcie w
Rembertowie.
Na Pragê jeŸdzi³o siê te¿
po p³yty, przywo¿one przez
marynarzy z Zachodu. Dziêki tym p³ytom, które mo¿na
by³o dostaæ na Ró¿ycu, m³odzie¿ wiedzia³a, ¿e oprócz
piosenek typu „Na prawo
most, na lewo most” i pieœni
ludowych, jest jeszcze inna
muzyka, inny œwiat.
- Jazz by³ wtedy dla nas
muzyk¹ wolnoœci – powiedzia³ Krzysztof Sadowski. Zakazany jazz to by³a kontestacja polityczna.
Drugie spotkanie tej nocy,
„Praskie inspiracje Tyrmanda”,
te¿ nawi¹zywa³o do lat 50.
W dyskusji zapowiadaj¹cej
premierê ksi¹¿ki „Ceglane
cia³o, gor¹cy oddech: Warszawa Leopolda Tyrmanda”
udzia³ wziêli: Ma³gorzata Li-
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twinowicz, Sylwia Chutnik i
Marcin Go³¹b z Instytutu
Kultury Polskiej UW. Zwrócili
oni uwagê, ¿e choæ akcja
powieœci dzieje siê w lewobrze¿nej Warszawie, to
g³ówna postaæ, tytu³owy Z³y,
pochodzi z Pragi. Niektóre
sceny rozgrywaj¹ siê na
bazarze Ró¿yckiego, gdzie
mo¿na kupiæ wszystko i
gdzie za³atwia siê interesy.
Dla Tyrmanda Praga by³a
miejscem, gdzie mo¿na by³o
byæ sob¹.
Uzupe³nieniem spotkañ by³
koncert jazzowy na tarasie z
widokiem na dachy bazarowych kramów. Ca³y czas
ustawia³a siê te¿ kolejka do
zwiedzania
modlitewni
¿ydowskiej i ceglanych piwnic.
Na œcianie kamieniczki z
modlitewni¹ wyœwietlany by³
ruchomy mural przedstawiaj¹cy praskie skarby. Mo¿na
by³o te¿ wybraæ siê na wirtualny spacer po starej Pradze
ogl¹daj¹c film w 3D „Trzeci
wymiar Pragi”, zrealizowany
w ramach projektu „Kalejdoskop kultury – zachowanie
dziedzictwa kulturowego
warszawskiej Pragi”.
Ale i tak nic nie przebi³o
powodzenia stolika, przy którym warszawski przewodnik
Mieczys³aw Janiszewski namawia³ do gry w ”trzy karty”.
Znana regu³a „czerwona wygrywa, czarna przegrywa”
niby prosta, niby wszystko siê
pamiêta, a nikomu nie uda³o
siê wygraæ. Pan Mieczys³aw
prowadzi³ grê z takim humorem, a przy okazji przemyca³
wiadomoœci z historii Pragi w
formie zagadek, ¿e nawet
„przegranie” kurtki czy zegarka nikogo nie zra¿a³o.
Zreszt¹ odpowiadaj¹c trafnie
na zagadkê mo¿na by³o coœ
wygraæ, np. komplet pocztówek
z wizerunkami starej Pragi lub
turystyczny plecaczek, w sam

