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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

Atrakcyjne

rabaty!

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

dokoñczenie na str. 3

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê           • ¯arówki

• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)

• Gniazda i wy³¹czniki           • Baterie

• Przed³u¿acze           • Rury PCV i puszki

• Torebki strunowe       • Oprawa prac

• Artyku³y papiernicze

• Druki akcydensowe

• Zdjêcia do dokumentów

• Piecz¹tki           • Wydruki i ksero 20 gr

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Rozliczamy PITy - 30 z³

Wysy³amy przesy³ki kurierskie - 25 z³

Historia praskich rodów

Massalscy to ksi¹¿êcy ród

pochodzenia ruskiego, wywo-

dz¹cy siê od czernichowskiej

ga³êzi dynastii Rurykowi-

czów. W po³owie XIV wieku

ksi¹¿ê czernichowski, Œwia-

tos³aw Karaczewski, wydzieli³

pó³nocno-wschodni¹ czêœæ

swojego ksiêstwa, le¿¹c¹

miêdzy rzekami Ok¹, Ugr¹

i Desn¹, w samodzielne

w³adanie swojemu synowi

Jurijowi. Ten¿e Jurij obra³ za

swoj¹ siedzibê, le¿¹cy nad

rzek¹ Mo¿ajk¹ gród Masalsk,

i od jego nazwy przyj¹³ dla

siebie nazwisko Massalski.

Ziemie, które dosta³ Jurij,

po³o¿one miêdzy Wielkim

Ksiêstwem Litewskim a rosn¹cym

w si³ê Ksiêstwem Moskiew-

skim, by³y terenem ci¹g³ych

najazdów i walk. Na pocz¹tku

XV w. Masalsk zosta³ przy³¹-

czony do Wielkiego Ksiêstwa

Litewskiego, ale ju¿ w 1492

roku definitywnie przeszed³ w

rêce ksi¹¿¹t moskiewskich i

do dziœ nale¿y do Rosji.

W wyniku walk i zawirowañ

politycznych czêœæ potom-

ków Jurija Massalskiego

przenios³a siê na ziemie Wiel-

kiego Ksiêstwa Litewskiego,

a czêœæ pozosta³a na terenie

Ksiêstwa Moskiewskiego.

Czêœæ rodu, która osiad³a na

Litwie, w okolicach Grodna, z

czasem rozszczepi³a siê na

kilka ga³êzi. Do najwiêkszego

znaczenia dosz³a linia „na

Olekszycach”, której wybit-

nym przedstawicielem by³

Fiedor, marsza³ek dworu

ksi¹¿êcego w 1582 r. W XVIII

wieku linia ta wyda³a kilka wy-

bitnych postaci, które zas³u-

¿y³y siê w dziejach kraju, a

wœród nich, Micha³a Józefa

Massalskiego (zm. w 1768),

hetmana wielkiego litewskie-

go, stronnika „Familii” Czar-

toryskich i króla Stanis³awa

Augusta Poniatowskiego.

Nas interesuje odga³êzienie

rodziny, którego gniazdem ro-

dowym by³ maj¹tek Masalany.

Tam, na Polesiu, ze zwi¹zku

Dominika Waleriana Massal-

skiego i Marcjanny z Koz³ow-

skich, w roku 1821 urodzi³ siê

ksi¹¿ê Antoni Stanis³aw Mas-

salski. Jako miejsce jego uro-

dzenia Ÿród³a podaj¹ wieœ czy

te¿ dwór Suchenicze. Wiemy

te¿ o nim, ¿e w latach 40. XIX

w. by³ sekretarzem gubernial-

nym w Grodnie. W roku 1850

o¿eni³ siê z pochodz¹c¹ z

Wilna Helen¹ Rejmer. Osiedli

w maj¹tku Masalany. Zaczê³y

rodziæ siê dzieci: Wandalin

(1854), Kamila (1856), Witold

(1859), Wac³aw (1861), Balbina

i Bohdan (ok. 1862, oboje

zmarli w dzieciñstwie). Ten

stabilny, szczêœliwy okres

przerwa³ wybuch Powstania

Styczniowego. Za udzia³ w po-

wstaniu Antoni Stanis³aw zosta³

pozbawiony maj¹tku Masala-

ny i zes³any na Syberiê, do

Che³mogór, w obwodzie ar-

changielskim. ¯ona Helena

wraz z dzieæmi pod¹¿y³a za nim.

Tu zaczyna siê nastêpny,

typowy dla wielu polskich ro-

dzin ziemiañskich rozdzia³ ich

¿ycia. Musieli dostosowaæ siê

do panuj¹cych w nowym miejscu

Rodzina Massalskich
Droga tej arystokratycznej rodziny, z Kresów do

Warszawy, wiod³a, jak w przypadku wielu polskich rodzin

ziemiañskich, przez Syberiê. Massalscy nie zamieszkali

na Pradze, ale tu pracowali, a punktem wi¹¿¹cym ten

stary, ksi¹¿êcy ród z Prag¹, by³a jedna z najpiêkniejszych

praskich kamienic, zwana „Domem pod sowami”.

dokoñczenie na str. 4

Wziêli w niej udzia³ miesz-

kañcy, spo³ecznicy, cz³onkowie

dzia³aj¹cych na Pradze organi-

zacji i ambasadorzy fundacji.

Rangê przedsiêwziêcia pod-

niós³ sw¹ obecnoœci¹ burmistrz

dzielnicy Pawe³ Lisiecki. Wypo-

sa¿eni w rêkawice i pojemne

worki wszyscy z zaanga¿owa-

niem wziêli siê do sprz¹tania.

Korzystaj¹c z piêknej pogody,

³¹cz¹c przyjemne z po¿ytecz-

nym, oczyszczono teren wzd³u¿

trasy rowerowej na najbardziej

Wiosenne

odœmiecanie Pragi
W minion¹ sobotê odby³a siê spontaniczna akcja

Fundacji Œwiat Bez Wandalizmów pod has³em „Chcemy

to miejsce odœmieciæ”, polegaj¹ca na oczyszczaniu z

zalegajacych œmieci fragmentu terenu przy Porcie Praskim

wzd³u¿ ulicy Sokolej.

widocznym odcinku ponad 200

m. Przez dwie godziny 27 osób

zebra³o 76 worków œmieci,

wœród których znalaz³y siê np.

odtwarzacze samochodowe,

¿elazka, kable, wielkogabarytowe

sprzêty czy d³ugie plastikowe

rury kanalizacyjne. Œmieci

odebra³y w uzgodnionym miejscu

s³u¿by oczyszczania miasta.

Fundacja Œwiat Bez Wandali-

zmów zamierza organizowaæ

kolejne tego typu akcje.

                                      Kr.

Tak krótki termin wyko-

nania tej w koñcu doœæ wy-

magaj¹cej inwestycji ka¿e

byæ bardzo sceptycznym,

jeœli chodzi o jego dotrzymanie,

do czego sk³ania ponadto

praktyka sto³ecznych budów.

