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Burakowski bis
Bêdzie ciê¿ko. Sto³eczny armagedon spowodowany
zamkniêciem Mostu £azienkowskiego po sobotnim po¿arze
pog³êbi kolejny etap budowy Kolektora Burakowskiego bis,
doprowadzaj¹cego œcieki do Oczyszczalni Œcieków Czajka.
Zamkniêcie wschodniej jezdni ulicy ks. J. Popie³uszki sprawi,
¿e komunikacyjne utrudnienia dotkn¹ zarówno lewobrze¿n¹,
jak i prawobrze¿n¹ Warszawê.
Zamkniêcie wschodniego metod¹ znan¹ nam dobrze z
pasa ruchu ulicy Popie³uszki, a II linii metra. Tarcza dr¹¿y pod
œciœlej jej fragmentu (od Krasiñ- ziemi¹ tunel o œrednicy trzech
skiego do Sarbiewskiego) na- metrów. Mieliœmy tarcze o
st¹pi³o w ubieg³ym tygodniu, w imieniu Anna, Maria, Elisabetta,
nocy z czwartku na pi¹tek. teraz mamy tarczê Edyta.
Równoczeœnie otwarto drugi, Stopieñ technologicznego
zachodni pas ruchu arterii, pod zaawansowania Edyty jest
którym od 1 grudnia ubieg³ego równie wysoki, jak poprzedniczek.
Nowy kolektor bêdzie mia³
roku Miejskie Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji budo- d³ugoœæ trzech kilometrów i
wa³o jedn¹ z komór, stanowi¹- choæ prace przebiegaj¹ genecych integraln¹ czêœæ nowego ralnie pod ziemi¹, sporo rówkolektora. Ruroci¹g powstaje nie¿ dzieje siê na powierzchni,
pod Marymonck¹, pierwsza i bowiem trzeba wybudowaæ
druga komora pod ulic¹ Popie³usz- szyby startowe dla tarczy dr¹ki, zaœ trzecia komora pod ulic¹ ¿¹cej, komory ³¹cz¹ce kolektor
Jana Paw³a II. Komory umo¿li- bis ze starym Kolektorem Buwi¹ poprowadzenie œcieków do rakowskim i komory rewizyjne.
Po skierowaniu do nowego
nowego kolektora, który budowany jest równolegle do stare- kolektora œcieków z centralnych
go. Kolektorem Burakowskim i pó³nocnych czêœci lewobrze¿nej
œcieki p³yn¹ od lat 60. ubieg³e- Warszawy, pop³yn¹ one uk³ago wieku. Jego przepustowoœæ dem przesy³owym pod dnem
Wis³y wprost do Oczyszczalni
pozostawia wiele do ¿yczenia.
Budowa Kolektora Bura- Œcieków Czajka.
kowskiego bis odbywa siê
(egu)

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
• 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

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00
sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³
Wysy³amy przesy³ki kurierskie - 25 z³
Historie praskich rodów

Rodzina Rabêckich - cz. 2
W poprzednim numerze opublikowaliœmy pierwsz¹ czêœæ
historii rodu m³ynarzy spod Kalisza, osiad³ych na Pradze,
budowniczych kilku domów na ulicy Stalowej. Dziœ kontynuujemy opowieœæ o rodzinie Rabêckich, która zaczynaj¹c od
m³ynarstwa, zas³u¿y³a siê na polu polskiej radiofonii i telewizji.
Powrót do m³ynarskich siê ch³opcy: Ignacy (1888),
Henryk (1894), W³adys³aw
tradycji
Leokadia i Radzis³aw Ra- (1899) i Mieczys³aw (1901). To
bêccy mieli piêcioro dzieci. w³aœnie Ignacy powróci³ do
Najstarsza by³a jedyna córka, m³ynarskich tradycji swoich
Helena (ur. 1886), która w 1919 r. przodków. W 1909 r. podj¹³
wysz³a za m¹¿ za Kazimierza pracê w praskiej firmie TowaKrowickiego. Nastêpnie rodzili rzystwo Akcyjne „Warszawski
M³yn Parowy”, znajduj¹cej
siê przy ulicy Objazdowej 2.
Kompleks obiektów, w sk³ad
którego wchodzi³y: m³yn, spichlerz, magazyny, portiernia z
budynkiem biurowo-mieszkalnym,
zosta³ wzniesiony w latach
1899-1900. Ignacy Rabêcki
zacz¹³ pracowaæ tam pocz¹tkowo jako ksiêgowy, by w latach 30. XX w. staæ siê prokurentem spó³ki. W okresie II
Rzeczpospolitej g³ównym akcjonariuszem firmy by³ ¿ydowski
przedsiêbiorca Fiszel Bankier.
Ignacy, podobnie jak ojciec
skrupulatny i dok³adny, bardzo
dbaj¹cy o sprawy firmy, cieszy³
siê jego wielkim zaufaniem.
W 1914 r. Ignacy o¿eni³ siê z
zarz¹d miêdzynarodowej Leokadi¹ Cis³owsk¹. Po œlubie
dokoñczenie na str. 4
organizacji charytatywnej
Caritas Catholica.
STOMATOLOGIA
W Polsce organ centralny
pod nazw¹ Instytut Caritas
PROMOCJA
powsta³ w 1929 roku. Jego
zadaniem by³a koordynacja
- wype³nienia 90-100 z³
pracy Caritas w diecezjach.
- zni¿ki na protezy
Podlega³y mu wszystkie pod- korony porcelanowe 450 z³
mioty zajmuj¹ce siê dobroczynnoœci¹: instytucje zakonne,
- protezy acetalowe
stowarzyszenia, sodalicje,
ul. Jagielloñska 3
bractwa. Caritas nie zaprzesta³a
swojej dzia³alnoœci nawet
tel. 22 619-99-99
podczas trudnych lat drugiej
22 818-44-77
wojny œwiatowej, a tak¿e w

Caritas - pomoc nie tylko od œwiêta
W sobotnie przedpo³udnie t³oczno jest w korytarzu domu
parafialnego przy koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci w
Tarchominie. Czekaj¹cy w kolejce maj¹ nadziejê, ¿e tu
otrzymaj¹ pomoc. Nikt nie odchodzi z pustymi rêkami,
poniewa¿ dla wolontariuszy z Parafialnego Zespo³u Caritas
wa¿ny jest ka¿dy potrzebuj¹cy cz³owiek.
Rok 2015 og³oszony zosta³ j¹cym, jest znacznie starsza i
w Polsce Rokiem Caritas. 25 siêga pocz¹tków Koœcio³a.
lat temu, 10 paŸdziernika 1990 Na prze³omie XIX i XX wieku
roku zosta³a reaktywowana pojawi³a siê potrzeba cenCaritas Polska, organizacja tralizacji katolickiego ruchu
charytatywna, dzia³aj¹ca pod dobroczynnego. W 1897 roku,
nadzorem Konferencji Episko- ksi¹dz Lorenz Werthmann
patu Polski. Oczywiœcie, idea za³o¿y³ pierwszy zwi¹zek dzie³
Caritasu, czyli bezinteresownej dobroczynnych pod nazw¹
dobroczynnoœci i niesienia Caritasverband, a w 1926 roku
pomocy najbardziej potrzebu- w Lucernie ukonstytuowa³ siê

dokoñczenie na str. 8

poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Najtañszy Zak³ad Pogrzebowy w Warszawie

Profesjonalnie, godnie i z szacunkiem
ul. Radzymiñska 163 (wjazd od ul. Jórskiego)
Dojazd autobusami: 120, 190, 199, 512, 718, 738, 740, 802 - przystanek Jórskiego

tel. ca³odobowo: 513 059 721, 519 666 163
www.elizjumwarszawa.pl

Dwa testamenty
- ksiêgi wieczyste
Trudno byæ optymist¹ w sprawie, któr¹ opisujemy od lat
kilkunastu: spektakularna kradzie¿ dwóch kamienic przy
Tykociñskiej na podstawie sfa³szowanego testamentu,
wyrok w zawieszeniu dla oszusta i brak jakichkolwiek
konsekwencji w postaci odzyskania owych kamienic.
Fa³szerz testamentu, pomi- lokatorów i zbyæ ich mieszkania.
mo skazania prawomocnym Z pewnoœci¹ nasi czytelnicy
wyrokiem, sprzeda³ kamienice dobrze znaj¹ tê sprawê, jako
przy Tykociñskiej 30 i 40 dewe- ¿e piszemy o niej regularnie i
loperom, którzy nie mogli nie regularnie wyra¿amy nadziejê
mieæ œwiadomoœci, ¿e nieru- na dobre jej zakoñczenie.
chomoœci zosta³y pozyskane Wokó³ kamienic przy Tykociñbezprawnie, bowiem ju¿ wów- skiej sporo ostatnio siê dzieje,
czas NGP zajmowa³a siê ale czy to oznacza prze³om?
spraw¹ i by³o tajemnic¹ poli- Bardzo byœmy chcieli.
szynela, ¿e kamienice zosta³y
Jak siê okazuje, kluczowy
ukradzione. Deweloperzy bez dla sprawy by³ rok 2002, kiedy to
pardonu drastycznie podwy¿- ówczesny burmistrz Targówka
szaj¹ czynsze, by pozbyæ siê
dokoñczenie na str. 3

Elastyczne
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protezy nylonowe
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 powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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Sesje Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Wybór komisji
i sesja uroczysta
Czwarta sesja rady rozpoczê³a siê prawie godzinnymi
przepychankami wokó³ wnioskowanego przez radnego PIS
Ryszarda Kazaneckiego w³¹czenia do porz¹dku obrad
dyskusji i g³osowania nad stanowiskiem w sprawie budynku
przy Strzeleckiej 8.
Po 55 minutach s³ownych grupy rekonstrukcyjne od dalutarczek i wyjaœniania proce- szego pe³nienia warty. Choæ
duralnych w¹tpliwoœci, zg³a- niemal wszyscy radni byli za
szanych przez Ireneusza Ton- przyjêciem stanowiska (jeden
derê z SLD, porz¹dek obrad g³os wstrzymuj¹cy siê), raczej
szczêœliwie uda³o siê rozsze- niewielu wierzy³o w przychylrzyæ. Do tej pory wielu spo- ne przyjêcie zawartej w nim
œród t³umnie przyby³ych na sugestii podjêcia decyzji o wyposiedzenie widzów opuœci³o kupie nieruchomoœci przez
salê, zniesmaczonych tym Radê Warszawy, co widaæ
przedstawieniem. Gdybym ja by³o podczas dyskusji.
tak pracowa³, wyrzuci³iby
I rzeczywiœcie, Rada Warmnie z roboty po trzech szawy uzna³a za wa¿ne zadniach – skomentowa³ to, co chowanie piwnic, poddanie
siê dzia³o jeden z widzów. Ci- konserwacji pomieszczeñ i
chymi œwiadkami wydarzeñ znajduj¹cych siê w nich œwiabyli te¿ cz³onkowie grup re- dectw historii. Zaapelowa³a
konstrukcyjnych w umunduro- do Mazowieckiego Wojewaniu z lat 40. XX wieku z wódzkiego Konserwatora Zatransparentem „¯¹damy wy- bytków o pilne wpisanie ich
kupu Strzeleckiej 8 przez do rejestru zabytków oraz do
m.st. Warszawa”.
prezydent Hanny GronkiePierwszym merytorycznym wicz-Waltz „o podjêcie aktywpunktem obrad by³o powo³anie nych dzia³añ w celu upamiêtnajwa¿niejszej komisji w nienia mêczeñstwa wiêŸniów
radzie, komisji lokalowej. Jej i zachowania historii dla naprzewodnicz¹c¹ zosta³a stêpnych pokoleñ” - cokolAdriana Jara z PWS, zaœ wiek to w rzeczywistoœci
zastêpczyni¹ Teresa Miodu- mo¿e znaczyæ...
szewska z PIS.
Pomimo rezygnacji z przeTeraz nic ju¿ nie sta³o na g³osowania protoko³u z poprzeszkodzie rozpoczêciu dys- przedniego posiedzenia rady
kusji na temat budynku przy i doœæ sprawnego procedowania przy wyborze kolejnych
Strzeleckiej 8.
Dzia³ania na rzecz ochrony komisji, dalsze obrady przezabytkowych piwnic przy ci¹gnê³y siê niemal do pó³noStrzeleckiej 8, gdzie mieœci³a cy. Apel radnego Tondery o
siê katownia NKWD, a potem oddanie opozycji przewodniUB, rozpoczê³o stowarzyszenie czenia komisji rewizyjnej nie
Kolekcjonerzy Czasu. Urucho- zosta³ wys³uchany, ale radna
mili IPN, konserwatora i ca³¹ opozycji zosta³a jej wiceprzemasê ludzi dobrej woli. Ich wodnicz¹c¹. Nowoœci¹ w tej
petycjê do konserwatora za- kadencji jest komisja polityki
bytków, wzywaj¹c¹ go do wpi- spo³ecznej oraz komisja
sania do rejestru zabytków ochrony œrodowiska i przewszystkich piwnic w tym bu- strzeni publicznej. Ta druga
dynku (prawnie chroniona jest pod przewodnictwem jedynej
na razie tylko ich czêœæ) pod- radnej niezale¿nej, Magdaleny
pisa³o ju¿ 2400 osób. Sprawa Guga³y.
nabra³a tempa, kiedy w³aœciJu¿ w kilka dni po IV sesji
ciel obiektu, firma One-Development rozpoczê³a prace Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
porz¹dkowe w nieobjêtych mia³a miejsce uroczysta sesja
ochron¹ konserwatorsk¹ piw- z okazji 367. rocznicy nadania
nicach, demontuj¹c drzwi i praw miejskich Pradze. Tym
historyczne detale. Zaalarmo- razem uroczystoœæ odby³a siê
wany przez spo³eczników w auli VIII Liceum Ogólnoksztakonserwator zabytków wstrzy- ³c¹cego im. Króla W³adys³awa
ma³ prace. Teraz powinna IV. W porz¹dku sesji, poza jej
zostaæ przeprowadzona pro- uroczystym otwarciem, znalacedura wpisania pozosta³ych z³y siê jedynie wystêpy artypiwnic do rejestru zabytków. styczne i ¿yczenia dla Pragi –
Nie zmienia to jednak planów od wystêpuj¹cych artystów i od
w³aœciciela kamienicy, który w mieszkañców. Sesjê uœwietnili
miejscu dawnych biur i sal zacni prascy artyœci – Kapela
przes³uchañ chce stworzyæ Praska, aktorka Katarzyna
eleganckie apartamenty. Kownacka i cz³onkowie zespoPiwnice mia³y zostaæ prze- ³u „Praskie Ma³mazyje”, dziakszta³cone w izbê pamiêci, ale ³aj¹cego przy Domu Kultury
ostatnie wydarzenia mocno Praga. Z ciep³ym przyjêciem
nadwerê¿y³y zaufanie do tego spotka³y siê równie¿ dedykorodzaju deklaracji. Radni byli wane Pradze wystêpy praskiej
zgodni, ¿e wszystkie piwnice m³odzie¿y – dziewcz¹t z LXXVI
jak najszybciej nale¿y obj¹æ LO im. Józefa Pi³sudskiego,
ochron¹, ale ostateczn¹ wer- które wyst¹pi³y z Kapel¹
sjê stanowiska wypracowywa- Prask¹ oraz uczniów VIII LO i
no bardzo d³ugo. Zgodnie z 58. Gimnazjum im. W³adys³awnioskiem Ireneusza Tonde- wa IV. Okolicznoœciowy bochen
ry znalaz³ siê w nim zapis o chleba z ¿yczeniami dla Pragi
koniecznoœci wykupu przez przygotowali pañstwo Pozorkomiasto ca³ej nieruchomoœci, a wie z Muzeum Chleba przy ulicy
nie tylko piwnic. Do podjêcia Jadowskiej 2.
Na sesji obecni byli m.in.
rozmów z firm¹ dewelopersk¹
zosta³ zobowi¹zany zarz¹d senator Marek Borowski i raddzielnicy. Przyjêcie stanowiska ny Sejmiku Mazowieckiego
wywo³a³o brawa najwytrwal- Piotr Strzembosz.
Kr.
szej publicznoœci i zwolni³o