raz na dalsz¹ trasê Nocy
Muzeów na Pradze.
W Atelier Klitka przy ul.
Z¹bkowskiej 12 prezentowana by³a wystawa Miros³awa
Wolañskiego pt. „Chrystus z
Abu Ghraib”. To cykl obrazów
zainspirowanych wydarzeniami, które wstrz¹snê³y
œwiatem w ostatnich latach.
Tytu³owy obraz nawi¹zuje do
torturowania wiêŸniów irackich przez amerykañskich
¿o³nierzy, inny przedstawia
zniszczone atakiem terrorystycznym wie¿owce w Nowym Jorku. Jest te¿ kobieta,
skacz¹ca z okna podczas
zamieszek w Londynie.
- Nie jest tak, ¿e zawsze
jedni s¹ dobrzy, a drudzy Ÿli
– mówi³, nawi¹zuj¹c do eksperymentu wiêziennego Philipa
Zimbardo Miros³aw Wolañski.
– Zimbardo udowodni³, ¿e
ludzkie zachowania zale¿¹
od okolicznoœci i wp³ywu
otoczenia.
Powa¿n¹ wystawê Miros³awa Wolañskiego uzupe³nia³
humorystyczny kola¿ Julity
Delbar.
W galerii Omnimodo przy
ul. Nieporêckiej 10 Dorota i
Leszek Gêsiorscy zaprezentowali wystawê swoich grafik
pt. „Oblicza Ziemi. Tej Ziemi”.
Prezentowane prace s¹
prób¹ po³¹czenia dwóch
rocznic: 10. rocznicy œmierci
Jana Paw³a II i 600. rocznicy
urodzin kronikarza Jana
D³ugosza. Dla mnie jednak,
szczególnie jeœli chodzi o
grafiki Doroty Gêsiorskiej, to
bardzo osobisty zapis. Jest tu
i modlitwa i samotnoœæ oraz
kobiecy punkt widzenia na
mêsk¹ chêæ bycia zawsze w
centrum uwagi, a tak¿e
piêkne, delikatne trzy widoki z
podró¿y do Maroka. Wystawa
odbywa siê w ramach oddolnej
akcji praskich artystów „Stan
rzeczywisty”.

Ciekaw¹ ekspozycjê zaprezentowa³ oddzia³ Muzeum
Warszawy – Muzeum Drukarstwa w tymczasowej siedzibie przy Z¹bkowskiej 23/25.
Poznaj¹c dawne sposoby
druku, mo¿na by³o spróbowaæ t³oczyæ na zabytkowej
prasie druk okolicznoœciowy
i w³asnorêcznie wykonany
linoryt zabraæ do domu.
Wystawy w praskich galeriach,
spotkanie ze „Z³ym” i jazzmanami
oraz trójwymiarowy lot nad

dachami Pragi w Muzeum
Warszawskiej Pragi dostarczy³y
widzom niezapomnianych
wra¿eñ. Twórcom wirtualnego
spaceru uda³o siê uchwyciæ
nie tylko obraz dawnej œwietnoœci i rozmach urbanizacyjny
Pragi, ale tak¿e przejawy
codziennego ¿ycia dzielnicy.
Obecnie spacer jest dostêpny (w 3D i 2D) na stronie
www.praga-pn.waw.pl/trzeci_wymiar_pragi
Joanna Kiwilszo

Harcerski Dzieñ Dziecka
- Rodzinna Gra
Serdecznie zapraszamy na II edycjê Harcerskiego Dnia
Dziecka - Rodzinn¹ Grê. Ju¿ 31 maja w VII Ogrodzie
Jordanowskim (ul. Namys³owska 21) spotkamy siê, aby razem
celebrowaæ œwiêto wszystkich dzieci.
Organizatorzy przygotowali dla Was moc atrakcji - zadania
sportowe, plastyczne, harcerskie. PrzyjdŸcie z mam¹,
tat¹, babci¹, dziadkiem, siostr¹, bratem i weŸcie udzia³ w
atrakcjach przygotowanych przez harcerzy, Dom Kultury
Praga, VII Ogród Jordanowski i praskie organizacje spo³eczne.
Czas umil¹ nam wystêpy na scenie - swój program
zaprezentuj¹ zespo³y z LO L im. Ruy Barbosy, Hufca ZHP
Warszawa Praga Pó³noc, podopieczni Hope4Street, uczniowie
praskich szkó³.
To, co siê w tej edycji nie zmienia - to cel, czyli zebranie
jak najwiêkszej iloœci darów dla Domu Samotnej Matki, który
dzia³a na warszawskiej Pradze. Prosimy o ¿ywnoœæ o d³ugim
terminie przydatnoœci, œrodki czystoœci, jednorazowe pieluchy,
zabawki i ksi¹¿eczki. UWAGA: Nie zbieramy pieniêdzy!
Pewnie zastanawiacie siê, ile kosztuje wejœcie... Œmia³o
mo¿emy powiedzieæ, ¿e wstêp na Harcerski Dzieñ Dziecka
jest WOLNY! Szczegó³y imprezy znajdziecie na stronie:
www.opraga.pl. Do zobaczenia!