Jeszcze ¿adna warszawska

inwestycja ogólnomiejska

ostatnich lat nie zosta³a od-

dana w terminie. Tym razem

ma byæ inaczej - zarzekaj¹

siê zarówno w³adze miasta,

jak i budowniczy mostu.

Dlaczego ma byæ inaczej?

Po pierwsze, zwa¿ywszy

na nowatorsk¹ technologiê

– budowa z poziomu obu

brzegów Wis³y równocze-

œnie i stopniowe nasuwanie

nowej p³yty na demonto-

wan¹ star¹. Po drugie, Za-

rz¹d Dróg Miejskich wpisa³

do umowy klauzulê doty-

cz¹c¹ drakoñskich kar

umownych za niedotrzyma-

nie terminu – 200 tys. z³ za

ka¿dy dzieñ!

W paŸdzierniku

Most £azienkowski?
Kilka dni temu poznaliœmy wykonawcê nowego Mostu

£azienkowskiego, który ma stan¹æ w miejscu starego,

zniszczonego w lutowym po¿arze, ju¿ w koñcu paŸdziernika

tego roku. W trybie negocjacji bez og³oszenia wygra³a

najtañsza oferta konsorcjum Bilfinger Infrastructure i

Intercor. Most bêdzie kosztowa³ 104 mln z³. Pozostali

oferenci proponowali ceny od 116 do 132 mln z³. Zwy-

ciêskie konsorcjum da³o siê wczeœniej poznaæ podczas

budowy po³udniowej obwodnicy Warszawy, od autostrady

do lotniska.

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 90-100 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 450 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
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Trwaj¹ konsultacje spo³eczne

Zintegrowanego Programu

Rewitalizacji do 2022 roku,

czyli wielop³aszczyznowych

zmian prawobrze¿nej Warszawy.

Ostatnie lata: nowe in-

westycje i modernizacje

Od 2007r. powsta³y budynki

komunalne na obydwu Pragach

i Targówku. Na samej Pradze

Pó³noc 1,5 tys. mieszkañ zo-

sta³o przy³¹czonych do cen-

tralnego ogrzewania, a 190

przesz³o generalny remont. W

tych dzielnicach zbudowano lub

zmodernizowano 40 placów

zabaw, powsta³o 38 si³owni

plenerowych, 30 stacji Veturilo.

Muzeum Warszawskiej Pragi,

Stadion Narodowy, wêz³y

komunikacyjne, a przede

wszystkim II linia metra da³y

impuls do zmian. – W ci¹gu

najbli¿szych kilku lat przezna-

czymy 1,4 miliarda z³otych

na praw¹ stronê Warszawy.

Nowy program rewitalizacji i II

linia metra nadadz¹ Pradze

œródmiejski charakter z zacho-

waniem jej to¿samoœci – pod-

kreœla Hanna Gronkiewicz-

Waltz, Prezydent stolicy.

Co to jest program

rewitalizacji?

Dzia³ania skupi¹ siê na

6 rejonach: Nowa i Stara

Praga, Szmulowizna, Kamionek,

Targówek Mieszkaniowy i

Fabryczny. Z jednej strony

bêd¹ to nowe budynki oraz

remonty kamienic. Z drugiej –

rozwój turystyki, kultury, sportu

i gospodarki oraz wsparcie

mieszkañców. Ta pomoc ma

polegaæ m.in. na pomocy w

znalezieniu pracy i rozwijaniu

lub zak³adaniu w³asnej firmy,

na pomocy dzieciom, m³odzie¿y,

osobom niepe³nosprawnym i

starszym.

Najwa¿niejsze zmiany to:

BUDOWNICTWO

SPO£ECZNE:

•  5 000 mieszkañ na

Pradze pod³¹czonych do

centralnego ogrzewania (c.o.)

•  1 700 nowych lokali

mieszkalnych (g³ównie w

formule TBS), w tym 675 kom-

pleksowo zmodernizowanych

w kamienicach zabytkowych

•  3 000 kompleksowo

wyremontowanych mieszkañ

KULTURA

I TURYSTYKA:

•  Orkiestra Sinfonia Varsovia

- modernizacja zabytkowych

budynków, budowa nowej

sali koncertowej, budowa

Europejskiego Centrum Muzyki

Sinfonia Varsovia •  Centrum

Kultury Nowa Praga – Pa³acyk

Konopackiego, a w nim miejsce

na dzia³alnoœæ dla seniorów

•  modernizacja Teatru Baj

•  projekty z du¿ym udzia³em

animatorów kultury i organizacji

pozarz¹dowych - stypendia

dla osób animuj¹cych ¿ycie

kulturalne na terenach objê-

tych programem rewitalizacji,

pracownie artystyczne m.in.

przy ul. Targowej 14

SPORT I REKREACJA:

•  skwer sportów miejskich

•  p³ywalnia przy ul. Namys³owskiej

WSPARCIE

MIESZKAÑCÓW:

•  pomoc dzieciom i m³odzie¿y

- œwietlice, zajêcia, wspó³praca

organizacji pozarz¹dowych, szkó³,

oœrodków pomocy spo³ecznej

•  lepszy dostêp przestrzeni

publicznej dla osób starszych

i niepe³nosprawnych

INTEGRACJA LOKALNA:

•  miejsca aktywnoœci lokalnej

- Paca 40 (istniej¹ce), przy

Siarczanej 6, Markowskiej 16

•  wspieranie oddolnych ini-

cjatyw mieszkañców, w tym

m.in. budowanie partnerstwa,

inicjatywa lokalna, wspó³dzia³anie

z organizacjami pozarz¹dowymi.

PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ:

•  stworzenie przestrzeni

dla przemys³ów kreatywnych,

Centrum Kreatywnoœci:

Targowa 56, Targowa 80,

remonty lokali u¿ytkowych w

tym ulica rzemieœlników

•  centra lokalne: modernizacja

Bazaru Ró¿yckiego, Trocka.

PrzyjdŸ na spotkanie i

zg³oœ w³asne pomys³y

•  Targówek: 16 kwietnia

(czwartek), godz. 17.30-20.30,

Zmiany na Pradze i Targówku
Jak zmieni siê Stara i Nowa Praga, Szmulki, Kamionek, Targówek Fabryczny

i Mieszkaniowy? To zale¿y tak¿e od Ciebie.

Szko³a Podstawowa Nr 114,

ul. Remiszewska 40,

•  Praga-Po³udnie: 23

kwietnia (czwartek) godz.

17.30-20.30, Centrum Paca,

ul. M. Paca 40,

•  Praga-Pó³noc: 29 kwietnia

(œroda), godz. 17.30-20.30,

Muzeum Warszawskiej Pragi,

ul. Targowa 50/52.

Uwagi mo¿na zg³aszaæ do

29 kwietnia 2015 r. na adres:

rewitalizacja@um.warszawa.pl

Spotkanie podsumowuj¹ce:

17 czerwca (œroda), godz.