IV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Komisje wybrane
Rozpoczêta na II sesji dyskusja o sta³ych komisjach Rady,
prowadzona potem w klubach i na konwencie, znalaz³a fina³
na sesji 4 lutego.
Na pocz¹tku obrad Andrzej Micha³ Jamiñski – przewodniBittel zaproponowa³ powo³anie cz¹cy, Andrzej Bittel i Katarzykomisji doraŸnej w sprawie na Górska-Manczenko – wicebazaru na Trockiej oraz przyjê- przewodnicz¹cy oraz Tomasz
cie stanowiska w tej sprawie. Cichocki, Andrzej Gapys, Witold
Wniosek nie uzyska³ wiêkszoœci. Harasim, Maciej Jankiewicz,
Spraw¹ sta³ych komisji radni Agnieszka Kaczmarska, Dorota
zajêli siê po z³o¿eniu œlubowa- Kozielska, Jêdrzej Kunowski,
nia przez Bo¿enê Winter, która Krzysztof Miszewski, Zbigniew
zosta³a radn¹ po wygaœniêciu Poczesny, Jacek Rybak, Marcin
Sk³odowski, Mi³osz Stanis³awski,
mandatu S³awomira Antonika.
Jako pierwsz¹ jednomyœlnie Urszula Suzdalcew, Bartosz
wybrano komisjê mieszkaniow¹, Szajkowski, Bo¿ena Winter.
Komisja kultury i promocji:
w sk³adzie: Andrzej D¹browski,
Jacek Duczman, Micha³ Jamiñ- Marcin Sk³odowski – przewodski, Urszula Suzdalcew, Bo¿ena nicz¹cy, Dorota Kozielska i
Winter. Potem jednomyœlnie Jolanta Miœkiewicz – wiceprzepodjêto uchwa³y o powo³aniu 7 wodnicz¹ce oraz Tomasz Cikomisji oraz o tym, ¿e ka¿da komisja chocki, Katarzyna Górska-Manbêdzie mia³a 2 wiceprzewodni- czenko, Krzysztof Miszewski,
cz¹cych. W kolejnej uchwale Joanna Mroczek, Urszula Suzradni dokonali wyboru przewod- dalcew, Bartosz Szajkowski.
nicz¹cych i wiceprzewodnicz¹Komisja sportu i rekreacji:
cych komisji. Bêd¹ one dzia³aæ Bartosz Szajkowski – przew ni¿ej podanych sk³adach.
wodnicz¹cy, Maciej Jankiewicz
Komisja bezpieczeñstwa, – wiceprzewodnicz¹cy oraz
zdrowia i inicjatyw lokalnych: Andrzej Gapys, Grzegorz GoKatarzyna Górska-Manczenko lec, Dorota Kozielska, Jêdrzej
– przewodnicz¹ca, Jacek Kunowski, Janusz Marczyk,
Duczman i Marek Waszczak Jolanta Miœkiewicz.
– wiceprzewodnicz¹cy oraz
W kolejnych uchwa³ach radni
Andrzej D¹browski, Witold podjêli decyzje, dotycz¹ce komiHarasim, Jolanta Miœkiewicz, sji rewizyjnej. Na przewodnicz¹Joanna Mroczek, Bo¿ena Winter. cego wybrany zosta³ Andrzej
Komisja bud¿etu i finansów: Golec, na wiceprzewodnicz¹cego
Mi³osz Stanis³awski – przewod- Jêdrzej Kunowski. W sk³adzie
nicz¹cy, Micha³ Jamiñski – wi- komisji s¹ tak¿e: Katarzyna
ceprzewodnicz¹cy oraz Andrzej Górska-Manczenko, Janusz
Bittel, Andrzej Gapys, Grzegorz Marczyk, Jacek Rybak, Marek
Golec, Krzysztof Miszewski, Waszczak, Bo¿ena Winter.
Joanna Mroczek, Zbigniew
Jednomyœlnie, 23 g³osami,
Poczesny, Jacek Rybak, Bartosz radni pozytywnie zaopiniowali
projekt uchwa³y Rady Warszawy
Szajkowski, Marek Waszczak.
Komisja edukacji: Jêdrzej w sprawie zniesienia nazwy ulicy
Kunowski – przewodnicz¹cy, Konarowej na Targówku; obecnie
Tomasz Cichocki i Jolanta nie wystêpuje ona w terenie.
Miœkiewicz – wiceprzewodnicz¹cy
Jako przedstawiciela Rady
oraz Jacek Duczman, Witold Dzielnicy Targówek w Radzie
Harasim, Micha³ Jamiñski, Seniorów wskazano Witolda
Agnieszka Kaczmarska, Harasima (20 g³osów – za,
Dorota Kozielska, Krzysztof 2 – wstrzymuj¹ce siê).
Miszewski, Joanna Mroczek,
Projekt kolejnej uchwa³y doMarcin Sk³odowski, Mi³osz tyczy³ uchylenia uchwa³y z 18
Stanis³awski, Marek Waszczak. sierpnia 2011 r. w sprawie reKomisja gospodarki komu- prezentowania Rady Dzielnicy
nalnej i mieszkaniowej: Andrzej Targówek w postêpowaniach
Gapys – przewodnicz¹cy, Ja- przed s¹dami administracyjnynusz Marczyk i Bartosz Szaj- mi. Wiceburmistrz Grzegorz
kowski – wiceprzewodnicz¹cy Gadecki poinformowa³, ¿e
oraz Andrzej D¹browski, Jacek przes³ank¹ jest zmieniaj¹cy siê
Duczman, Jacek Rybak, Urszula stan prawny. Wyjaœnienie wiceSuzdalcew, Bo¿ena Winter.
burmistrza i radcy prawnego
Komisja infrastruktury, in- Grzegorza Gadeckiego wzbuwestycji i ochrony œrodowiska: dzi³y w¹tpliwoœci radnych,

którzy dali temu wyraz w g³osowaniu: 9 by³o za przyjêciem
uchwa³y, 8 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu.
D³ug¹ dyskusjê wywo³a³ projekt uchwa³y w sprawie zmiany
za³¹cznika dzielnicowego do
bud¿etu m.st. Warszawy na 2015
rok. W¹tpliwoœci wzbudzi³y m.in.
zapisy o zmniejszeniu wydatków
na remonty dróg i przeniesienie
ich na si³ownie plenerowe i place
zabaw; koszty funkcjonowania
toalet publicznych i zbiornika retencyjnego; zagospodarowanie
zieleni wzd³u¿ Kana³u Zaciszañskiego, budowa ulicy Codziennej; szkolenia nauczycieli i ich
wyjazd na Maltê. Odpowiedzi i
wyjaœnieñ udziela³a skarbnik
El¿bieta Marecka oraz cz³onkowie
zarz¹du Targówka. Wiceburmistrz Gadecki wyjaœni³ m.in.,
¿e powstaje harmonogram remontów, a burmistrz Antonik
przybli¿y³ Program „Zagraniczna
mobilnoœæ kadry edukacji szkolnej” i zwróci³ uwagê, ¿e zapisy
w bud¿ecie to przewidywania i
szacunki.
W interpelacjach radni zg³osili
wiele pytañ i uwag, dotycz¹cych
m.in. zad³u¿enia czynszowego
lokali socjalnych i komunalnych,
samowoli budowlanej, oœrodka
szkolno-przedszkolnego przy ul.

Krasnobrodzkiej, mo¿liwoœci wymiany i przekazania sprzêtu
komputerowego urzêdu dzielnicy,
zasiêgania opinii prawnych
autorytetów, lamp w Parku Bródnowskim i monitoringu w tym
parku. Upomnieli siê o precyzyjne odpowiedzi na interpelacje,
zauwa¿yli brak informacji o sesji
na stronie internetowej urzêdu
Targówka.
W ostatnim punkcie Zbigniew
Poczesny zwróci³ uwagê, ¿e
na sali pozosta³o 19 radnych,
6 wczeœniej opuœci³o salê.
Zg³osi³ wniosek, by rozpocz¹æ
procedurê, która pozwoli rozpoczynaæ sesje o godzinie 14.
Przeciw temu opowiedzia³a siê
Agnieszka Kaczmarska.
Sprzeczne opinie wyra¿one
zosta³y równie¿ o sposobie prowadzenia obrad przez Krzysztofa
Miszewskiego. Agnieszka Kaczmarska zarzuci³a przewodnicz¹cemu ³amanie zasad i apelowa³a
o „przemyœlenie i opamiêtanie
siê”; Andrzej Gapys okreœli³
procedowanie jako kulturalne i
rzeczowe; Bartosz Szajkowski
uzna³, ¿e przewodnicz¹cy jest
ostatni¹ osob¹, która próbuje
zamkn¹æ usta opozycji. Krzysztof
Miszewski powiedzia³ „przepraszam” i wyrazi³ nadziejê,
¿e uniknie b³êdów.
K.
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Zmiany w bud¿ecie,
nowa ulica

Miejsce parkingowe
- szczêœliwe zakoñczenie
W 1 nr NGP z 21 stycznia 2015 r., na proœbê czytelnika
opisaliœmy historiê utraty miejsca postojowego dla osoby
niepe³nosprawnej na parkingu osiedlowym, usytuowanym
na ty³ach bazarku przy ul. Erazma z Zakroczymia 1. Utrata
miejsca nast¹pi³a skutkiem odkrycia, ¿e miejsce, o którym
mowa, wyznaczone zosta³o kiedyœ na terenie nie nale¿¹cym
do Spó³dzielni RSM „Praga”, lecz do dzielnicy Bia³o³êka.
Zainteresowany czytelnik Sytuacja wydawa³a siê byæ
wnioskowa³, aby w takim nie do rozwi¹zania.
razie wyznaczono mu miejsce
Kilka dni temu dostaliœmy
na tym samym parkingu, na informacjê od czytelnika, ¿e
terenie administrowanym sprawa zakoñczy³a siê jednak
przez spó³dzielniê. Na nasze pomyœlnie: miejsce postojowe
zapytanie w Spó³dzielni RSM dla osoby niepe³nosprawnej
„Praga” uzyskaliœmy odpo- zosta³o przeniesione na teren
wiedŸ, ¿e nie jest to mo¿liwe, administrowany przez spó³dzielgdy¿ wi¹za³oby siê ze niê. Dzia³ania spó³dzielni nie
zmniejszeniem liczby miejsc spowodowa³y przy tym ¿adnedla pozosta³ych mieszkañców. go zmniejszenia liczby miejsc

postojowych dla pozosta³ych
mieszkañców. Liczba miejsc
administrowanych przez miasto równie¿ nie uleg³a zmianie.
Na dodatek, od pewnego czasu,
samochodów dostawczych
wje¿d¿aj¹cych na chodnik,
znajduj¹cy siê w strefie zamieszkania, przy wejœciu na
bazarek, jest jakby mniej.
Okazuje siê, ¿e ka¿dy
problem mo¿na pozytywnie
rozwi¹zaæ przy odrobinie dobrej
woli. Szkoda, ¿e potrzeba by³o
do tego a¿ interwencji gazety.
Ale, oczywiœcie, cieszymy siê
z pomyœlnego zakoñczenia
sprawy.
Joanna Kiwilszo

Ratownicy w po¿arze
W godzinach wieczornych w minion¹ sobotê Sto³eczne
Sto³eczne WOPR jest jednym
WOPR otrzyma³o informacjê o po¿arze Mostu £azien- z blisko stu podmiotów, jakie
kowskiego. W ci¹gu 20 minut zadysponowani ratownicy posiadaj¹ zgodê MSW na wykozwodowali dodatkowy sprzêt i byli gotowi do dzia³añ w nywanie ratownictwa wodnego.
3-stopniowej Wiœle.
Wiele z nich dzia³a na obszarze
Gdy na moœcie pojawili siê dŸwigaj¹. Ratownicy Sto³ecz- ca³ego kraju, a wiêc i w Warszawie,
na linach stra¿acy z Grupy nego WOPR pozostali na ale jako jedyni ratownicy i do tego
Ratownictwa Wysokoœciowe- stanowiskach, a potem na wolontariusze, stawiaj¹ siê w nago, zespó³ ratowników zaj¹³ dy¿urze przy P³ycie Desantu szym mieœcie, gdy pojawiaj¹ siê
pozycjê w nurcie rzeki ok. do godziny 5:50, kiedy to po takie sytuacje jak w³aœnie ta. Czy
200 m poni¿ej mostu. „K¹piel” powiadomieniu s³u¿b dy¿ur- tak profesjonalna s³u¿ba, jak¹ jest
w tak zimnej wodzie mo¿e nych PSP, Policji i BBIZK i Wodne Ochotnicze Pogotowie
skoñczyæ siê po 3 minutach zabezpieczeniu sprzêtu przeszli Ratunkowe, nie powinna byæ
w stan sta³ego dy¿uru.
bardziej wspierana przez miasto?
ca³kowitym wych³odzeniem
nawet wytrawnego p³ywaka,
LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
nie wspominaj¹c o wyposa¿eul. Poborzañska 8
niu stra¿aków, które na sobie
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Dwa testamenty
- ksiêgi wieczyste
dokoñczenie ze str. 1

podj¹³ brzemienn¹ w skutki
decyzjê o zwrocie maj¹tku
rzekomemu posiadaczowi
testamentu. Przyjêto w dobrej
wierze, ¿e testament przedstawiony przez Miros³awa K. by³
prawdziwy. Dziœ na decyzjê
burmistrza o przekazaniu kamienic oszustowi powo³uj¹ siê
wszystkie organa, do których
zwracaj¹ siê lokatorzy kamienic przy Tykociñskiej. Organa
te twierdz¹, ¿e decyzja jest
niepodwa¿alna. Mieszkañcy nie
przyjmuj¹ do wiadomoœci tezy
o niepodwa¿alnoœci decyzji i

walcz¹. Spotkali siê ju¿ z obecnym burmistrzem Targówka.
Spotkañ ma byæ wiêcej.
Przekazali czêœæ materia³ów
dotycz¹cych sprawy Biuru
Rzecznika Praw Obywatelskich.
Drug¹ kluczow¹ spraw¹ s¹
zapisy w ksiêgach wieczystych
dotycz¹cych kamienic przy
Tykociñskiej. Wszystko wskazuje na to, ¿e ktoœ przeoczy³
lub œwiadomie nie wzi¹³ pod
uwagê zapisów opartych na
prawdziwym testamencie
Florentyny Krzeszewskiej,
w³aœcicielki kamienic. Mieszkañcy skierowali m.in. w tej

sprawie pismo do prezesa
s¹du okrêgowego. W piœmie
tym skar¿¹ siê na to, i¿ wielokrotnie odrzucano wnioski o
zbadanie ca³oœci akt ksi¹g
wieczystych, dotycz¹cych
kamienic, sk³adane zarówno
przez nich jak i przez uczestnicz¹cego w sprawie prokuratora. Mieszkañcy pisz¹ równie¿:
„(…) trudno dopatrzyæ siê
spójnoœci czy logiki w orzeczeniach, które w praktyce karz¹
osoby staj¹ce w obronie prawa,
a faworyzuj¹ i nagradzaj¹ skazanego przestêpcê i kombinatorów korzystaj¹cych z jego,
tylko symbolicznie ukaranego,
przestêpstwa. (…)”
Kilka kwestii zosta³o postawionych w nowym kontekœcie.
Czy oznacza to pocz¹tek
zmiany podejœcia do tej
spektakularnej kradzie¿y?
Przysz³oœæ poka¿e.
(egu)

Radni wnioskowali o przywrócenie w tym roku niewydanych w 2014, z przyczyn
niezale¿nych od dzielnicy, œrodków w kwocie 86 tys. z³, na budowê ulicy Twórczej.
Kolejny wniosek to zwiêkszenie w tym roku o 50 tys. z³ kwoty na modernizacjê Zdziarskiej,
przeznaczenie na ten cel w przysz³ym roku 5 mln z³ i 4,95 mln z³ w roku 2017, a wszystko to
ze wzglêdu na poszerzenie zakresu prac o przebudowê mostu, przebudowê skrzy¿owania
z K¹tami Grodziskimi wraz z regulacj¹ gruntów i przystosowanie dróg dla objazdów
autobusów na czas trwania modernizacji ulicy. Nowym zadaniem w bud¿ecie bêdzie budowa
drogi w ci¹gu ulicy Daniszewskiej, na któr¹ to inwestycjê w tym roku nale¿y uruchomiæ
œrodki w kwocie 50 tys. z³, zaœ w roku przysz³ym przeznaczyæ 2,35 mln z³. Inwestycja
obejmie budowê 450-metrowej drogi, która bêdzie s³u¿yæ lepszemu skomunikowaniu
zakorkowanej czêœci dzielnicy na kierunku wschód-zachód.
Spore oszczêdnoœci uzy- G³êbockiej, ponadto o ich przedszkola przy Hemara
skano podczas budowy ulic: zwiêkszenie o 750 tys. z³ w tym potrzebne bêd¹ w tym roku
Mañkowskiej, Marmurowej, roku i zwiêkszenie o tak¹ sam¹ œrodki w kwocie 1,4 mln z³,
Drogowej, Projektowanej (w kwotê w 2016. Œrodki zostan¹ co umo¿liwi rozstrzygniêcie
okolicach Hanki Ordonówny), przeznaczone na budowê przetargu na inwestycjê.
Marcina z Wrocimowic i Szczu- przed³u¿enia ulicy KartograNa modernizacjê parku przy
paczej. W sumie oszczêdnoœci ficznej i uregulowanie kwestii Strumykowej potrzebne bêd¹
te stanowi¹ niebagateln¹ gruntów w tamtej okolicy. dodatkowe œrodki w kwocie
kwotê 1,6 mln z³.
Usprawni to znacz¹co komuni- 40 tys. z³, zaœ na utworzenie
Radni wnioskowali o przy- kacjê w pobli¿u szko³y i poprawi terenu sportowo-rekreacyjnego
wrócenie na ten rok niezreali- komunikacjê w okolicznych przy Magicznej wraz z dojazdem,
zowanych w 2014 œrodków w osiedlach mieszkaniowych dodatkowe œrodki w kwocie
kwocie 80,8 tys. z³ na budowê podczas przebudowy ulicy 68 tys. z³. 1,1 mln z³ wymaga
szko³y podstawowej przy G³êbockiej. Na rozbudowê doposa¿enie w niezbêdn¹
mechanikê sceny widowiskowej Bia³o³êckiego Oœrodka
Kultury.
Radni zaopiniowali projekt
Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach cyklu „Prawobrze¿ni”
uchwa³y Rady m.st. Warszawy
zaprasza 19 lutego (czwartek) o godz. 18.30 na spotkanie
w sprawie nadania, zmiany i
„DZIECKO JEGO ¯YCIA” RZECZ O KAZIMIERZU SZPOTAÑzniesienia nazwy ulicy. Ulicy
SKIM. Zaplanowano projekcjê filmu „Dziecko jego ¿ycia”
bez nazwy zlokalizowanej
(re¿. Tadeusz Bystram) z wprowadzeniem Andrzeja Rukowicza
miêdzy Mehoffera i Pomorsk¹
(inicjator powstania filmu i wspó³scenarzysta). W spotkaniu
nadano nazwê Majolikowa.
wezm¹ udzia³ przedstawiciele rodziny Kazimierza Szpotañskiego,
Odcinkowi dotychczasowej
twórcy filmu oraz rodziny pracowniczej Fabryki Aparatów ElekMajolikowej miêdzy Protrycznych, która po przeniesieniu na Kamionek szybko sta³a
dukcyjn¹ i Milenijn¹ nadano
siê najwiêkszym w przedwojennej Polsce przedsiêbiorstwem
nazwê K¹cik, znosz¹c jednoprodukuj¹cym urz¹dzenia elektryczne. Muzeum Warszawskiej
czeœnie dla tego odcinka nazwê
Pragi, ul.Targowa 50/52, sala konferencyjna. Wstêp wolny.
Majolikowa.
(egu)

Poznaj Szpotañskiego
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Rodzina Rabêckich - cz. 2

Ignacy Rabêcki z ¿on¹ Leokadi¹ i córkami, 1929 r.
dokoñczenie ze str. 1

m³odzi zamieszkali na terenie
m³yna, w budynku usytuowanym
wzd³u¿ ul. Objazdowej. Na jego
parterze by³o biuro m³yna, a nad
nim trzy piêtra z mieszkaniami
pracowników. Tam prze¿yli
szczêœliwie czas I wojny œwiatowej. Mieli dwie córki: Mariê,
ur. w 1915 i Henrykê - ur. w 1921
roku. Kres unormowanemu i
dostatniemu ¿yciu przyniós³
wybuch wojny we wrzeœniu
1939 roku. M³yn, uznany za
obiekt strategiczny, zosta³
zbombardowany i zniszczony.
Po¿ar obj¹³ magazyn i budynek
biurowo-mieszkalny. Firma
przesta³a funkcjonowaæ. Rabêccy stracili miejsce pracy, dach
nad g³ow¹ i ca³y swój dobytek.
Zamieszkali w jednym pokoju u
ojca, na Ma³ej, a kiedy zwolni³o
siê mieszkanie w kamienicy
przy Stalowej 12, ca³a rodzina
tam siê przenios³a. Ignacy
zaj¹³ siê administrowaniem
rodzinnych domów, a w pewnym
momencie za³o¿y³ ze starsz¹
córk¹ sklep z artyku³ami papierniczymi i tak prze¿yli okupacjê.
Œlad katyñski
Henryk, urodzony w 1894 roku
w domu przy Œrodkowej 16, w
1915 roku skoñczy³ rosyjskie
praskie Gimnazjum Filologiczne
(od 1915 r. gimnazjum im. W³adys³awa IV). Po maturze wyjecha³ do Charkowa, i rozpocz¹³
studia na tamtejszej politechnice.
Jednak toczy³a siê ju¿ wojna,
wiêc jako student zosta³ zmobilizowany i wcielony do rosyjskiego wojska. S³u¿y³ w piechocie.
W lutym 1917 roku zosta³ ranny
w bitwie pod Nowic¹. Po tym wydarzeniu przebywa³ w szpitalu

wojskowym w Charkowie. W tym
czasie dosta³ nominacjê na
podporucznika. Po wkroczeniu
Niemców na Ukrainê zosta³
osadzony w obozie jenieckim w
Hindenburgu. Zwolniony stamt¹d,
jako inwalida, w lipcu 1918 roku
wróci³ do Warszawy. W grudniu
tego¿ roku zg³osi³ siê do wojska,
tyle, ¿e ju¿ do polskiego. Rozpocz¹³ s³u¿bê w Sztabie Generalnym WP. W 1922 roku awansowa³ do stopnia kapitana. Rok
póŸniej o¿eni³ siê z Janin¹
Marchwiñsk¹, pra¿ank¹ z ulicy
Koœcielnej, obecnie Wrzesiñskiej.
Do 1930 roku mieszkali z rodzicami
Henryka na Ma³ej 7.
Henryk Rabêcki specjalizowa³
siê w obronie przeciwgazowej:
wyk³ada³ w Wojskowej Szkole
Gazowej na Marymoncie i by³
autorem broszurki pt. „Sposoby
samoobrony lotniczo-gazowej
(wskazówki dla ludnoœci)”. W
1938 roku zosta³ majorem. W
momencie wybuchu wojny s³u¿y³ w Modlinie. W czasie ostrza³u twierdzy zosta³ ranny. Wraz z
innymi ¿o³nierzami w podobnym
stanie, drog¹ przez Warszawê,
ewakuowano go na Wschód. To
w³aœnie wtedy, podczas postoju
na Dworcu Wschodnim, ¿ona
Janina widzia³a go po raz ostatni. 17 wrzeœnia ewakuowani
znaleŸli siê na terenie zajêtym
przez armiê radzieck¹. Nie wiadomo by³o, gdzie ich wywieziono. Rodziny ³udzi³y siê, ¿e
gdzieœ s¹, ¿e wróc¹. Dopiero po
latach okaza³o siê, ¿e wraz z innymi oficerami trafi³ do obozu w
Starobielsku. W 1940 roku zosta³ przewieziony do Charkowa
i tam bestialsko zamordowany w
siedzibie NKWD. Pochowany

Henryk Rabêcki

zosta³ we wspólnej mogile, w
pobliskim lesie na Piatichatkach.
Obecnie jest tam Cmentarz
Ofiar Totalitaryzmu.
¯ycie dla radia
Nastêpny syn Leokadii i Radzislawa Rabêckich, W³adys³aw
Daniel, urodzony w 1899 roku,
trochê w inny sposób ni¿ starszy
brat, ale równie¿ niesamowicie
zas³u¿y³ siê dla Polski. Podobnie
jak Henryk, uczêszcza³ najpierw
do rosyjskiego Gimnazjum Filologicznego na Pradze, póŸniej
do Gimnazjum im. W³adys³awa
IV, gdzie w czerwcu 1917 r. zda³
maturê. W tym samym roku rozpocz¹³ studia na Politechnice
Warszawskiej, które po roku
przerwa³, by zg³osiæ siê jako
ochotnik do Wojska Polskiego,
gdzie s³u¿y³ pocz¹tkowo w batalionie radiotelegraficznym 1.
pu³ku ³¹cznoœci, a póŸniej, ju¿
jako podchor¹¿y, w Centralnych
Zak³adach Radiotelegraficznych WP. Ostatecznie wojsko
opuœci³ w stopniu podporucznika wojsk ³¹cznoœci. Jako tzw.
akademik urlopowany, podj¹³
przerwane studia na Wydziale
Elektrycznym Politechniki i w
1925 r. otrzyma³ tytu³ in¿yniera
elektryka.
W tym samym roku w Polsce,
po okresie badañ i eksperymentów,
1 lutego w Forcie Mokotowskim
rozpoczê³a dzia³alnoœæ rozg³oœnia Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie.
W³adys³aw, prosto po studiach,
wszed³ w tê pioniersk¹, rozwijaj¹c¹ siê dziedzinê. Zacz¹³ pracowaæ jako kierownik próbnej
stacji radiofonicznej PTR, które
jeszcze w tym samym roku przekszta³ci³o siê w spó³kê Polskie
Radio. Z t¹ instytucj¹ W³adys³aw
zwi¹za³ swoje ¿ycie, przyczyniaj¹c siê do rozwoju bazy
technicznej radiofonii, a nastêpnie
telewizji w Polsce. By³ wspó³twórc¹ wielu radiostacji, m.in. w
Krakowie, £odzi, Warszawie,
Poznaniu, Katowicach i Toruniu.
Uruchomieniu nowej stacji w
£ucku oraz dokoñczeniu prac
zwi¹zanych z budow¹ radiostacji o mocy 550 kW w Raszynie,
przeszkodzi³ wybuch II wojny
œwiatowej.
Wojenny kataklizm zmieni³
spokojne i dostatnie ¿ycie
W³adys³awa i jego rodziny. Od
1930 roku by³ ¿onaty z Jadwig¹
Hoch, mieli 8-letni¹ córkê Irenê.
Mieszkali w bardzo dobrej
dzielnicy, przy ulicy Litewskiej.
Po kapitulacji Warszawy ten rejon
miasta spodoba³ siê Niemcom,
którzy zaczêli tworzyæ dzielnicê
niemieck¹. Rabêccy zostali
zmuszeni do opuszczenia
mieszkania. Wrócili na Pragê i
zamieszkali u rodziców, na Ma³ej.
W pierwszym roku okupacji,
kiedy Polskie Radio przesta³o
dzia³aæ, a posiadanie radioodbiornika grozi³o œmierci¹, W³adys³aw prowadzi³ w³asny zak³ad