17.30-19.30, Teatr Powszechny,

ul. Jana Zamoyskiego 20.

ChodŸ na spacer i zobacz

miejsca, które siê zmieni¹

W weekendy poprzedzaj¹ce

spotkania konsultacyjne sto³eczny

ratusz zaprasza mieszkañców

na spacery z przewodnikami.

Trasy bêd¹ przebiegaæ obok

zabytków oraz przez lokalizacje

objête Zintegrowanym Progra-

mem Rewitalizacji, który jest

wspó³tworzony z mieszkañcami

(spacery bez rejestracji, wstêp

wolny).

W miniony weekend by³y

dwa spacery po Targówku

Mieszkaniowym i Fabrycznym.

A ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê i

niedzielê bêd¹ spacery po

Szmulkach i Kamionku.

Sobota, 18 kwietnia,

godz. 10.30

Szmulowizna i Micha³ów

Zbiórka: u zbiegu ul. Kawê-

czyñskiej 53 i ul. Otwockiej.

Na trasie znajduj¹ siê budynki

komunalne: ul. £ochowska,

ul. Kawêczyñska, ul. Siedlecka,

ul. Grajewska, ul. Grodzieñska/

Bia³ostocka: dom Nad Roz-

chodnikiem-nowy budynek.

Niedziela, 19 kwietnia,

godz. 10.30

Kamionek

Zbiórka: ul. Targowa 14.

W trakcie spaceru przewidziane

jest wejœcie na teren kamienicy

Targowa 14 i zwiedzenie uni-

katowego w skali Warszawy

uk³adu czterech podwórek.

Przedstawione zostan¹ przy-

k³ady przyk³ady kompleksowej

modernizacji budynków m.in.

ul. Lubelska, ul. Skaryszewska,

ul. Miñska oraz ul. planowana

budowa nowej siedziby dla

Orkiestry Sinfonia Varsovia.

Sobota, 25 kwietnia,

godz. 10.30

Nowa Praga

Zbiórka: ul. Targowa 74

(budynek DOKP).

W trakcie spaceru przewi-

dziane jest omówienie nowej

funkcji s³ynnego domu Pod

Syren¹, zabytkowych kamienic

na odcinku od ul. Targowej do

ul. Czynszowej oraz wejœcie

na teren ogrodu otaczaj¹cego

Pa³acyk Konopackiego.

Niedziela, 26 kwietnia,

godz. 10.30

Stara Praga

Zbiórka: Muzeum Warszaw-

skiej Pragi, ul. Targowa 50/52.

W tym wejœcie na teren

Muzeum Warszawskiej Pragi,

omówienie projektu moderni-

zacji Bazaru Ró¿yckiego oraz

przedstawienie inwestycji

„Rewitalizacja ul. Z¹bkowskiej”.

Na Mazowszu na operacjê

usuniêcia zaæmy oczekuje po-

nad 50 tys. osób. W ca³ej Pol-

sce ta liczba siêga 500 tysiêcy.

Rosn¹ce kolejki do zabiegu wy-

konywanego w ramach NFZ s¹

wynikiem niewystarczaj¹cej war-

toœci œrodków na leczenie zaæmy.

Niestety, brak pieniêdzy w sys-

temie ma wp³yw nie tylko na

ograniczenie dostêpnoœci zabie-

gów, ale tak¿e na ich jakoœæ.

Szans¹ na poprawê standardu

zabiegów, z których pacjenci

korzystaj¹ w ramach NFZ, mog³aby

byæ mo¿liwoœæ partycypowania

w kosztach œwiadczeñ, w tej

czêœci, której ubezpieczenie

zdrowotne nie pokrywa – na

przyk³ad dop³ata za nowoczesn¹

soczewkê. Niestety, obowi¹zuj¹ca

interpretacja prawa stosowana

przez Ministerstwo Zdrowia i

Narodowy Fundusz Zdrowia

zakazuje dop³at pacjentów.

Polska jest krajem starzej¹-

cego siê spo³eczeñstwa.

Oznacza to mniej pieniêdzy w

bud¿ecie NFZ i wiêksze potrzeby

spo³eczne w zakresie leczenia.

Aby wszyscy potrzebuj¹cy

pacjenci otrzymali leczenie,

Narodowy Fundusz Zdrowia

musia³by na operacje zaæmy

przeznaczaæ 9% bud¿etu dedy-

kowanego na wszystkie œwiad-

czenia szpitalne. To, niestety,

nierealne - powiedzia³a prof. dr

hab. n. med. Iwona Grabska-

Liberek, kierownik Kliniki Okulistyki

Samodzielnego Publicznego

Szpitala Klinicznego im prof. W.

Or³owskiego CMKP, mazo-

wiecki wojewódzki konsultant

w dziedzinie okulistyki podczas

spotkania „Wp³yw pacjentów

na kszta³towanie dostêpnoœci i

jakoœci us³ug medycznych

œwiadczonych przez szpitale

na przyk³adzie okulistyki”, które

odby³o siê 8 kwietnia w Urzêdzie

Marsza³kowskim Województwa

Mazowieckiego.

Zabieg usuniêcia zaæmy

nale¿y do najbardziej spekta-

kularnych procedur chirurgicz-

nych. Oko³o 95% pacjentów

odzyskuje wzrok w stanie

sprzed pojawienia siê zaæmy

po przeprowadzeniu standar-

dowego zabiegu wszczepienia

soczewki wewn¹trzga³kowej.

Zabieg trwa od kilkunastu do

kilkudziesiêciu minut i jest

uwa¿any za jeden z najbar-

dziej bezpiecznych spoœród

wykonywanych obecnie zabie-

gów medycznych na œwiecie.

Jednak dostêpne œrodki fi-

nansowe, ograniczone wycen¹

dokonan¹ przez Narodowy

Fundusz Zdrowia, maj¹ wp³yw

na jakoœæ wykonywanego zabiegu.

Obecna wycena procedury

usuniêcia zaæmy na poziomie

2 300 z³ powoduje, ¿e œwiadcze-

niodawcy poszukuj¹ oszczêd-

noœci, obni¿aj¹c jakoœæ wykony-

wanych zabiegów. Ostateczna

jakoœæ operacji usuniêcia zaæmy

jest pochodn¹ wielu czynników

– od poziomu inwestycji w

kszta³cenie operatorów oraz w

zakup nowoczesnego sprzêtu,

po wybór i stosowanie odpo-

wiednich leków i materia³ów, w

tym w szczególnoœci soczewek

wewn¹trzga³kowych – powie-

dzia³ dr n. med. Piotr Tesla –

okulista z Kliniki Okulistyki

Samodzielnego Publicznego

Szpitala Klinicznego im prof. W.