pod firm¹ „Instalacje elektryczne”
in¿. W. Rabêcki. PóŸniej, a¿ do
lipca 1944 roku pracowa³ w Pañstwowych Zak³adach Tele- i Radiotechnicznych, tzw. Dzwonkowej na ul. Grochowskiej. Wiosn¹
1943 roku, za umo¿liwienie
ucieczki podw³adnym bior¹cym
udzia³ w budowaniu tajnej radiostacji dla ruchu oporu, zosta³
aresztowany i uwiêziony na Pawiaku. Po miesi¹cu zwolniony,
podj¹³ znów pracê i tak dotrwa³
do lata 1944. 23 sierpnia Niemcy
zarz¹dzili ewakuacjê wszystkich
mê¿czyzn z Pragi. W³adys³aw,
po przejœciu przez obóz w Pruszkowie, zamieszka³ w Gorzkowicach
ko³o Piotrkowa.
We wrzeœniu 1944 roku na
Szmulkach, przy ulicy Œnie¿nej
uruchomiono doraŸnie radiowêze³, który nadawa³ komunikaty
poprzez sieæ g³oœników ulicznych. W³adys³aw na pocz¹tku
1945 roku wróci³ do Warszawy i
od razu zg³osi³ siê do pracy przy
tym radiowêŸle. W styczniu
1945 r. urz¹dzenia z ulicy Œnie¿nej przeniesiono do budynku
przy Targowej 63 i uruchomiono tam ma³e studio. 16 marca
nadano z niego pierwsz¹ powojenn¹ audycjê poprzez radiostacjê umieszczon¹ na wagonach
kolejowych, ustawionych przy
ulicy Ratuszowej 3, na terenie
Ogrodu Zoologicznego.
Od 1 lutego W³adys³aw
Rabêcki przez prawie 10 lat
by³ naczelnym in¿ynierem Dzia³u
Urz¹dzeñ Nadawczych, a nastêpnie dyrektorem Biura Technicznego Polskiego Radia, kieruj¹c z w³aœciw¹ sobie energi¹
odbudow¹ urz¹dzeñ radiofonicznych. Odbudowywa³ te
wszystkie radiostacje, które
przed wojn¹ tworzy³. W 1954 r.
przeniós³ siê do Ministerstwa
£¹cznoœci, jednak kiedy rozpoczê³a siê era telewizji, porzuci³
urzêdnicze stanowisko i w³¹czy³
siê w tworzenie Oœrodka Telewizyjnego w Warszawie, którego
zosta³ dyrektorem.
Du¿o czasu poœwiêca³ te¿
pracy dydaktycznej, prowadz¹c
na Politechnice Warszawskiej
wyk³ady z zakresu radiotechniki wielkiej czêstotliwoœci. By³
autorem wielu publikacji, jak
równie¿ t³umaczem z jêzyka
francuskiego prac popularnonaukowych. W 1969 r. zosta³
laureatem Z³otego Mikrofonu,
nagrody przyznawanej wybitnym
radiowcom. Zmar³ 17 lipca 1969
roku. Pochowany zosta³ na
Cmentarzu Bródnowskim w
grobie rodzinnym, razem z
rodzicami i rodzeñstwem.
Poliglota
Najm³odszy z braci Rabêckich,
Mieczys³aw (ur. 1901), w 1919 r.
te¿ ukoñczy³ praskie Gimnazjum Filologiczne (ju¿ wówczas
im. W³adys³awa IV). By³ typem
orygina³a. W sierpniu 1920
roku, spontanicznie, bez wiedzy
rodziców, zg³osi³ siê na ochotnika do wojska, do Legii Akademickiej. Legenda rodzinna
g³osi, ¿e wtedy zarazi³ siê
gruŸlic¹. Rzeczywiœcie, wkrótce
potem zacz¹³ chorowaæ. Mo¿li-

Stanis³aw Mierowski

Rodzina Rabêckich na stacji w Aninie (1939)
we, ¿e choroba nie pozwoli³a
mu skoñczyæ studiów. Interesowa³ siê przeró¿nymi rzeczami i
sam zg³êbia³ ró¿ne dziedziny
wiedzy, na przyk³ad sam nauczy³ siê japoñskiego.
By³ poliglot¹. Niemiecki musia³
znaæ perfekt, skoro w czasie
okupacji opracowa³ i, o zgrozo,
zg³osi³ w³adzom niemieckim reformê pisowni jêzyka niemieckiego. Nie za³o¿y³ rodziny, przez
ca³y czas mieszka³ z rodzicami
na Ma³ej. W okresie niemieckiej
okupacji by³ szefem blokowego
komitetu obrony przeciwlotniczej. Zmar³ na gruŸlicê w
1944 roku. I tak oto, w drugim
pokoleniu skoñczy³a siê historia
praskiego rodu Rabêckich, bo
¿aden z synów Radzis³awa nie
mia³ mêskiego potomka.
Nie znaczy to, ¿e w rodzinie
nie by³o dalszych ciekawych
postaci. Ich losy zwi¹zane s¹
z pokoleniem córek Ignacego
Rabêckiego, Marii i Henryki,
oraz córki W³adys³awa - Ireny,
a du¿¹ rolê w rodzinnej historii
odegra³a, zbudowana przez
dziadka Radzis³awa, kamienica
przy ul. Stalowej 12.
M³odzie¿ ze Stalowej
Po zniszczeniu, w dramatycznych okolicznoœciach,
m³yna przy Objazdowej we
wrzeœniu 1939 r., Ignacy Rabêcki z ¿on¹ i córkami zamieszka³ najpierw u ojca na
Ma³ej, a póŸniej na Stalowej 12.
Mieszka³a tam równie¿ siostra
Ignacego, Helena wraz z mê¿em Kazimierzem Krowickim i
dzieæmi, Janem i Zofi¹. Dziewiêtnastoletni Jan Krowicki,
powo³any na pocz¹tku wojny
do wojska, zgin¹³ pod Wark¹,
natomiast jego siostra Zofia
bardzo siê z¿y³a z przeniesion¹
raptownie w nowe œrodowisko,
po utracie dotychczasowego
domu, kuzynk¹ Henryk¹.
W tej samej kamienicy
mieszka³ te¿ przyjaciel Jana
Krowickiego, Stanis³aw Mierowski. Rodzice jego sprowadzili siê do Warszawy w 1919 r.,
po odzyskaniu przez Polskê
niepodleg³oœci, z Wiednia,
gdzie ojciec Stanis³awa by³
urzêdnikiem. Nie by³ to jednak
przypadek, ¿e zamieszkali
w³aœnie na Stalowej 12. W tym
samym m³ynie parowym, w
którym zatrudniony by³ Ignacy
Rabêcki, pracowa³a te¿ kuzynka
mamy Stanis³awa. Prawdopodobnie za jej poœrednictwem,
Ignacy zasugerowa³ poszukuj¹cym mieszkania przybyszom
z Wiednia, osiedlenie siê na
Stalowej.
M³odzi z kamienicy Stalowa 12
znali siê i przyjaŸnili. Znajomoœæ
Henryki Rabêckiej i Stanis³awa
Mierowskiego przekszta³ci³a
siê w mi³oœæ. W 1942 r. wziêli
œlub w koœciele Matki Boskiej
Loretañskiej, który od 1941 r.
by³ parafi¹ dla Nowej Pragi.
Zamieszkali oczywiœcie na
Stalowej. W koñcu 1943 roku
urodzi³ im siê syn Stefan.

Stanis³aw Mierowski skoñczy³
szko³ê Wawelberga-Rotwanda.
W okresie okupacji Niemcy zachowali j¹ pod nazw¹ Pañstwowej Szko³y Mechanicznej, traktuj¹c jako szko³ê zawodow¹.
By³a to jednak szko³a na bardzo
wysokim poziomie, gdy¿ znalaz³o tam zatrudnienie gros profesorów Politechniki Warszawskiej.
Po wojnie, w 1947 r. wszystkim
absolwentom nadano tytu³
in¿yniera. Po skoñczeniu szko³y
Stanis³aw Mierowski zosta³ skierowany do pracy do niewielkiej
firmy niemieckiej, znajduj¹cej siê
przy ul. Okopowej, jako kierownik
warsztatów. W tym charakterze
pracowa³ do Powstania. 23 sierpnia, ewakuowany z Pragi przez
most pontonowy do Pruszkowa,
zosta³ nastêpnie zes³any do
obozu Stutthof.
Prze¿y³ dziêki swojemu zawodowi. Na terenie wsi Stutthof dzia³a³a firma niemiecka, zwi¹zana z
elektrycznoœci¹. Brakowa³o im
ludzi do pracy. Stanis³aw zosta³
tam skierowany. Traktowany by³
wiêc trochê na innych zasadach,
w obozie tylko nocowa³. Tak przetrwa³ do koñca wojny. Po wyzwoleniu obozu 9 maja 1945 roku i
po trzech tygodniach wêdrówki,
wróci³ do Warszawy i zosta³ zatrudniony w Polskim Radiu. W
tym czasie bowiem W³adys³aw
Rabêcki ju¿ by³ na miejscu i rozkrêca³ firmê. Wci¹gn¹³ do pracy
mê¿a swojej bratanicy, który od
tamtej pory ca³y czas ju¿ pracowa³ w pionie technicznym radia,
a potem telewizji. Po przejœciu na
emeryturê Wladys³awa Rabêckiego, obj¹³ po nim stanowisko
dyrektora Biura S³u¿by Technicznej
Polskiego Radia i Telewizji.
Z radiem zwi¹zani byli równie¿ inni cz³onkowie rodziny, tzn.
druga bratanica W³adys³awa
Rabêckiego, siostra Henryki
Mierowskiej, Maria, która wysz³a
za satyryka i dziennikarza radiowego, Jerzego Medyñskiego,
oraz córka Heleny Rabêckiej,
Zofia Krowicka-Janowiec, która
pracowa³a w firmie produkuj¹cej
gramofony i podzespo³y telewizyjne „Fonica”. Jedyna córka
W³adys³awa Rabêckiego, Irena
Jadwiga Rabêcka nie posz³a w
œlady ojca, zosta³a historykiem.
Wysz³a za m¹¿ za plastyka
W³adys³awa Brykczyñskiego,
specjalizuj¹cego siê w grafice
ksi¹¿kowej. Maj¹ dwóch synów:
Jana W³adys³awa i Macieja.
Nie poszed³ te¿ w œlady stryjecznego dziadka i ojca Stefan
Mierowski, syn Henryki Rabêckiej
i Stanis³awa Mierowskiego.
Zosta³ ekonomist¹, ale z zami³owania jest historykiem.
Zbiera rodzinne pami¹tki i to
w³aœnie dziêki niemu mogliœmy
poznaæ dzieje tej niezwyk³ej
praskiej rodziny, która przebywszy d³ug¹ drogê od wiatraka
do radia, zas³u¿y³a siê dla
polskiej radiofonii i telewizji.
Joanna Kiwilszo
Fotografie pochodz¹ ze
zbiorów rodzinnych.

nowa gazeta praska 5

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
20 II (pi¹tek) godz. 11.00 Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.
21 II (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: „Obroñ siê po
babsku” warsztaty samoobrony dla kobiet. Godz. 10.00-11.30.
Op³ata 25 z³.
21 II (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Sutasz – warsztaty
robienia bi¿uterii dla doros³ych i starszej m³odzie¿y. Godz.
10.00-14.00. Op³ata 70 z³.
21 II (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Mali Einsteini – temat:
„Parzymy pokrzywê”. Eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat.
I grupa – godz. 10.00, II gr. – 11.00, III gr. – 12.00. Op³ata 30 z³.
21 II (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: „uTKANA
sobota” tkactwo artystyczne od podstaw – warsztaty dla
doros³ych. Godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³.
21 II (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Wehiku³ sztuki czyli
historia sztuki dla najm³odszych – temat: „Micha³ Anio³”. Zajêcia
dla dzieci w wieku 6-10 lat. Godz. 11.00-13.00. Op³ata 45 z³.
22 II (niedziela) godz. 17.00 „Kolorowe Ptaki” Koncert w
wykonaniu solistów DK Zacisze, mini recital Krzysztofa
Cwynara. Wstêp wolny.
25 II (œroda) godz. 17.45 XXXVI Gie³da Inicjatyw Artystycznych
- Œwiêto Filmu Polskiego. Wspomnienie Barbary Kwiatkowskiej
w 20. rocznicê œmierci. Wstêp wolny.
27 II (pi¹tek) godz. 11.00 Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.
28 II (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: „Obroñ siê po
babsku” warsztaty samoobrony dla kobiet. Godz. 10.00-11.30.
Op³ata 25 z³.
28 II (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Mali Einsteini –
temat: „Olimpiada Wodna czyli jak woda kr¹¿y w przyrodzie”.
I grupa – godz. 10.00, II gr. – 11.00, III gr. – 12.00. Op³ata 30 z³.
1 III (niedziela) godz. 16.00 „Baœniowy pokoik” przedstawienie
teatralne dla dzieci w wykonaniu Teatru Dobrego Serca. Bilet
wstêpu 10 z³.
1 III (niedziela) godz. 18.00 „Jeszcze nieznani” koncert w
wykonaniu wokalistów ze Studia Piosenki Tadeusza Konadora.
Wstêp wolny.
6 III (pi¹tek) godz. 11.00 Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.
7 III (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: TEATRalna
SOBOTA – warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 8-11 lat.
Godz. 10.00-12.00. Op³ata 30 z³.
7 III (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Mali Einsteini –
temat: „Wdech i wydech – jak dzia³aj¹ nasze p³uca?”.
Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I
grupa – godz. 10.00, II gr. – 11.00, III gr. – 12.00. Op³ata 30 z³
lub karnet 100 z³.
7 III (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Ceramika i
garncarstwo – rodzinne warsztaty w pracowni. Godz. 12.0013.30. Op³ata 30 z³ lub 55 z³ za czêœæ I i II (21 III).
7 III (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: „uTKANA sobota”
tkactwo artystyczne od podstaw – warsztaty dla doros³ych,
godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³.
7 III (sobota) godz. 17.00 „Gitarerra” 10. edycja Przegl¹du
zespo³ów i indywidualnej gitary klasycznej. W programie:
niespodzianki, mini koncerty, wystawa instrumentów.
8 III (niedziela) godz. 15.00 „8 marca w spódnicy” – porady
wiza¿ystek, specjalistów od dbania o urodê oraz stylistki, która
zaprezentuje typy kolorystyczne. Zaprasza Stowarzyszenie
„Targówek w Spódnicy” i Dom Kultury „Zacisze”.
9 III (poniedzia³ek) godz. 11.00 „Ona i On” program poetyckomuzyczny zespo³ów wokalnych „Zaciszañska Nuta” i „¯urawie”
z okazji Miêdzynarodowego Dnia Kobiet i Mê¿czyzn.
11 III (œroda) godz. 18.00 Klub Mêski. Wstêp 10 z³.
12 III (czwartek) godz. 15.00 „Wszyscy braæmi byæ powinni”
wystêp zespo³ów wokalnych „Zaciszañska Nuta” i „¯urawie”.
Miejsce: Centrum Kultury Jidysz w Warszawie, ul. Andersa 15.
14 III (sobota) Warsztaty z cyklu Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
Mali Einsteini – temat: „Wszystko o powietrzu”. Eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00, II gr. –
11.00, III gr. – 12.00. Op³ata 30 z³.
14 III (sobota) Warsztaty z cyklu Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych – temat:
„Nos z ogórka, oczy z jagód, w³osy z liœci… niezwyk³e obrazy
Giuseppe Arcimboldo. Zajêcia dla dzieci w wieku 6-10 lat.
Godz. 11.00-13.00. Op³ata: 45 z³ lub karnet 70 z³.
14 III (sobota) Warsztaty z cyklu Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
Bboy skand – warsztaty breakdance. Godz. 11.00-12.30.
Koszt 30 z³.
14 III (sobota) godz. 13.00 „Golden Match” Turniej Tañca Breakdance
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
15 III (niedziela) godz. 17.00 „Jazz Do It” Bogdan Augustyniak
– wystawa fotografii. Wernisa¿ uœwietni koncert jazzowy
poœwiêcony Chet’owi Baker’owi „Trio 4Chet” w wykonaniu:
Robert Majewski, Micha³ Tokaj, S³awek Kurkiewicz. Wstêp
wolny. Wystawa czynna do 3 IV.
15 III (niedziela) godz. 17.00 Koncert jazzowy poœwiêcony
Chet’owi Baker’owi „Trio 4Chet” w wykonaniu: Robert
Majewski, Micha³ Tokaj, S³awek Kurkiewicz. Wstêp wolny.
18, 19 III (œroda, czwartek) godz. 9.00-14.00 Eliminacje
dzielnicowe 38.Konkursu Recytatorskiego „Warszawska
Syrenka” dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów.
18 III (œroda) godz. 18.00 Klub Mêski. Wstêp 10 z³.