Or³owskiego CMKP. S¹ rzeczy,

które przy okazji operacji usu-

niêcia zaæmy mo¿emy zmieniæ

na lepsze. Pacjent mo¿e mieæ

wszczepion¹ soczewkê, dziêki

której widzi lepiej ni¿ przed

pojawieniem siê zaæmy. Nie-

stety, NFZ przeznacza zbyt

ma³o œrodków, byœmy mogli

takie soczewki oferowaæ

pacjentom w ramach refun-

dowanego zabiegu.

Narodowy Fundusz Zdrowia

nie definiuje norm i standardów

jakoœciowych materia³ów stoso-

wanych w ramach procedur ope-

racji usuniêcia zaæmy, rozlicza-

nych przez p³atnika publicznego.

Wed³ug wytycznych NFZ wszcze-

piane podczas refundowanego

zabiegu powinny byæ zwijalne

soczewki jednoogniskowe. Taka

nieprecyzyjna definicja sprawia,

¿e spektrum wykorzystywanych

przez oœrodki materia³ów jest

bardzo szerokie: od najtañszych

hinduskich po nowoczesne, wy-

konane z materia³u chroni¹cego

siatkówkê oka po zabiegu,

zmniejszaj¹ce dziêki temu ryzy-

ko wyst¹pienia zwyrodnienia

plamki zwi¹zanego z wiekiem.

Dzisiaj jedynym sposobem

na zweryfikowanie jakoœci

przez pacjentów jest zadawanie

pytañ – o procedury, materia³y,

narzêdzia i soczewki - i

œwiadomy wybór takiego

oœrodka, który oferuje naj-

wy¿sz¹ jakoœæ – t³umaczy³a

uczestnikom spotkania Katarzyna

Sabi³³o, prezes Fundacji Lege

Pharmacie.

Szans¹ na podniesienie do-

stêpnoœci i standardu zabiegów,

z których pacjenci korzystaj¹ w

ramach kontraktu z NFZ, mo-

g³aby byæ mo¿liwoœæ partycypo-

wania w kosztach œwiadczeñ w

tej czêœci, której ubezpieczenie

zdrowotne nie pokrywa. W ten

sposób pacjenci mogliby na

przyk³ad decydowaæ o wyborze

dro¿szej, bardziej zaawansowanej

soczewki wewn¹trzga³kowej.

Niestety, obowi¹zuj¹ca inter-

pretacja prawa zakazuje

œwiadczeniodawcom pobierania

jakichkolwiek op³at za us³ugi

œwiadczone poza kontraktem z

NFZ. W tej sytuacji pacjenci,

którzy decyduj¹ siê na wybór

ponadstandardowej soczewki,

na przyk³ad wieloogniskowej,

która umo¿liwia usuniêcie zaæmy

i korekcjê towarzysz¹cych wad

wzroku, w tym astygmatyzmu,

zmuszeni s¹ do wykonania zabiegu

poza refundacj¹. Tym samym

musz¹ pokryæ nie tylko jej koszt,

ale i koszt ca³ego zabiegu.

Soczewki ponadstandardo-

we, oprócz usuniêcia zaæmy,

pozwalaj¹ na korekcjê towarzy-

sz¹cych wad wzroku, w tym

astygmatyzmu, krótko- i daleko-

wzrocznoœci. Pacjent po operacji

usuniêcia zaæmy mo¿e uwolniæ

siê wiêc od koniecznoœci nosze-

nia okularów i podnieœæ jakoœæ

swojego ¿ycia. NFZ refunduje

jednak tylko soczewkê stan-

dardow¹. Osoby, które chc¹

mieæ wczepion¹ nowoczesn¹

soczewkê, musz¹ wykonaæ

zabieg prywatnie, p³ac¹c i za

soczewkê i za zabieg - wyjaœnia

prof. Iwona Grabska-Liberek.

Wed³ug analiz przeprowa-

dzonych przez prawników z

Fundacji Lege Pharmaciae,

zakaz dop³at do œwiadczeñ

medycznych jest wadliwy prawnie,

poniewa¿ Konstytucja RP i

ustawy reguluj¹ce zakres

œwiadczeñ zdrowotnych finan-

sowanych ze œrodków publicz-

nych dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ

wnoszenia przez pacjentów

op³at za œwiadczenia ponad

standard finansowany przez NFZ.

NFZ oraz Ministerstwo Zdro-

wia wci¹¿ kwestionuj¹ dop³aty

ponad standard, uznaj¹c je za

podwójne czyli nienale¿ne.

Jednak to w³aœnie interpreta-

cja NFZ i MZ skazuje pacjenta

na „podwójn¹” op³atê. Naj-

pierw wp³aca on bowiem regu-

larnie do systemu sk³adki, a

nastêpnie jest zmuszany do

p³acenia za ca³e leczenie z

w³asnej kieszeni – powiedzia³a

Katarzyna Sabi³³o.

Ze wzglêdu na ograniczone

œrodki w bud¿ecie NFZ dop³aty

s¹ czêsto jedynym sposobem

udostêpnienia pacjentom najnowszych

metod leczenia. Nie naruszaj¹

one zasad solidaryzmu spo³ecznego.

Pacjent nie jest uprzywilejowany

przez sam fakt pokrycia czêœci

kosztów us³ugi medycznej. Fakt

wniesienia dop³aty nie powoduje

korzystniejszego miejsca w kolejce.

Polski Zwi¹zek Niewido-

mych przygotowa³ petycjê

do Ministerstwa Zdrowia i

Narodowego Funduszu

Zdrowia o wprowadzenie

mo¿liwoœci dop³at do

œwiadczeñ medycznych

celem podniesienia ich

jakoœci. Petycjê mo¿na pobraæ

ze strony www.pzn.org.pl i

przynieœæ podpisan¹ do

Zwi¹zku lub wype³niæ online

na stronie www.petycje.pl.

– jak pacjenci mog¹ wp³ywaæ na jego jakoœæ i dostêpnoœæ

Zabieg usuniêcia zaæmy

Poszukujemy przedstawicieli handlowych.

Oferujemy wysokie wynagrodzenie prowizyjne.

Kontakt od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14

tel. 22 618 00 80 i 609 490 949.

Redakcja Nowej Gazety Prakiej
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Zapraszamy do naszego biura w Warszawie.

Ostatnie wolne miejsca na kurs jêzyka

niemieckiego!

PRZEPROWADZKI
kompleksowe przeprowadzki

z wniesieniem i monta¿em

Us³ugi transportowe

na terenie kraju 7 dni w tygodniu 24h

meble, materace, AGD i RTV, artyku³y

budowlane ró¿nego rodzaju maszyny,

skutery, motory,  quady i inne

660 744 402

W paŸdzierniku

Most £azienkowski?
Termin byæ mo¿e jest realny

równie¿ ze wzglêdu na fakt,

i¿ nie bêdzie to kompleksowy

remont Mostu £azienkow-

skiego. Na obecnym etapie

powstanie jedynie nowa,

stalowa p³yta mostu, która

zostanie nasuniêta na stare,

nieco tylko wzmocnione

podpory. Wyremontowane

zostan¹ równie¿ betonowe

fragmenty Trasy £azien-

kowskiej przebiegaj¹ce nad

Wis³ostrad¹ i nad Wa³em

Miedzeszyñskim, znajduj¹ce

siê w s¹siedztwie mostu.

Jest to wiêc raczej renowacja

mostu, nie zaœ jego budowa.

P³yta mostu ma po³¹czyæ oba

brzegi Wis³y we wrzeœniu,

nastêpnie na stalowej p³ycie

uk³adana bêdzie izolacja, po

czym nawierzchnia. Koniec

paŸdziernika to termin od-

dania mostu dla kierowców.

Po tym terminie bêdzie kon-

tynuowany kolejny etap –

odtwarzanie infrastruktury

znajduj¹cej siê pod mostem,

a wiêc wszystkich instalacji.

Etap ten potrwa do koñca

2015. Pocz¹tek 2016 to

trzeci etap budowy – prace

wykoñczeniowe.

Wspomnieliœmy o nowator-

skiej metodzie budowy p³yty

mostowej i równoczesnym jej

nasuwaniu na star¹, demon-

towan¹ p³ytê z obu brzegów

w tym samym czasie. Jak

bêdzie to wygl¹da³o w prak-

tyce? Na obu brzegach czêœæ

starej konstrukcji mostu zo-

stanie obni¿ona i posadowiona

na tymczasowych podporach.

Tu bêd¹ ³¹czone kolejne

fragmenty nowego mostu.

Stalowa p³yta nowej kon-

strukcji mostu bêdzie prze-

suwana ku œrodkowi przy

u¿yciu si³owników, z obu

brzegów równoczeœnie.

Nowy most bêdzie wiêc

niejako stopniowo wypiera³

stary. W œrodkowej czêœci,

nad lustrem wody, stara kon-

strukcja bêdzie sukcesywnie

rozbierana, odcinane bêd¹

56-metrowe przês³a starego

mostu, zaœ ich transportem

zajm¹ siê barki. Dwa frag-

menty nowej p³yty mostu

bêd¹ nasuwane na podpory

i spotkaj¹ siê na œrodku

rzeki. Zwa¿ywszy na d³ugoœæ

mostu – 424,5 m, nie bêdzie

to kaszka z mlekiem.

104 mln z³ to nie koniec

kosztów zwi¹zanych z prze-

budow¹ Mostu £azienkow-

skiego. Odrêbny przetarg,

tym razem w zwyczajnym

trybie, wy³oni wykonawcê

k³adki rowerowej, która na

pocz¹tku 2016 ma zostaæ

wybudowana pod p³yt¹ mostu.

Kolejne œrodki poch³onie,

planowany jeszcze przed

po¿arem mostu remont, a

w³aœciwie budowa od podstaw

wiaduktów Trasy £azienkow-

skiej, przebiegaj¹cych nad

Agrykol¹, od skarpy w pobli¿u

Zamku Ujazdowskiego do

Torwaru. Budowa wiaduktów

rozpocznie siê równie¿ w

przysz³ym roku.

Kierowcy z Pragi Pó³noc,

Targówka i Bia³o³êki poruszaj¹cy

siê w stronê Œródmieœcia i

Mokotowa zakorkowanymi

mostami – Pó³nocnym i Grota-

Roweckiego powinni wiêc

póŸn¹ jesieni¹ odetchn¹æ

z ulg¹. Jeœli, oczywiœcie,

budowa bêdzie przebiegaæ

zgodnie z zapowiedziami i

bez niespodzianek.      (egu)

Jubileusz dotyczy Szko³y

Podstawowej nr 50, która

jest jedn¹ z najstarszych

szkó³ na Pradze Pó³noc.

Zosta³a za³o¿ona w 1925

roku. Kierownikiem szko³y od

1926 by³ W. Starzyñski (nie

uda³o siê ustaliæ pe³nego

imienia). Pierwsz¹ siedzib¹

SP nr 50 by³ 3-piêtrowy

budynek przy ul. Skaryszew-

skiej 15. W roku szkolnym

1934/35 szko³ê przeniesiono

do budynku przy ul. Zamoy-

skiego 47/49. We wrzeœniu

1939 roku budynek szko³y

zajêli Niemcy. Zajêcia prze-

niesiono do pomieszczenia

przy ulicy In¿ynierskiej 10

(szko³a zajmowa³a najwy¿sze

piêtro, na ni¿szych kwate-

rowali ¿andarmi). Potem

szko³a mieœci³a siê przy

Goc³awskiej, a nastêpnie

przy Targowej 15. W roku

szkolnym 1944/45 szko³ê

przeniesiono do pa³acyku

miêdzy ulic¹ Brukow¹ a

Szerok¹, potem do baraku przy

ulicy Wójcika 23 (obecnie

K³opotowskiego, róg Floriañ-

skiej), a nastêpnie do czyn-

szowej kamienicy przy ulicy

Karola Wójcika 5. Szóstego

stycznia 1965 r. uczniowie

otrzymali now¹ siedzibê w

gmachu - Pomniku Tysi¹clecia

przy ul. Jagielloñskiej 3/5

(obecnie  nr 7). W nowej sie-

dzibie spotkali siê uczniowie

dawnych szkó³ nr 50, 51, 65.

Obecnie szko³a funkcjonu-

je jako Zespó³ Szkó³ nr 45,

w sk³ad którego wchodzi:

Szko³a Podstawowa nr 50 im.

Królowej Jadwigi z oddzia³ami

sportowymi o profilu: p³ywanie

od klasy I oraz p³ywanie i

koszykówka w klasach IV-VI

i Gimnazjum Sportowe nr 57

im. Królowej Jadwigi o profi-

lu: p³ywanie, koszykówka,

taniec.

W zwi¹zku z obchodami

odbywaj¹ siê imprezy towa-

rzysz¹ce, takie jak:

* Wycieczki œladami historii

naszej szko³y we wspó³pracy

z Fundacj¹ „Hereditas”,

* Konkursy:

- Konkurs na piosenkê o

naszej szkole,

- Konkurs plastyczny

„Szko³a moich marzeñ”,

- Konkurs poetycki „Szko³a

w s³owach zaklêta”,

- Konkurs na ¿yczenia dla

naszej szko³y,

90 lat szko³y
W bie¿¹cym roku Zespó³ Szkó³ nr 45 usytuowany przy

ulicy Jagielloñskiej 7 bêdzie obchodzi³ dziewiêædziesiê-

ciolecie swojego istnienia.

- Konkurs informatyczny

„Opracuj grê lub quiz

interaktywny”.

G³ówne obchody jubi-

leuszowe (apele, pokazy,

wystawy) zaplanowane s¹

na 8 i 9 czerwca 2015 r.

Szko³a pragnie zorgani-

zowaæ wystawê prezentu-

j¹c¹ pami¹tki zwi¹zane ze

szko³¹. Prosi zatem wszyst-

kich, którzy przechowuj¹

zdjêcia, zeszyty, dzienniczki,

tarcze, legitymacje itp. o wy-

po¿yczenie tych cennych

pami¹tek.