Pozwolenie na u¿ytkowanie stacji metra Warszawa Wileñska
To druga, po Rondzie Daszyñskiego, stacja II linii
metra dopuszczona do u¿ytkowania przez Wojewódzki
Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Inspektorat prowadzi
postêpowania w sprawie kolejnych piêciu stacji i
szeœciu wentylatorni. Procedura obejmuje analizê
dokumentacji oraz przeprowadzenie kontroli w terenie.
Wydanie przez wojewódzki nadzór budowlany pozwoleñ na
u¿ytkowanie wszystkich stacji pozwoli spó³ce Metro Warszawskie
na przeprowadzenie ostatnich testów, a nastêpnie dopuszczenie
do ruchu pasa¿erskiego. Centralny odcinek II linii metra ma 7 stacji:
Rondo Daszyñskiego, Rondo ONZ, Œwiêtokrzyska, Nowy ŒwiatUniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i
Dworzec Wileñski. Liczy ponad 6 km i ³¹czy Wolê z Prag¹ Pó³noc.

Razem dla seniorów
„Jesteœmy bardzo, bardzo wdziêczni Robotniczej
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Praga” i osobiœcie prezesowi
Andrzejowi Pó³rolniczakowi” – powiedzia³ prezes Witold
Harasim 5 lutego podczas uroczystego otwarcia przy ul.
Pra³atowskiej 4 siedziby Oddzia³u Rejonowego Targówek
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
z jednoczesnym otwarciem Klubu Seniora RSM „Praga”.

Pamiêci Andrzeja Struja
Dru¿yna z Komendy G³ównej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej zwyciê¿y³a w dwudniowym VI Miêdzynarodowym
Turnieju S³u¿b Mundurowych w Pi³ce No¿nej Halowej
im. podkom. Andrzeja Struja. Pi³karze walczyli o Puchar
Komendanta G³ównego Policji. W zmaganiach rywalizowa³o
48 dru¿yn, w tym z Rumunii, Mo³dawii, Serbii oraz Litwy.
Turniej pod honorowym patronatem prezesa Polskiego
Komitetu Olimpijskiego by³ rozgrywany ju¿ po raz szósty.
Zawody odby³y siê w halach sportowych przy ul. Szanajcy
i Lindego w Warszawie. W zaciêtej rywalizacji o Puchar
Komendanta G³ównego Policji walczy³o 48 pi³karskich dru¿yn
wystawionych przez s³u¿by mundurowe.
Turniej rozgrywano nie tylko w ramach sportowej rywalizacji. Jego uczestnicy upamiêtniaj¹ w ten sposób tragiczn¹
œmieræ podkom. Andrzeja Struja, który w czasie wolnym od
s³u¿by podj¹³ interwencjê w stosunku do dwóch chuliganów
demoluj¹cych przeje¿d¿aj¹cy tramwaj.
Przed rozstrzygaj¹cym meczem wyj¹tkowych emocji dostarczy³y widzom zmagania dwóch dru¿yn wystawionych
przez OSIW Katowice i OSIW Bydgoszcz. W tej rozgrywce
niepokonani okazali siê zawodnicy z Katowic, zwyciê¿aj¹c
1:0 i zajmuj¹c III miejsce w turnieju.
Fina³owy mecz rozegra³ siê pomiêdzy dru¿yn¹ z Komendy
G³ównej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, a przedstawicielami
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
W zaciêtej rywalizacji, po rzutach karnych, wygra³a ekipa z
KG PSP, zdobywaj¹c tym samym zaszczytne trofeum. II miejsce
wywalczyli policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego.
Zwyciêskim dru¿ynom wrêczono pami¹tkowe puchary oraz
medale. Rozgrywki po raz kolejny pokaza³y, ¿e sportowa
rywalizacja mo¿e odbywaæ siê zgodnie z zasadami fair play,
a tego rodzaju inicjatywy s¹ wspania³¹ okazj¹ do integrowania
œrodowisk ró¿nych s³u¿b mundurowych. Turniej przyci¹gn¹³
szerok¹ publicznoœæ.
Œp. Andrzej Struj (ur. 20 marca 1968, zm. 10 lutego 2010
roku w Warszawie) – funkcjonariusz policji w stopniu policyjnym
m³odszego aspiranta policji, poœmiertnie podkomisarz policji.
S³u¿y³ w policji 15 lat. Pracowa³ w wydziale wywiadowczopatrolowym Komendy Sto³ecznej Policji. By³ równie¿ moderatorem forum policyjnego ifp.pl. 10 lutego 2010 roku bêd¹c
na urlopie wypoczynkowym, wracaj¹c z zakupów, podj¹³
interwencjê wobec mê¿czyzny, który rzuci³ koszem na
œmieci w przeje¿d¿aj¹cy tramwaj, t³uk¹c szybê. Chuliganowi
pomaga³ inny mê¿czyzna, który przytrzyma³ Andrzeja Struja,
a drugi zada³ mu kilka ciosów no¿em. Policjant zmar³ dwie
godziny póŸniej w szpitalu.

„Jesteœmy zaszczyceni, ¿e
mo¿emy Wam pomóc”- po
tych s³owach prezes Andrzej
Pó³rolniczak gratulowa³ Oddzia³owi tego, co robi dla s¹siadów: emerytów, rencistów
i inwalidów. Zarz¹d i Rada
Nadzorcza Spó³dzielni wyrazi³y zgodê na nieodp³atne
u¿ytkowanie lokalu przy
Pra³atowskiej 4.
Dr El¿bieta Ostrowska –
przewodnicz¹ca Zarz¹du
G³ównego PZERiI oraz prezes Pó³rolniczak otrzymali
dyplomy i bukiety kwiatów.
Podziêkowania wrêczono tak¿e
ok. 30 seniorom, zas³u¿onym
dla Oddzia³u PZERiI, m.in.
Mieczys³awowi Zakrzewskiemu,
który prowadzi stronê internetow¹ oddzia³u i telewizjê
seniorów. Witold Harasim
podziêkowa³ w szczególnoœci
w³adzom RSM „Praga” i SM
„Bródno” za dotychczasow¹
pomoc i wsparcie w rozwijaniu
dzia³alnoœci zwi¹zku.
Uroczystego przeciêcia
wstêgi dokonali: Janusz
Czy¿ – prezes Oddzia³u
Okrêgowego PZERiI, dr
El¿bieta Ostrowska, prezes
Andrzej Pó³rolniczak, Witold
Harasim – prezes Oddzia³u
Rejonowego Targówek

PZERiI, S³awomir Antonik –
burmistrz Targówka, Krzysztof
Miszewski – przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Targówek
oraz Magdalena Roguska –
dyrektor biura parlamentarnego pos³a Marcina
Kierwiñskiego.
Po czêœci oficjalnej uczestnicy
uroczystoœci, reprezentanci
11 kó³ oddzia³u smakowali
s³odki poczêstunek, przygotowany wspólnym wysi³kiem
organizatorów i prowadzili
rozmowy z wa¿nymi goœæmi,
m.in. z Marcinem Jakubowskim
– dyrektorem ZSPLO i Alicj¹
Witoszyñsk¹ – dyrektor OPS
Targówek.
Do lokalu przy Pra³atowskiej
4 gospodarze zapraszaj¹
nie tylko cz³onków PZERiI;
wszyscy emeryci mog¹ tu
uzyskaæ zni¿kowe legitymacje
na bilety kolejowe podczas
dy¿urów we wtorki i czwartki
w godz. 11 – 14. W tych
dniach i godzinach „urzêduje”
tu prezydium zarz¹du oddzia³u rejonowego, odbywaj¹
siê spotkania, posiedzenia
zarz¹du, komisji, zespo³ów.
Kontakt telefoniczny:
22 811 49 48, mailowy:
pzeril@targowek02.pl
K.
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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
GITARA 881-037-630
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
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
AVON - ul. Targowa 33 paw. 28,
pon.-pt. 11.00-18.00, katalogi,
próbki, testery, nowoœæ, porady
kosmetyczne,obs³uga zamówieñ, karta klienta (rabaty)
BRAKUJE Ci gotówki?
Zadzwoñ po szybk¹ po¿yczkê,
tel. 883-306-204
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
GLAZURA, hydraulika,
malowanie, 606-181-588
MALOWANIE
œcian
502-255-424, 22 835-66-18
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
ROLETY, ¿aluzje, markizy,
moskitiery 508-608-790
SPRZ¥TANIE obiektów
515-594-649
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201

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

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
NIERUCHOMOŒCI
ZAMIENIÊ mieszkanie komunalne
29m2 na w³asnoœciowe, dop³ata,
518-476-183
PRACA
PRACOWNIA krawiecka
zatrudni emerytki przy
poprawkach, tel. 662-872-118
• 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.

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

Rusza Akcja ¯onkile
Rekrutacja wolontariuszy w Muzeum Historii ¯ydów
Polskich POLIN. Ju¿ po raz trzeci Muzeum POLIN zaprasza
wolontariuszy do udzia³u w akcji spo³eczno-edukacyjnej
¯onkile. Upamiêtni ona 72. rocznicê Powstania w Getcie
Warszawskim, która bêdzie obchodzona 19 kwietnia.
Tego dnia rozdawane bêd¹ którzy wezm¹ udzia³ w akcji
papierowe ¿onkile: kwiaty zwi¹- ¯onkile. W ubieg³ym roku przyzane z Markiem Edelmanem, jed- ³¹czy³o siê do niej oko³o 400
nym z przywódców ¯ydowskiej uczestników w ró¿nym wieku, z
Organizacji Bojowej. W ubieg³ych ró¿nych œrodowisk, o ró¿nych
latach dziêki wolontariuszom zainteresowaniach. Wszystkich
¿ó³ty kwiat-symbol nosi³y na ubra- po³¹czy³a idea przywracania
niach tysi¹ce ludzi w Polsce i za pamiêci o ludziach i œwiecie,
granic¹. Rekrutacja wolontariuszy których ju¿ nie ma. Samego 19
potrwa do 8 marca 2015 roku.
kwietnia 2014 roku wolontariusze
W Muzeum POLIN rozpoczê³a rozdali oko³o 30 tys. symboliczsiê rekrutacja wolontariuszy, nych papierowych ¿onkili.

¯onkil sta³ siê symbolem szacunku i pamiêci dziêki Markowi
Edelmanowi, który co roku w
rocznicê powstania sk³ada³ pod
Pomnikiem Bohaterów Getta
bukiet ¿ó³tych kwiatów. Akcja
spo³eczno-edukacyjna „¯onkile” ma na celu propagowanie
tego symbolu oraz szerzenie
wiedzy na temat Powstania w
Getcie Warszawskim.
Wolontariusze, którzy wezm¹
udzia³ w tegorocznej edycji,
oprócz tradycyjnego rozdawania
¿onkili, bêd¹ mieli okazjê zwiedziæ wystawê sta³¹ Muzeum
POLIN, uczestniczyæ w warszta-

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w
Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej
rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi
z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego
wieku jest uznawany za jednego z najlepszych
healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach
energii 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 manipulacje, kiedy indziej
uzdrawianie duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak
zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do
Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
GUILLERMO 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:
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 lutego
1, 2, 3, 4 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

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

Witkacyzm
Proszê Szanownych Pañstwa, media jakiœ czas temu
wykry³y u Putina raka trzustki
i autyzm. Jako ogl¹dacz,
czytacz i s³uchacz wykrywam
w Europie daleko posuniêty
ja³tyzm i wtórny stalinizm, parafrazuj¹c Witkacego. Historycznie nie przepadam za
Ukraiñcami. Aliœci na coœ, jako
narody Europy, siê umówiliœmy.
Tylko Poroszenko ma czyste
rêce, w których - jak w naszych
w Powstaniu Warszawskim - brakuje broni i s¹siedzkiej pomocy.
Wstyd. Przy takim dostatku
Unia kalkuluje jak premier
Chamberlain, który przywióz³ z
Monachium pokój zakoñczony
wojn¹. Jakiœ czas po zakupie
mistrali z zasranej Francji...
Skoro poruszyliœmy trzustkê
Putina, to skorzystam z tematu
i pozwolê sobie opisaæ choroby
trzustki u psów i kotów.
Najpierw fizjologia. Co to
jest trzustka i do czego s³u¿y?
Proszê sobie wyobraziæ
po³owê fileta œledziowego
odwróconego jaœniejsz¹ stron¹,
doczepionego do jelita cienkiego
za ¿o³¹dkiem. Podobieñstwo
trzustki i fileta œledziowego jest

tach komunikacyjnych, poznaæ
historiê warszawskiego getta, a
tak¿e zg³êbiæ dzieje dzielnicy
Muranów podczas spotkania z
Beat¹ Chom¹towsk¹.
W tym roku w akcjê zaanga¿owa³o siê wiele instytucji: Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne
¯ydów w Polsce, JCC Warszawa,
Centrum Komunikacji Spo³ecznej
Urzêdu m.st. Warszawy, ¯ydowski Instytut Historyczny, Muzeum
Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Fundacja
Shalom i Stowarzyszenie ¯ydowski Instytut Historyczny w Polsce.
Osoby chêtne do wziêcia udzia³u
w akcji proszone s¹ o wys³anie
zg³oszenia do 8 marca 2015 roku.
Szczegó³owe informacje na
stronach: www.polin.pl/wolontariat,
www.facebook.com/WolontariatMuzeumHistoriiZydowPolskich
W 2015 roku obchodzimy
72. rocznicê Powstania w
Getcie Warszawskim, które
by³o pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie.
Po wielkiej akcji deportacyjnej
latem 1942 r., w czasie której wywieziono do Treblinki prawie 300
tys. ¯ydów warszawskich, w getcie
pozosta³o 60 tys. osób. Kiedy 19
kwietnia 1943 r. oddzia³y niemieckie przyst¹pi³y do ostatecznej
likwidacji getta, przeciwstawili im
siê cz³onkowie ¯ydowskiej Organizacji Bojowej (¯OB) i ¯ydowskiego
Zwi¹zku Wojskowego (¯ZW). W
nierównej walce s³abo uzbrojeni
bojowcy wytrwali trzy tygodnie. W
tym czasie Niemcy zrównali getto
z ziemi¹, metodycznie pal¹c dom
po domu, zabijaj¹c i wywo¿¹c do
obozów mieszkañców getta. 8
maja w otoczonym przez Niemców
bunkrze przy ulicy Mi³ej przywódca
powstania Mordechaj Anielewicz
odebra³ sobie ¿ycie wraz z grup¹
kilkudziesiêciu ¯OB-owców.
Nielicznym bojowcom uda³o siê
wydostaæ kana³ami z p³on¹cego
getta. Jednym z nich by³ ostatni
dowódca ¯OB Marek Edelman,
który zmar³ w 2009 r. Za symboliczn¹ datê zakoñczenia powstania
uznaje siê 16 maja 1943 r.,
gdy Niemcy wysadzili Wielk¹
Synagogê na T³omackiem. Getto
warszawskie przesta³o istnieæ.