Dostarczone materia³y

mo¿na sk³adaæ w biblio-

tece szko³y. Ka¿da rzecz

powinna byæ opisana

imieniem i nazwiskiem,

aby mog³a byæ zwrócona

w³aœcicielowi. Kontakt

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515

dokoñczenie ze str. 1

pod numerem telefonu:

22 619-14-68 w. 29.

Jubileuszowa Ksiêga Go-

œci znajduje siê na stronie in-

ternetowej pod adresem:

http://bibliotekazs45.pl.tl/

KONTAKT.htm

Wiêcej informacji zwi¹za-

nych z histori¹ szko³y oraz

obchodami rocznicowymi jest

zamieszczonych na stronie

http://zs45.edu.pl

Tomasz Ciszewski

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85
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surowych warunków. Wielu polskich zes³añców,

zw³aszcza tych szlacheckiego pochodzenia i

gruntownie wykszta³conych, szybko stawa³o siê

czêœci¹ elity syberyjskiego spo³eczeñstwa. Mo¿e

tak by³o i w tym przypadku. Ksi¹¿ê Antoni Sta-

nis³aw Massalski spêdzi³ na Syberii 30 lat. Tam

urodzi³y siê nastêpne jego dzieci. W sumie mia³

ich trzynaœcioro, z których tylko siedmioro do-

¿y³o doros³ego wieku. Wœród nich by³ drugi z

kolei syn Antoniego Stanis³awa, Witold, który

wspomina³, ¿e miejscowa ludnoœæ by³a ¿yczliwie

do rodziny, a szczególnie do dzieci, nastawiona.

Antoni Stanis³aw Massalski wróci³ do Polski

dopiero w 1893 roku. Po powrocie, jeszcze na kilka

miesiêcy, w kajdanach zes³añczych osadzono

go w Cytadeli. Umar³ dwa lata po zwolnieniu.

Jego syn, ksi¹¿ê Witold Massalski nie wróci³

do kraju z rodzin¹. Mimo ciê¿kich warunków

¿ycia, uda³o mu siê skoñczyæ Wydzia³ Komunikacji

i Górnictwa Politechniki w Petersburgu. W tym

czasie rozwijaj¹ca siê gospodarka rosyjska po-

trzebowa³a wykszta³conych ludzi, szczególnie

in¿ynierów, zosta³ wiêc wkrótce zatrudniony

przy budowie Kolei Taszkiencko-Samarkandzkiej.

Zachowa³a siê jego fotografia w rosyjskim mun-

durze kolejarskim, zrobiona w Samarkandzie.

Dziêki dobrze p³atnej pracy w po³udniowych

rejonach Rosji, Witoldowi Massalskiemu uda³o

siê zgromadziæ spory maj¹tek. Wróci³ do Polski

prawdopodobnie na pocz¹tku XX wieku. Nie by³

ju¿ m³odym cz³owiekiem, kiedy siê o¿eni³ – mia³

ju¿ po piêædziesi¹tce. Jego wybranka, Leokadia

Jurczyñska, równie¿ nie by³a m³odziutka (ur. w

1873). Mimo to, z tego zwi¹zku urodzi³o siê troje

dzieci. Pierwsze niestety zmar³o, ale w stycz-

niu 1914 roku przysz³a na œwiat dziewczynka,

Jadwiga Irena Agnieszka, a w rok póŸniej, we

wrzeœniu 1915 - ch³opiec, Wandalin Kazimierz.

Ze wzglêdu na swoje doœwiadczenie zawo-

dowe w Rosji, ksi¹¿ê Witold Massalski roz-

pocz¹³ pracê w Dyrekcji Polskich Kolei Pañ-

stwowych w Warszawie. Dobrze mu siê powodzi³o,

rodzina zamieszka³a w piêknym, du¿ym mieszkaniu

przy ulicy Lwowskiej 13. Nie wiadomo wiêc,

sk¹d wzi¹³ siê pomys³ zbudowania kamienicy

na Pradze. Prawdopodobnie chodzi³o o lokatê

kapita³u. W ka¿dym razie, w latach 1906-1912,

na rogu ulicy Brukowej (obecnie Okrzei) i Pe-

tersburskiej (obecnie Jagielloñskiej) powsta³

budynek, który nie mia³ sobie równych na Pradze.

Niektórzy przypisuj¹ zaprojektowanie kamienicy

znamienitym architektom tamtych czasów,

Henrykowi Stifelmanowi i Stanis³awowi Weissowi.

Jednak bardziej prawdopodobna jest wersja, ¿e

dla ksiêcia Witolda Massalskiego zaprojekto-

wa³ j¹ jego m³odszy brat, architekt Bronis³aw

Massalski. Czteropiêtrowa, du¿a kamienica od-

znacza³a siê oryginalnym wystrojem. Zwieñcze-

nie fasady od ulicy Brukowej zdobi³y rzeŸby sów

z rozpostartymi skrzyd³ami, dziêki którym dom

otrzyma³ swoj¹ nazwê. Elewacja zosta³a ob³o-

¿ona ceramiczn¹ kolorow¹ ok³adzin¹ i ozdobio-

na p³askorzeŸbami nietoperzy i gryfów. W na-

ro¿u, od poziomu drugiego piêtra, zbudowano

wykusz basztowy, kiedyœ zwieñczony he³mem.

Kamienica mia³a charakter dochodowy. Na

pierwszym i drugim piêtrze znajdowa³y siê

eleganckie, du¿e, 3-4 pokojowe mieszkania,

wyposa¿one w ³azienkê i wc, przeznaczone dla

lepszej klienteli, czyli dla urzêdników pañstwo-

wych œredniego szczebla i zamo¿niejszych

rzemieœlników. Natomiast jednopokojowe

mieszkania na wy¿szych piêtrach zajmowali

ludzie ubodzy, którzy musieli siê zadowoliæ

jednym ujêciem wody i wspóln¹ dla ca³ego

piêtra ubikacj¹, znajduj¹c¹ siê w korytarzu.

Przed II wojn¹ œwiatow¹ na parterze domu

„Pod sowami” znajdowa³a siê restauracja „U

Abrama”, nale¿¹ca do Abrahama Kronenberga.

Nie by³ to zbyt elegancki lokal; jego klientami

byli okoliczni rzemieœlnicy, pracownicy pobliskiej

rzeŸni i handlarze byd³em. Z restauracj¹ wi¹¿e

siê anegdota. Otó¿ w latach 30. nêkany przez

niszcz¹cych mu ustawicznie szyld nacjonali-

stycznych bojówkarzy Kronenberg postanowi³

zmieniæ nazwê lokalu na: „U Adolfa”. Nowy

szyld zawis³ ponoæ w dniu dojœcia Hitlera do

w³adzy... Zmiana nazwy lokalu nie uchroni³a

Abrahama Kronenberga od œmierci w getcie

warszawskim. Obok restauracji usytuowana

by³a apteka, której w³aœcicielk¹ by³a pani Magott.

Witold Massalski zmar³ 23 kwietnia 1928 roku.

Pochowany zosta³ w grobie rodzinnym na

Cmentarzu Pow¹zkowskim. Administracj¹ domu

zaj¹³ siê, zatrudniony przez wdowê Leokadiê

Massalsk¹, pan Stabrowski. Po jego œmierci,

kolejnym administratorem zosta³ Ryszard Koko-

siñski, oficer rezerwy Wojska Polskiego, który

funkcjê tê piastowa³ do wybuchu wojny, kiedy to

wyruszy³ na front, a nastêpnie zgin¹³ w Katyniu.

Dom „Pod sowami” odziedziczy³y dzieci

Witolda Massalskiego: Jadwiga Irena Agnieszka

Massalska i Wandalin Kazimierz Massalski. Nie

bardzo jednak interesowali siê kamienic¹ na

Pradze. Ka¿de z nich wybra³o w³asn¹ drogê

¿ycia, zreszt¹ w chwili œmierci ojca mieli 14 i 12

lat, a potem byli zajêci studiami, wyjazdami,

realizowaniem swoich pasji i zainteresowañ.

Jadwiga Irena Agnieszka, po skoñczeniu war-

szawskiej Szko³y G³ównej Handlowej w 1938

roku, wyjecha³a do pracy w konsulacie polskim

w Pary¿u i ju¿ do Polski nie wróci³a. Losy rzuci³y

j¹ wraz z mê¿em, Tadeuszem Salskim, w czasie

wojny szefem Wydzia³u Politycznej Komendy

G³ównej NSZ, do dalekiej Brazylii.

Wandalin Kazimierz Massalski zosta³ w War-

szawie. Sk¹d to dziwne, powtarzaj¹ce siê w

rodzinie imiê? Legenda rodzinna g³osi, ¿e nada-

wanie tego imienia mia³o upamiêtniaæ bardzo

dawne zdarzenie. Otó¿ w XVI wieku, przodko-

wie ksi¹¿¹t Massalskich brali udzia³ w jednym

z licznych buntów bojarów przeciw Iwanowi IV

GroŸnemu (1547-1584), wywodz¹cemu siê

zreszt¹ jak oni, z dynastii Rurykowiczów.

Rozgromieni w jakiejœ potyczce, Massalscy

schronili siê w swoim rodowym gnieŸdzie Masalsk.

Znany z okrucieñstwa Iwan rozpocz¹³ oblê¿enie

grodu. Ponoæ z oblê¿enia niedobitki rodziny

uratowa³ cz³owiek o imieniu Wandalin. Jak to

zrobi³ – nie wiadomo. Ale na pami¹tkê tego

zdarzenia, w ka¿dym pokoleniu Massalskich

musia³ byæ jakiœ Wandalin.

Wandalin Kazimierz Massalski, który nie lubi³

swojego pierwszego imienia, studiowa³ medycynê.

Na studiach pozna³ Jolantê Monikê Mariê

baronównê Szoege – Manteuffel (ur. w 1912 r.),

pochodz¹c¹ z rodziny szlachty polsko - inflanc-

kiej, siostrê cioteczn¹ Tadeusza Manteuffla,

s³ynnego historyka-mediewisty oraz Leona -

chirurga i Ryszarda – profesora nauk rolniczych,

ca³ej tej generacji profesorskiej. W paŸdzierniku

1936 roku, w tajemnicy przed mamami, m³odzi

wziêli œlub w koœciele œw. Jakuba przy placu

Narutowicza. Do koñca studiów w 1939 roku

mieszkali osobno. Wandalin Kazimierz zosta³

internist¹-endokrynologiem, a Jolanta specja-

lizowa³a siê w ginekologii.

Po uzyskaniu dyplomu lekarza w marcu 1939

roku, Wandalin Kazimierz Massalski rozpocz¹³
dokoñczenie ze str. 1

Antoni Stanis³aw Massalski

Helena z Rejmerów Massalska

Witold Massalski w ros. mundurze kolejarskim

Kamienica "Pod sowami" przed remontem

aut. zd. Jan Brykczyñski

Po rozmowach w Urzêdzie

Dzielnicy Targówek oraz w Wydzia-

le Administracji Architektoniczno-

Budowlanej Biura Architektury i

Planowania Przestrzennego m.st.

Warszawy okaza³o siê, ¿e obecnie

jedynym Ÿród³em informacji jest

decyzja nr 84/Tar/2015, w której

prezydent m.st. Warszawy za-

twierdza projekt budowlany i

udziela inwestorowi pozwolenia

na budowê osiedla mieszkanio-

wego, sk³adaj¹cego siê z 10

budynków mieszkalnych wieloro-

dzinnych na 708 mieszkañ oraz

„Kwatera” ma pozwolenie
Czytelnicy naszej gazety zwrócili siê do redakcji z proœb¹

o informacje na temat inwestycji, która ma powstaæ w

pobli¿u Zielonego Zacisza na wniosek Wojskowego Towarzy-

stwa Budownictwa Spo³ecznego „Kwatera”. Mieszkañcy s¹

zainteresowani planowan¹ infrastruktur¹, zagospodarowaniem

terenów nad Kana³kiem, uporz¹dkowaniem nazw ulic,

zmianami w komunikacji publicznej.

budynku biurowego z gara¿ami

wielostanowiskowymi, infrastruktur¹

techniczn¹, zagospodarowaniem

terenu, sieciami i obiektami

towarzysz¹cymi.

W uzasadnieniu stwierdzono,

¿e projekt jest zgodny z usta-

leniami w sprawie zmiany miej-

scowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego m.st.

Warszawy na terenie Gminy

Targówek, miejscowego planu

zagospodarowania przestrzen-

nego terenu osiedla Zacisze

Elsnerów oraz ulicy Gilarskiej.

Wniosek inwestora zosta³

z³o¿ony 23 paŸdziernika 2014 r.

i uzupe³niony ostatecznie 12

lutego 2015 r. Decyzja zosta³a

wydana 12 marca 2015 r. W

ci¹gu 14 dni od jej otrzymania

przys³ugiwa³o z³o¿enie odwo³a-

nia, które rozpatruje wojewoda

mazowiecki. Po tym terminie

decyzja stanie siê ostateczna.

W czasie przygotowywania

niniejszego numeru nie otrzy-

maliœmy obiecanej informacji w tej

sprawie. Bêdziemy w kontakcie

z Urzêdem Miasta, a uzyskane

informacje znajd¹ Pañstwo w

kolejnych wydaniach NGP.

Kiedy rozpocznie siê budowa

- trudno okreœliæ ze wzglêdu na

to, ¿e na rozpoczêcie prac inwe-

stor ma trzy lata od daty wydania

pozwolenia na budowê.            K.