du¿o wiêksze ni¿ podobieñstwo
fileta œledziowego do œledziony.
Czasami chadzam na ryby i
nigdy nie z³owi³em ciemnoczerwonej czy sinej ryby.
Ten ma³y gruczo³ w synchronizacji z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹
wydziela litry enzymów. Trzustka
jest bohaterem wydajnoœci w
porównaniu do swojej masy.
Produkuje lipazê, amylazê,
elastazê, trypsynê, fosfolipazê,
nukleazy. S¹ to enzymy pozwalaj¹ce rozpuœciæ wszelakie
sk³adniki pokarmowe, takie jak
t³uszcze, cukry, bia³ka do postaci
wch³anialnej w jelitach cienkich

i grubych. To nie wszystko,
drodzy Pañstwo. Trawienie to
zewn¹trzwydzielnicze zadanie
trzustki. Po³owa tego ma³ego
œledzika pe³ni tak¿e funkcjê
wewn¹trzwydzielnicz¹. Produkuje
dwie sprzeczne ze sob¹ substancje: insulinê i glukagon.
Kaskada trawienia skutkuje
uwolnieniem du¿ej iloœci glukozy
we krwi. Insulina jest odpowiedzialna za jej prawid³owy poziom. Obni¿a, glukagon zaœ
podwy¿sza, je¿eli glukozy we krwi
zabraknie. Genialne sprzê¿enie
zwrotne dodatnie i ujemne.
Je¿eli czegoœ jest za du¿o, to
organizm obni¿a, je¿eli jest za
ma³o - dodaje z magazynu. To
jest perfekcyjny schemat, zapisany w genach ka¿dego ssaka
z wyj¹tkiem polityków: radnych,
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, wojewodów, pos³ów,
senatorów, ministrów, prezydentów pañstw. O patologiach - w
nastêpnych wydaniach NGP.

Czêœci zamienne
do spalinowych odœnie¿arek, pi³ i kos.
tel. 665-007-515, www.e-maestro.eu

Intensywny rok
„Na Paluchu”
W Schronisku dla Bezdomnych Zwierz¹t w Warszawie rok
2014 by³ bardzo intensywny. Nowe domy znalaz³o a¿ 1899
psów i 732 koty. W samej placówce wykonano szereg remontów
i prac modernizacyjnych. Schronisko mo¿e te¿ pochwaliæ siê
licznymi szkoleniami dla pracowników i wolontariuszy.
Psy i koty w schronisku
W ubieg³ym roku schronisko „Na Paluchu” pod opiekê przyjê³o
2616 psów i 992 koty. Spoœród nich a¿ 874 psy i 82 kotów w
nied³ugim czasie odnalaz³y swoich dotychczasowych w³aœcicieli.
Do nowych domów zabranych zosta³o 1899 psiaków i 732 mruczki.
£¹cznie starym i nowym w³aœcicielom wydano 2773 psy i 814
kotów; oznacza to, ¿e wspó³czynnik liczby oddanych zwierz¹t
w stosunku do przyjêtych wynosi³ odpowiednio 106% i 82%.
W Schronisku dla Bezdomnych Zwierz¹t w sylwestra przebywa³o
1321 psów i 78 kotów; oznacza to, ¿e w ci¹gu roku liczba psów
zmniejszy³a siê o 326 zwierz¹t (1647), a kotów o 16 (94).
Dziêki aktywnym dzia³aniom promocyjnym schroniska oraz kampaniom
zachêcaj¹cym do adopcji, liczba przebywaj¹cych „Na Paluchu”
czworonogów w ci¹gu 4 lat zmniejszy³a siê o blisko 1000 zwierz¹t,
z 2299 – 31.12.2010 r. W ubieg³ym roku zabiegi sterylizacji/
kastracji wykonano u 987 suk/psów oraz 281 kotek/kocurów.
Remonty i prace modernizacyjne „Na Paluchu”
Schronisko „Na Paluchu” zajmuje blisko4 ha. Psy w schronisku
zamieszkuj¹ w 1020 boksach, a koty w 105. W ubieg³ym roku
przeprowadzono gruntowne remonty 24 boksów i 70 domków, w
tym w czêœci pomieszczeñ zwiêkszona zosta³a powierzchnia dla
psów. W kociarni zamontowano œluzê oddzielaj¹c¹ dla zwierz¹t,
przebywaj¹cych w kwarantannie. Zakupiono tak¿e 30 nowych
klatek – 19 z przeznaczeniem na kwarantanny i 12 dla ma³ych
kotów szykowanych do adopcji. Zainstalowanych zosta³o lub
wymienionych na nowe 486 przegród miêdzy boksami.
Oprócz powy¿szych prac wykonano remont nawierzchni
dwóch wybiegów, roboty dekarskie nad szpitalem zakaŸnym
i oddzia³em seniorów, a tak¿e uruchomiono myjniê dla zwierz¹t
i nowe punkty czerpalne wody. W ramach wspó³pracy schroniska
z zak³adem karnym zapewniono tak¿e sta³e, bezp³atne remonty
bud przez osadzonych.
Inne wydarzenia
W ubieg³ym roku schronisko odwiedzi³o ponad 73 tysi¹ce osób,
wœród nich by³y 62 wycieczki szkolne, podczas których prowadzone by³y warsztaty edukacyjne dla najm³odszych. W czasie
ró¿nego rodzaju akcji i zbiórek (m.in. Œwiatowego Dnia Kota i
Miko³ajek) zebranych zosta³o blisko 35 ton karmy i dary (koce,
rêczniki, legowiska) o ³¹cznej wartoœci ponad 73 tysiêcy z³otych.
Schronisko wspó³pracuje stale z Szko³a G³ówn¹ Gospodarstwa
Wiejskiego (Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej i Wydzia³ Nauki
o Zwierzêtach), Zak³adem Psychologii PAN oraz Centrum
Komunikacji Spo³ecznej, a tak¿e warszawskimi s¹dami w
zakresie wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych. Dzia³ania
„Palucha” wspiera stale 200 wolontariuszy. To w³aœnie dla nich
i pracowników schroniska w ubieg³ym roku odby³y siê szkolenia
takie jak: „Podstawy komunikacji psów. Prawid³owy sposób
prowadzenia psa na smyczy”; „Dobrostan psa w schronisku”;
„Empatia, altruizm i poczucie sprawiedliwoœci u zwierz¹t”.
Dodatkowo w ubieg³ym roku, przy wspó³pracy ze specjalistami
zmieniono recepturê karmy do gotowania. Teraz seniorzy
przez ca³y rok bêd¹ otrzymywaæ karmê gotowan¹. Zmieniono
tak¿e parametry karmy gotowej (suche i mokrej), której zakup
dokonywany jest w drodze zamówienia publicznego.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierz¹t w Warszawie jest jednostk¹
bud¿etow¹ m.st. Warszawy. W bud¿ecie stolicy na funkcjonowanie
schroniska w 2015 roku przewidzianych jest 8 020 000 z³otych.

Lewa strona medalu

Prosto z mostu

Pomnik „Czterech œpi¹cych”
nie wróci na Pragê?

Przetr¹cony
krêgos³up
Spowodowane po¿arem wy³¹czenie z
ruchu mostu £azienkowskiego uœwiadomi³o
nam, jak kruche podstawy ma system
komunikacji drogowej w Warszawie, oparty
na zbyt ma³ej liczbie przepraw przez Wis³ê.
Warszawa ma osiem mostów drogowych
i w najbli¿szych latach nie mia³o ich byæ
wiêcej - otwarcie mostu w ci¹gu Po³udniowej
Obwodnicy Warszawy ma nast¹piæ nie wczeœniej, ni¿ w 2020 r. Wy³¹czenie jednego
mostu powoduje katastrofê.
Zwolennicy nicnierobienia w temacie
mostów wskazuj¹ na Budapeszt, miasto podobne wielkoœci¹, maj¹ce tylko dziewiêæ
drogowych przepraw mostowych. Stolica
Wêgier ma jednak przemyœlany system drogowy: mosty najbardziej wysuniête na po³udnie i pó³noc, s¹ elementami obwodnicy
autostradowej, nastêpne w stronê œródmieœcia wchodz¹ w sk³ad kolejnych obwodnic koncentrycznych uk³adów dróg umo¿liwiaj¹cych wygodne poruszanie siê po mieœcie.
Do tego nale¿y dodaæ trzy linie metra i
dobrze rozwiniêt¹ sieæ linii autobusowych,

tramwajowych oraz trolejbusowych. Tego siê
nie da porównaæ z Warszaw¹.
Z siedmiu warszawskich mostów trzy istnia³y ju¿ przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹: most
Œl¹sko-D¹browski (w jego miejscu od 1864 r.
by³ most Kierbedzia), most Gdañski (zbudowany jako most przy Cytadeli w 1875 r.) i most
Poniatowskiego, oddany do u¿ytku w 1914 r.
Kolejn¹ przeprawê zbudowano dopiero w 60
lat póŸniej, i by³ to most £azienkowski, wkrótce
po nim powsta³ zaœ most Grota-Roweckiego.
Dwa mosty, Œwiêtokrzyski i Siekierkowski,
zbudowa³ prezydent Pawe³ Piskorski, wraz
ze swoim wspó³pracownikiem i nastêpc¹
Wojciechem Kozakiem. W Warszawie by³o
wtedy 700 tysiêcy samochodów osobowych.
Po 12 latach jest ich dobrze ponad milion, nie
ukoñczono ¿adnej obwodnicy, a most przyby³
tylko jeden: Sk³odowskiej-Curie. Ca³oœæ nie
sk³ada siê w system, taki jak w Budapeszcie
i innych metropoliach po³o¿onych nad rzek¹.
Trasê £azienkowsk¹ zalicza siê w sk³ad
Obwodnicy Œródmiejskiej (do dziœ nieuzupe³nionej po praskiej stronie), ale ona jest

raczej jedn¹ z osi stolicy, jej krêgos³upów
komunikacyjnych. Mostem £azienkowskim
jeŸdzi³o w 2014 r. statystycznie wiêcej, bo
ponad 18%, pojazdów przedostaj¹cych siê
przez Wis³ê, ni¿ mostami rzekomo obwodowymi,
Siekierkowskim i Sk³odowskiej-Curie, z których
³¹cznie korzysta³o nieca³e 36% pojazdów.
Eksperci twierdz¹, ¿e naprawa mostu
potrwa miesi¹cami, gdy¿ po¿ar uszkodzi³
mu trzy przês³a. Z dnia na dzieñ diagnozy
s¹ coraz bardziej pesymistyczne. A je¿eli PKP
przy okazji remontu Dworca Centralnego
zablokuj¹ Aleje Jerozolimskie, bêd¹ce drugim krêgos³upem komunikacyjnym stolicy,
stanie siê ona ¿a³osnym bezkrêgowcem.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

- 16.10.2014 na sesji Rady Dzielnicy
Bia³o³êka, w obecnoœci wielu mieszkañców,
z³o¿yliœmy obywatelski projekt uchwa³y ws.
szpitala na Bia³o³êce.
- Czekaj¹c na weryfikacjê podpisów
prowadziliœmy rozmowy na wielu szczeblach.
26.11.2014 spotkaliœmy siê z prezydent
Warszawy pani¹ Hann¹ Gronkiewicz-Waltz,
która zapowiedzia³a kontynuowanie rozmów
po zapoznaniu siê z materia³ami naszych
ekspertów. 28.11.2014 spotkaliœmy siê z
kandydatem na prezydenta Warszawy
panem Jackiem Sasinem, który w pe³ni
popar³ nasz¹ inicjatywê.
- Na sesji Rady Warszawy 15.01.2015,
nawi¹zuj¹c do inicjatywy IMB, radny
Zbigniew Cierpisz zg³osi³ poprawkê do
bud¿etu Warszawy, uwzglêdniaj¹c¹ inwe-

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
§ 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 18.03.2015 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
wywieszone s¹ tablicach informacyjnych: Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy PragaPó³noc m.st. Warszawy przy ul. Jagielloñskiej 23 i w jego
Administracjach Obs³ugi Mieszkañców; na stronie internetowej:
m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl, Dzielnicy PragaPó³noc 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.

Tak¹ elektryzuj¹c¹ wiadomoœæ poda³y w
poniedzia³ek prawicowe media, og³aszaj¹c
swoje zwyciêstwo w walce z pomnikiem, od
lat bêd¹cym jednym z symboli Pragi.
Wszystko na podstawie cytatu z wypowiedzi
Hanny Gronkiewicz-Waltz, która stwierdzi³a,
¿e „nie ma woli wœród radnych, a to jest
przede wszystkim ich kompetencja. Ja te¿
nie mam sentymentu do tego pomnika.”
Euforia prawicy jest - delikatnie mówi¹c
- niezrozumia³a. Albo nie potrafi¹ czytaæ ze
zrozumieniem, albo s¹ tak g³odni sukcesu,
¿e naci¹gaj¹ fakty. Prezydent Warszawy
powiedzia³a przecie¿ tylko, ¿e nie ma sentymentu do „Czterech œpi¹cych”. I ma do
tego prawo, choæ trochê siê dziwiê, zwa¿ywszy na to, ¿e w dzieciñstwie czêsto bywa³a
na Pradze. Stwierdzi³a te¿ - jak najbardziej
s³usznie - ¿e to jest decyzja radnych. A to,
jaka jest ich wola, to ju¿ zupe³nie inna
sprawa. Przekonaliœmy siê o tym na poprzedniej sesji Rady Miasta, kiedy to PiS
po raz kolejny próbowa³ przeforsowaæ
uchwa³ê likwiduj¹c¹ „Czterech œpi¹cych”. I
po raz kolejny bezskutecznie. Przeciwko

zag³osowali radni SLD oraz Platformy
Obywatelskiej, która notabene ma w Radzie
Miasta samodzieln¹ wiêkszoœæ.
Co wiêc mia³a na myœli Hanna GronkiewiczWaltz mówi¹c, ¿e radni s¹ przeciw powrotowi
pomnika na Pragê? G³osowanie pokaza³o
przecie¿ co innego, ale to ju¿ przemilczeli
prawicowi dziennikarze. OdpowiedŸ przysz³a
doœæ szybko po tym, jak po pocz¹tkowej
euforii na prawicowych blogach usta³y
entuzjastyczne komentarze. W sztabie PiS
zorientowano siê, ¿e tak naprawdê Hanna
Gronkiewicz-Waltz wytr¹ci³a im orê¿ z rêki.
Nie bêd¹ mogli w kampanii prezydenckiej i
parlamentarnej wykorzystywaæ pomnika do
politycznego sporu. Tworzyæ kolejnego historycznego podzia³u, tym bardziej, ¿e tak
naprawdê PiS z Platform¹ bywaj¹ w nich
czêsto po tej samej stronie. Dlatego Platforma od³o¿y na pó³kê sprawê pomnika „Czterech œpi¹cych”. Nie bêdzie w ten sposób
dra¿niæ ani wyborców prawicy, ani tych z
centrum, ani tych z sercem po lewej stronie.
Ale „Czterej œpi¹cy” na Pragê powróc¹.
Stanie siê to ju¿ pewnie w nastêpnej kadencji,

gdy do w³adzy w stolicy dojdzie wreszcie
lewica. Powróc¹ nie jako manifest ideologiczny, ale jako element krajobrazu Pragi i
jeden z jej symboli. Jako sprzeciw wobec
wykorzystywania historii do politycznej
walki i mieszania w ni¹ samorz¹du. Czas
leci szybko, a do wyborów samorz¹dowych
ju¿ mniej ni¿ cztery lata…
Sebastian Wierzbicki
przewodnicz¹cy SLD w Warszawie
www.sebastianwierzbicki.pl

Prawa strona Warszawy

Co z tym szpitalem?
Mi³o mi poinformowaæ, ¿e nasza
obywatelska inicjatywa uchwa³odawcza ws.
utworzenia szpitala na Bia³o³êce walczy o
tytu³ Najlepszej Warszawskiej Inicjatywy
Pozarz¹dowej 2014 Roku. Projekt autorstwa
stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkañców
Bia³o³êki (IMB), który do niedawna wydawa³
siê marzeniem, dziœ jest coraz bli¿szy realizacji.
Poni¿ej przedstawiam, co do tej pory zrobiono
oraz na jakim etapie jest nasz projekt.
- Od wiosny do jesieni 2014 r. zespó³ IMB
wraz z ekspertami z zakresu s³u¿by zdrowia
przygotowywa³ ramowy projekt szpitala na
Bia³o³êce. Jednoczeœnie nasi wolontariusze
zbierali podpisy pod pierwsz¹ w historii
Bia³o³êki obywatelsk¹ inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹. Poparcie mieszkañców by³o ogromne,
zebraliœmy 3,5 tys. podpisów.
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Zimowe zmagania na Pradze
stycjê szpitala jednodniowego na Bia³o³êce.
Poprawka zosta³a odrzucona g³osami PO.
- W lutym 2015 r. zespó³ IMB prowadzi³
rozmowy z urzêdnikami warszawskiego
ratusza, w tym z wiceprezydentem
Warszawy W³odzimierzem Paszyñskim
(05.02.2015) oraz ekspertami z zakresu
s³u¿by zdrowia ws. ró¿nych opcji realizacji
inwestycji. Dyskutowaliœmy m.in. o budowie
szpitala jednodniowego.
Nie ustajemy w swej pracy. Olbrzymie
poparcie mieszkañców, jakie zyska³a nasza
inicjatywa jest argumentem, który przekonuje
kolejnych samorz¹dowców o koniecznoœci
powstania szpitala na Bia³o³êce.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy”
www.inicjatywa.waw.pl

3 lutego odby³a siê IV sesja Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc. Sesjê rozpoczêto od omawiania
kwestii kamienicy przy ul. Strzeleckiej 8,
gdzie dosz³o, niestety, do niszczenia dziedzictwa
historycznego po ¯o³nierzach Niez³omnych.
Po oko³o 1,5-godzinnej debacie pomiêdzy
radnymi i mieszkañcami przyby³ymi na sesjê
uda³o siê przyj¹æ i przeg³osowaæ stanowisko
w tej sprawie. Jest to dopiero pocz¹tek d³ugiej
i zawi³ej drogi w kwestii obrony tego miejsca.
Tego samego dnia wybrano sk³ady komisji.
Pragnê tu serdecznie podziêkowaæ za zaufanie
wszystkich kolegów i kole¿anek z rady, gdy¿
mam zaszczyt drug¹ kadencjê przewodniczyæ
komisji mieszkaniowej, której praca absorbowa³a mnie ju¿ w poprzedniej kadencji.
W latach 2010-2014 uda³o siê pomóc wielu
osobom i ¿ywiê nadziejê, i¿ kolejne 4 lata
bêd¹ jeszcze bardziej owocne. Ju¿ w pi¹tek
13 (wbrew przes¹dom, ca³kiem zwyczajnego dnia) odby³a siê pierwsza w tej kadencji
komisja mieszkaniowa. Zosta³am wybrana
równie¿ na wiceprzewodnicz¹c¹ komisji
kultury i sportu oraz wiceprzewodnicz¹c¹
komisji bezpieczeñstwa, prawa i samorz¹du.
Obiecujê do³o¿yæ wszelkich starañ, aby owe
komisje funkcjonowa³y sprawnie. Klasycznie
ju¿, jeœli mogê Pañstwu s³u¿yæ pomoc¹ b¹dŸ

rad¹, zapraszam na moje dy¿ury w urzêdzie
dzielnicy.
3 lutego zosta³a równie¿ uruchomiona
sygnalizacja œwietlna na Golêdzinowie, jej
aktywowanie trwa³o... prawie pó³ roku. Mieszkañcy Golêdzinowa i okolic maj¹ nadziejê, i¿
ZDM nie od³¹czy sygnalizacji ponownie. Œwiat³a
w tym miejscu s¹ bardzo potrzebne, gdy¿ zdarza³y siê dni, w których dochodzi³o do kilku
kolizji, czêste by³y równie¿ potr¹cenia pieszych.
W trakcie ferii w kilku praskich szko³ach
trwa³a akcja „zima w mieœcie”, dzia³ania
by³y nadzorowane przez wiceburmistrza
Kacprzaka. Ferie na Pradze przebieg³y w
sposób spokojny i bezpieczny.
14 lutego odby³ siê praski maraton pisania
projektów do bud¿etu partycypacyjnego.
Zainteresowanie by³o spore, co cieszy. W
zesz³ym roku idea bud¿etu obywatelskiego
sprawdzi³a siê, a warto dodaæ, i¿ na kolejny
rok przewidziano wiêksze œrodki. W
ubieg³ym roku zaanga¿owa³am siê m.in. w
popieranie projektu maj¹cego na celu
dofinansowanie praskich bibliotek; projekt
ten zdoby³ ponad 800 g³osów i do zrealizowania pomys³u niewiele zabrak³o. Projekty
w ramach bud¿etu partycypacyjnego na rok
2016 mo¿na zg³aszaæ do 17 lutego.

W sobotnie popo³udnie wybuch³ po¿ar pod
mostem £azienkowskim, zajê³a siê te¿ konstrukcja przeprawy, ruch na moœcie zosta³
wstrzymany. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ dziennie
przez ten most przeje¿d¿a 100 tys. pojazdów,
w najbli¿szych dniach musimy liczyæ siê z
utrudnieniami i jeszcze wiêkszymi korkami.
Warto, by na ten czas ZDM udostêpni³ ca³kowicie przejazd przez most Œl¹sko-D¹browski.
Adriana Jara
radna Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

Ch³odnym okiem

Demokracja wed³ug PiS/PWS
Wreszcie odby³a siê sesja konstytuuj¹ca
komisje rady dzielnicy. W poprzednim felietonie zastanawia³em siê nad rozwi¹zaniami,
które zostan¹ zaproponowane przez obóz
rz¹dz¹cy na Pradze. Przyznam szczerze,
zbytnio siê nie ³udzi³em. Rada powo³a³a do
¿ycia dziewiêæ merytorycznych komisji, o
dwie wiêcej ni¿ w poprzedniej kadencji.
Nowoœci¹ s¹ komisje: ochrony œrodowiska i
wydzielenie z dotychczas istniej¹cej komisji
polityki spo³ecznej prawa, bezpieczeñstwa
i samorz¹du - spraw polityki spo³ecznej.
Siedmioma z dziewiêciu komisji bêd¹ kierowaæ radni PiS/PWS. Dwie komisje, gdzie
bêd¹ przewodniczyli inni radni, to komisja
ochrony œrodowiska i przestrzeni publicznej,
któr¹ bêdzie kierowa³a radna wybrana z
listy Miasto jest Nasze Magdalena Guga³a i
radny PO Piotr Pietruszyñski, który pokieruje komisj¹ infrastruktury. Dla porównania
przypomnê, ¿e w poprzedniej kadencji
opozycja kierowa³a trzema z siedmiu

funkcjonuj¹cych komisji. Oczywiœcie, nie
muszê chyba mówiæ, ¿e rz¹dz¹cy zadbali o
zapewnienie sobie wiêkszoœci we wszystkich
komisjach. Dosz³o wiêc do sytuacji kuriozalnych i w komisji infrastruktury mamy
19 osób, a w komisji edukacji 20 na 23
radnych ogó³em. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy³y siê komisje ochrony
œrodowiska i przestrzeni publicznej oraz
bezpieczeñstwa prawa i samorz¹du - po 5
radnych. Wielu z pocz¹tkuj¹cych radnych
da³o siê ponieœæ emocjom i zapisa³o siê do
piêciu i wiêcej komisji. Rekordzista Marek
Bielecki z PiS, oprócz uczestnictwa i przewodzenia komisji bud¿etu, da³ siê wybraæ
do piêciu innych komisji. Równie¿ w szeœciu
komisjach zamierza pracowaæ radna Teresa
Mioduszewska z PiS. Po piêæ komisji
„wziê³y” panie radne Gra¿yna Szymañczuk
(PiS) i Ma³gorzata Markowska (PWS).
Wiêkszoœæ radnych deklarowa³a pracê w
dwóch lub trzech komisjach rady. Szef rady

Ryszard Kêdzierski zaszczyci swoj¹
obecnoœci¹ jedn¹ komisjê - edukacji. Ja wraz
z koleg¹ Mariuszem Borowskim zdecydowaliœmy siê pracowaæ ka¿dy z nas w trzech
komisjach i jesteœmy tam szeregowymi
radnymi. Stan ten traktujê jako tymczasowy
i podejrzewam, ¿e po opadniêciu emocji
wielu radnych bêdzie siê chy³kiem wycofywa³o ze swoich wczeœniejszych deklaracji.
Wymaga³o to bêdzie kolejnych uchwa³ rady
i marnowa³o nasz czas.
Nie muszê chyba mówiæ, ¿e deklaracje
PiS nie id¹ w parze z realizacj¹. PiS w Radzie
Warszawy, gdzie jest w opozycji, domaga³
siê przewodniczenia komisji rewizyjnej, aby
móc kontrolowaæ uk³ad wykonawczy, czyli
zarz¹d miasta. Na Pradze, gdzie móg³by
proponowane idee wcielaæ w ¿ycie, nawet o
tym nie pomyœlano, a zg³oszon¹ przeze
mnie propozycjê oddania opozycji przewodniczenia komisji rewizyjnej z oburzeniem
odrzucono. Koalicja PiS/PWS bêdzie

wiêc kontrolowa³a sama siebie. Klasyczna
filozofia Kalego. Po powo³aniu zarz¹du,
powo³anie komisji jest drugim etapem
przejmowania pe³ni w³adzy na Pradze przez
koalicjê PiS/PWS. Teraz zapewne czas na
sprawy kadrowe. „Kadry zadecyduj¹ o
wszystkim” jak mawia³ klasyk.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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Caritas - pomoc nie tylko od œwiêta

dokoñczenie ze str. 1

pierwszych latach po wojnie.
Niestety, w roku 1950 ówczesne w³adze zlikwidowa³y
Caritas i przekaza³y jej maj¹tek Zrzeszeniu Katolików
Œwieckich Caritas, podporz¹dkowanemu nie Koœcio³owi,
lecz pañstwu.
Chocia¿ zlikwidowano
instytucjonaln¹ dzia³alnoœæ
charytatywn¹ Koœcio³a, nie
uda³o siê jednak zd³awiæ jego
oddzia³ywania duszpasterskiego,
tak¿e na polu charytatywnym.
Ca³y czas istnia³a Komisja
Episkopatu ds. Duszpasterstwa
Mi³osierdzia, a parafie, w ograniczonym co prawda zakresie,
organizowa³y konkretn¹ pomoc potrzebuj¹cym. Pos³ugê
charytatywn¹, skierowan¹
najczêœciej do niepe³nosprawnych i do ludzi w podesz³ym
wieku, pe³ni³y zgromadzenia
zakonne, czêsto w ramach
owej œwieckiej Caritas. Z biegiem lat Komisja ds. Duszpasterstwa Mi³osierdzia zosta³a
przemianowana na Komisjê
Charytatywn¹ Episkopatu
Polski, która odegra³a bardzo
wa¿n¹ rolê w otrzymywaniu i
przekazywaniu potrzebuj¹cym
pomocy z Zachodu w trudnych
latach osiemdziesi¹tych.
17 maja 1989 r. wysz³a
ustawa o stosunku pañstwa
do Koœcio³a Katolickiego,
przywracaj¹ca osobowoœæ
prawn¹ zarówno Caritas Polska,
jak i Caritas diecezjalnym.
Na jej podstawie mo¿na by³o
w paŸdzierniku nastêpnego

roku reaktywowaæ Caritas
Polska i odbudowaæ strukturê
organizacji.
Dziœ obok ogólnopolskiej
Caritas funkcjonuj¹ 44 Caritas
diecezjalne. Caritas prowadzi
900 wyspecjalizowanych placówek, takich jak noclegownie,
jad³odajnie, domy samotnej
matki, hospicja i œwietlice. W
blisko 5000 parafii dzia³aj¹
Parafialne Zespo³y Caritas.
Jednym z nich jest Parafialny
Zespó³ Caritas przy parafii
NMP Matki Piêknej Mi³oœci
przy ul. Myœliborskiej 100 w
Tarchominie. W 2010 roku oficjalnie wpisany zosta³ na listê
Parafialnych Zespo³ów Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Dzia³aj¹c pod opiek¹ proboszcza parafii NMP Matki Piêknej
Mi³oœci, ks. Piotra Jêdrzejewskiego, wspó³pracuje tak¿e z
s¹siedni¹ parafi¹ œw. Franciszka
z Asy¿u przy ul. Strumykowej,
której proboszcz, ks. Jan
Józefczyk chêtnie w³¹cza siê
do organizowanych akcji. W
zespole charytatywnie pracuje stale piêæ osób: Gra¿yna,
Beata, Krystyna, Barbara i
Piotr, a ostatnio pomaga im
dawna podopieczna, Monika.
G³ównym celem zespo³u,
realizowanym dziêki wsparciu
i ogromnej ¿yczliwoœci proboszczów obu tarchomiñskich
parafii, jest niesienie pomocy
wszystkim, którzy tego potrzebuj¹, czyli osobom znajduj¹cym siê w ciê¿kiej sytuacji
¿yciowej, a wiêc rodzinom
wielodzietnym, osobom bezro-
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botnym, ludziom chorym, w
podesz³ym wieku, niepe³nosprawnym oraz bezdomnym.
Zwykle o ich dzia³alnoœci
s³yszymy z okazji Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia czy Wielkanocy.
Rozprowadzaj¹ wtedy œwiece
z logo Caritas, zbieraj¹ ¿ywnoœæ i robi¹ paczki, aby ich
podopieczni, g³ównie dzieci,
mog³y cieszyæ siê ze œwi¹t. Z
myœl¹ o dzieciach organizuj¹
te¿ akcjê „Serduszko”. W
koœciele pojawia siê wtedy
choinka z powieszonymi
kolorowymi serduszkami, na
których zapisane s¹ imiona i
wiek dzieci z najubo¿szych
bia³o³êckich rodzin. Ka¿dy
mo¿e wzi¹æ takie serduszko i
zrobiæ paczkê dla konkretnego,
choæ nieznanego dziecka. W
2013 roku obdarowano w ten
sposób 226 dzieci.
W sierpniu przeprowadzaj¹
akcjê „Tornister pe³en uœmiechów”. Z zebranych pieniêdzy
kupuj¹ plecaki, wype³niaj¹
przyborami szkolnymi i obdarowuj¹ dzieci z wielodzietnych
rodzin. W 2013 roku 120
uczniów rozpoczê³o rok szkolny
z plecakami od Caritas. Na Dzieñ
Dziecka rozdaj¹ s³odycze.
Zbieraj¹ te¿ odzie¿ i rzeczy
u¿ywane, takie jak wózki czy
³ó¿eczka dziecinne. Rozdaj¹
pozyskiwane od producentów
œrodki czystoœci. Kwestuj¹
na leczenie dzieci z okazji
Œwiatowego Dnia Chorego.
Jednak dzia³alnoœæ wolontariuszy z Parafialnego Zespo³u Caritas to nie tylko
okazjonalne akcje, to równie¿
- i przede wszystkim - systematyczna praca przy rozprowadzaniu ¿ywnoœci w ramach
Europejskiego Programu Pomocy ¯ywnoœciowej (PEAD)
oraz jego kontynuacji, Funduszu Europejskiej Pomocy
Najbardziej Potrzebuj¹cym
(FEAD). W tym roku dzia³alnoœæ ta prowadzona jest w
œcis³ej wspó³pracy z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej
Dzielnicy Bia³o³êka.
Program unijny FEAD wprowadza w ¿ycie Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo³ecznej,
które w wyniku konkursu
wybra³o cztery organizacje
partnerskie, w tym Caritas
Polska, do udzia³u w dystrybucji
¿ywnoœci dla osób najbardziej
potrzebuj¹cych. Dystrybucja
odbywa siê wed³ug œciœle okreœlonych kryteriów dochodowych (do 150% kryterium, wynosz¹cego: 542 z³ dla osób
samotnych i 456 z³ dla cz³onka rodziny), które wylicza
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.
Je¿eli ktoœ spe³nia kryteria,
OPS kieruje go do Parafialnego
Zespo³u Caritas, gdzie raz
na miesi¹c mo¿e otrzymaæ
paczkê ¿ywnoœciow¹ z produktami z programu unijnego.
Wolontariusze rozprowadzaj¹
te paczki w czasie swoich
dy¿urów w soboty, w godz.
8-13 i w œrody, w godz. 15-19.
Zdarza siê, ¿e ktoœ przekracza
kryterium o kilka z³otych, a jest
naprawdê w trudnej sytuacji,
wtedy dostaje paczkê z ¿ywnoœci¹ zakupion¹ ze zbiórek
w koœciele.
- Trzeba by sumienia nie
mieæ, ¿eby nie pomóc – mówi
pani Gra¿yna, inicjatorka wielu
akcji pomocowych.
Czêsto w zbiórki anga¿uj¹
siê ksiê¿a. Po apelu ks. Paw³a
Mazurkiewicza o oddawanie

niepotrzebnego, ale sprawnego sprzêtu komputerowego
uda³o siê zebraæ 12 komputerów (w koœciele NMP Matki
Piêknej Mi³oœci - 10, a w koœciele œw. Franciszka z Asy¿u
- 2), które nastêpnie zosta³y
przekazane m³odzie¿y w
szkole specjalnej. Ksi¹dz
Pawe³ Mazurkiewicz przekaza³ te¿ swój czajnik i ¿elazko
osobie potrzebuj¹cej. Podobnie ks. Mariusz Korzenecki
swoimi apelami do wiernych
skutecznie przyczynia siê do
zwiêkszenia darowizn na
rzecz dzieci.
Pomoc otrzymuj¹ równie¿
bezdomni, ale musz¹ przynieœæ zaœwiadczenie z noclegowni lub z Monaru. Osoby
starsze oraz chore, które nie
mog¹ przyjœæ do punktu Caritas,
te¿ mog¹ liczyæ na wsparcie wolontariusze odwiedzaj¹ je i
zanosz¹ im paczki. Bywa, ¿e
przy okazji robi¹ zakupy,
sprz¹taj¹ i myj¹ okna. Wykonuj¹ ogromn¹ pracê z pasj¹
i zaanga¿owaniem, bezinteresownie i bez rozg³osu.
Dlaczego to robi¹?
- Zawsze mia³am tak¹
potrzebê, ¿eby pomagaæ –
mówi pani Gra¿yna. – Trzeba po
prostu kochaæ ludzi – dodaje
pani Krystyna.
Wolontariusze s¹ skromni.
Nie chc¹ nawet, aby podawaæ
ich nazwiska. Najwa¿niejsze
dla nich jest dobro dzieci i
œwiadomoœæ, ¿e ich praca
jest potrzebna. Dowody na to
zbieraj¹ w kronice. S¹ tam
wzruszaj¹ce podziêkowania
dzieci, matek i osób, którym,
dziêki pomocy Caritas uda³o
siê przezwyciê¿yæ ¿yciowe
trudnoœci. Praca wolontariuszy
z Myœliborskiej zosta³a niedawno doceniona przez Diecezjê Warszawsko-Prask¹ i
uhonorowana nagrod¹ „Skrzyd³a
Anio³a” w kategorii „Najlepszy
Parafialny Zespó³ Caritas”.
Wrêczaj¹c 5 grudnia 2014
roku cenn¹ statuetkê, abp
Henryk Hoser powiedzia³, ¿e
laureaci „Skrzyde³ Anio³a” s¹
w dzisiejszych czasach znakiem
nadziei, bo pokazuj¹ swoim
¿yciem dobro. Istotnie, wolontariusze z Parafialnego Zespo³u
Caritas przy parafii NMP Matki
Piêknej Mi³oœci s¹ ludŸmi
wielkiego serca, którzy swoj¹
prac¹ daj¹ przyk³ad ewangelicznej mi³oœci bliŸniego.
Dziêkuj¹c proboszczom
oraz ksiê¿om obu tarchomiñskich parafii za ¿yczliwoœæ i
wsparcie, a parafianom i darczyñcom za dotychczasow¹
hojnoœæ, wolontariusze i podopieczni Parafialnego Zespo³u
Caritas licz¹ na dalsz¹ ich
szczodroœæ i zaanga¿owanie:
nied³ugo rozpoczynaj¹ zbiórkê
¿ywnoœci na Wielkanoc, 1
marca w koœciele NMP Matki
Piêknej Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej, a 8 marca – w koœciele
œw. Franciszka z Asy¿u przy
ul. Strumykowej.
Joanna Kiwilszo
Osoby potrzebuj¹ce pomocy,
najpierw powinny zg³osiæ
siê do Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej dla Dzielnicy
Bia³o³êka, a nastêpnie, po
otrzymaniu skierowania,
udaæ siê do Parafialnego
Zespo³u Caritas przy koœciele
NMP Matki Piêknej Mi³oœci
ul. Myœliborska 100, w sobotê
w godz. 8-13 lub w œrodê w
godz. 15-19.

Dofinansowanie do nauki dla
studentów z niepe³nosprawnoœciami
Od poniedzia³ku, 16 lutego, studenci z niepe³nosprawnoœciami mieszkaj¹cy w Warszawie mog¹ sk³adaæ
wnioski o dofinansowanie kszta³cenia w ramach programu
„Aktywny Samorz¹d”.
Dofinansowanie dotyczy letniego semestru roku akademickiego/
szkolnego 2014/2015 i zimowego semestru roku akademickiego/szkolnego
2015/2016. O wsparcie finansowe mog¹ ubiegaæ siê osoby z niepe³nosprawnoœci¹ z Warszawy, pracuj¹ce i niepracuj¹ce, które kszta³c¹ siê
na uczelniach wy¿szych, w szko³ach policealnych, kolegiach.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w Sto³ecznym Centrum Osób
Niepe³nosprawnych przy ul. Andersa 5, w poniedzia³ki w
godz.: 8.00-18.00, a od wtorku do pi¹tku w godz.: 8.00-16.00.
Termin sk³adania wniosków mija 30 marca 2015 r. Formularze
zg³oszeniowe s¹ dostêpne na stronie www.scon.waw.pl
W 2014 roku w Warszawie z tego dofinansowania skorzysta³o
680 osób. £¹czna kwota dofinansowania to 3,2 mln z³.
Program jest finansowany ze œrodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (PFRON).

Otwarte na ludzi
„Mamy ju¿ 20 lat” – oznajmi³a prezes Stowarzyszenia
„Otwarte Drzwi” Anna Machalica-Pu³torak 12 lutego,
otwieraj¹c spotkanie przyjació³, darczyñców i grantodawców
Stowarzyszenia w Galerii Apteka Sztuki. W tym czasie
pomoc otrzyma³o ponad 68 tysiêcy ludzi.

Rok 2014 by³ dla stowarzyszenia trudny: pe³en problemów
i k³opotów. Mimo to, pomocy
udzielono 5359 osobom, w tym
1294 bezrobotnym i 36 osobom
bezdomnym, które siê usamodzielni³y. 350 osób, maj¹cych
ograniczenia wolnoœci, odpracowa³o karê (30 085 godzin).
Najwa¿niejsze z 27 projektów,
realizowanych w 2014 roku to:
projekt systemowy poMOC;
„Zmniejszenie skali bezdomnoœci na dworcach kolejowych i w
ich otoczeniu”; program rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej
osób z niepe³nosprawnoœciami
(zajêcia rehabilitacyjne dla 324
osób ze Œródmieœcia, Woli,
Ochoty, Pragi Pó³noc i Wilanowa); program wychodzenia z
bezdomnoœci (73 osoby w wieku 18 – 35 lat – 50% uzyska³o
zatrudnienie). Z porad psychologiczno-pedagogicznych skorzysta³o 1500 osób, z porad zawodowych 1294 osoby, z prawnych
289 osób. Zorganizowano VIII
edycjê konkursu dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
„Kucharz doskona³y”.
Galeria Apteka Sztuki realizowa³a zadanie „Promocja
sztuki i edukacji kulturalnej”: 9
wystaw, które obejrza³o ponad
10 tysiêcy ludzi, warsztaty dla
dzieci, promocje ksi¹¿ek, udzia³
w miêdzynarodowych targach
sztuki w Berlinie i Budapeszcie.
Stowarzyszenie prowadzi 14
oœrodków, których dzia³alnoœæ
skierowana jest do osób z
niepe³nosprawnoœci¹, dzieci i
m³odzie¿y z rodzin dysfunkcyjnych, osób doœwiadczaj¹cych
bezdomnoœci, bezrobocia,
ubóstwa. W 2014 roku otworzy³o
kolejny – Œwietlicê „Marysieñka”
w dzielnicy Wilanów.
Stowarzyszenie mo¿e siê
poszczyciæ nagrod¹ III sektora
za realizacjê programu „W
jednoœci si³a”, w którym doros³e
osoby niepe³nosprawne pracowa³y na rzecz osób starszych.

Za program „Patriotycznie zakrêceni”, w Dniu Flagi prezes
Anna Machalica-Pu³torak odebra³a nagrodê m.st. Warszawy.
Za pomoc w realizacji programów pani prezes podziêkowa³a przyjacio³om, instytucjom,
organizacjom i wolontariuszom.
Dzia³aj¹ca w siedzibie Stowarzyszenia Kuchnia „Czerwony
Rower”, kierowana przez
Barbarê Wroñsk¹, przygotowa³a
dla uczestników spotkania
bogaty poczêstunek, m.in.
rosó³ z ko³dunami, pasztet,
sa³atki, œledziki, kilkanaœcie
rodzajów kanapek. Jak na
„t³usty czwartek” przysta³o, w
menu nie zabrak³o p¹czków.
W czêœci artystycznej
gwiazd¹ wieczoru by³, urodzony
na Ukrainie, wokalista polskiego
pochodzenia Aleks Mati, który
sta¿ podyplomowy odby³ w Akademii Muzycznej w Katowicach
i w Akademii Teatralnej w Warszawie – tu pod skrzyd³a wzi¹³ go
Marek Sart i m.in. napisa³ dla
niego piosenkê „Most ze œwiat³a”.
W jazzuj¹ce klimaty wprowadzi³
wszystkich zespó³ „Bisquit” i
solistka Agata Krawczyk.
Do zapowiedzianego w programie przewidywania przysz³oœci zaproszono 4 panów, m.in.:
Jacka Kubickiego, Piotra Banaszkiewicza, Krzysztofa Pu³toraka.
Pad³y obietnice radykalnej zmiany œwiata przez sztukê edukacyjn¹ i zapowiedŸ, ¿e z popio³ów
powstanie Feniks. Zaœwita³a nadzieja, ¿e rok 2015 Rok Kozy,
sztuki, kultury i rodziny – „bêdzie
rokiem dobrym, dla tych, co tu s¹;
odzyskaj¹ to, co stracili”. Wed³ug
Aleksa Mati bêdzie to rok szczêœcia,
rok koñca wojny; rok mi³oœci,
tak¿e miêdzy braæmi.
Dla wspieraj¹cych stowarzyszenie uczestnicy zajêæ przy ul.
Bia³obrzeskiej wykonali ok. 50
poduszek z ³usek gryki. Taki
upominek ma dzia³anie zdrowotne:
rehabilitacyjne i relaksacyjne.
K.