Historia praskich rodów

Rodzina Massalskich

sta¿ w Szpitalu Przemienienia Pañskiego na

Pradze. Z chwil¹ wybuchu wojny, na rozkaz

pu³kownika Umiastowskiego wyruszy³ wraz z

grup¹ cz³onków rodziny i przyjació³ na wschód,

ale nie zosta³ wcielony do wojska. Natomiast w

marcu 1940 roku zosta³ wpisany na listê cz³onków

Warszawsko-Bia³ostockiej Izby Lekarskiej i

rozpocz¹³ pracê zawodow¹, pocz¹tkowo jako

wolontariusz, a po pó³ roku ju¿ jako asystent w

II Oddziale Chorób Wewnêtrznych Szpitala

Przemienienia Pañskiego.

Cdn.

Joanna Kiwilszo

Elektroniczny system ewidencji podañ do gimnazjów

warszawa-gimnazja.pzo.edu.pl

Do 8 maja br. odbywa siê rekrutacja do gimnazjów

na rok szkolny 2015/2016 - podobnie jak w roku

ubieg³ym, przeprowadzana jest za pomoc¹ elektronicznego

systemu rekrutacji. O tym, jak z niego korzystaæ, do-

wiecie siê w waszej szkole lub na stronie elektronicznego

systemu rekrutacji, który dostêpny jest pod adresem:

www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl.

Praskie spotkania z histori¹ - spotkanie pierwsze

Czwartek, 16 kwietnia godz. 19.00. Sala konferencyjna urzêdu

dzielnicy Praga Pó³noc m. st. Warszawy, ul. K³opotowskiego 15.

Stowarzyszenie KoLiber we wspó³pracy z samorz¹dem

Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy rozpoczyna cykl

edukacyjny „Praskie spotkania z histori¹”. Partnerem zosta³o

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej, a patronami

medialnymi: miesiêcznik „wSieci Historii”, tygodnik „Polska

Niepodleg³a”, portalPCh24.pl, portal Blogpress.pl, portal

Prawapolityka.pl, miesiêcznik „Kurier Praski”. Patronem

honorowym serii jest burmistrz dzielnicy Pawe³ Lisiecki.

Pierwszym wydarzeniem organizowanym w ramach projektu

bêdzie spotkanie z dr Krzysztofem Kawêckim pt. „¯o³nierze Wyklêci”

- dziedzictwo i zobowi¹zanie, które odbêdzie siê w czwartek 16

kwietnia o godz. 19 w sali konferencyjnej urzêdu dzielnicy Praga-

Pó³noc przy ul. K³opotowskiego 15 (na ty³ach Katedry Warszawsko-

Praskiej, tu¿ przy przystanku Park Praski – dojazd trwa ok. 5 min.

od stacji metra Ratusz-Arsena³ i ok. 1 min. z Dworca Wileñskiego).

Spotkanie dotyczyæ bêdzie roli powojennego podziemia

niepodleg³oœciowego w historii Polski i jego wp³ywu na kolejne

pokolenia Polaków. Bêdzie mowa o tym, jak odnoszono siê

do „¯o³nierzy Wyklêtych” w PRL i III RP, komu zawdziêczamy

przywracanie powstañców antykomunistycznych do œwiadomoœci

spo³ecznej, a kto walczy³ z pamiêci¹ o naszych bohaterach.

Spróbujemy tak¿e znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie o to, w

jaki sposób wspó³czeœni powinni realizowaæ zobowi¹zanie

wynikaj¹ce z odwo³ania do dziedzictwa drugiej konspiracji.

Krzysztof Kawêcki – historyk, politolog, doktor nauk

humanistycznych (KUL), nauczyciel akademicki z wieloletnim

doœwiadczeniem, od lat 70. dzia³acz narodowego nurtu opozycji

antykomunistycznej, cz³onek Polskiego Komitetu Obrony ̄ ycia,

Rodziny i Narodu, redaktor i wydawca prasy podziemnej, w

latach 1998-2002 przewodnicz¹cy Rady Gminy Celestynów,

wiceminister edukacji narodowej w okresie 2000-2001, od 2014

roku radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przewodni-

cz¹cy w³adz wojewódzkich oraz wiceprezes Prawicy Rzeczypo-

spolitej Marka Jurka, wspó³organizator Spo³ecznych Obchodów

Narodowego Dnia Pamiêci „¯o³nierzy Wyklêtych”, autor ksi¹¿ek

historycznych, publicysta m.in. „Naszego Dziennika”, „wSieci

Historii”, „Mojej Rodziny”, miesiêcznika „Patria”, Telewizji

Trwam i Radia Maryja. 11 listopada 2008 roku, za „zas³ugi w

dzia³alnoœci na rzecz przemian demokratycznych, za osi¹gniêcia

w podejmowanej z po¿ytkiem dla kraju pracy zawodowej i

spo³ecznej”, prezydent RP Lech Kaczyñski odznaczy³ go

Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Spacery z przewodnikiem - rewitalizacja Pragi

Zapraszamy na dwa bezp³atne spacery po Pradze organizowane

w ramach konsultacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji

Pragi. pierwszy: w sobotê, 25 kwietnia br., godz. 10.30 - spacer

po nowej Pradze. Zbiórka przy Targowej 74, obok budynku

DOKP oraz w niedzielê, 26 kwietnia br. o godz. 10.30, spacer

po Starej Pradze, zbiórka przy Muzeum Warszawskiej Pragi,

ul. Targowa 50/52. Zapraszamy.

A w œrodê, 29 kwietnia br. bêdzie mo¿na podzieliæ siê

uwagami po spacerach, bowiem o godz. 17.30, w Teatrze Baj

odbêdzie siê spotkanie konsultacyjne ZPO. Zapraszamy!    bbj
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Po przyjêciu protoko³u z

poprzedniego posiedzenia,

pozytywnie zaopiniowano

zmiany w dzielnicowym za-

³¹czniku bud¿etowym. Wœród

wydatków znalaz³y siê zakupy

inwestycyjne dla szkó³, przed-

szkoli (np. serwera i oprogra-

mowania), a tak¿e dop³aty do

posi³ków w szko³ach, budowa

si³owni plenerowej przy ul.

Jagielloñskiej 45 czy moderni-

zacja szaty roœlinnej na skwe-

rze przy Pl. Hallera.

Rozpoznano dwie skargi

na by³y zarz¹d, uznaj¹c je za

bezzasadne. Zarz¹d poinfor-

mowa³ o swojej dzia³alnoœci

w ostatnim miesi¹cu: odby³

siedem posiedzeñ, w tym trzy

pilne, podj¹³ 270 uchwa³ i prze-

prowadzi³ 141 indywidualnych

spotkañ z mieszkañcami. Radni

przyjêli te informacje bez uwag.

PiS zg³osi³ projekt stanowiska

w sprawie szkó³ Salomona,

które wynajmuj¹ pomieszczenia

w szkole muzycznej przy

Namys³owskiej 4. Szko³y

Salomona opieraj¹ sw¹ dzia-

³alnoœæ na nauczaniu domo-

wym, ale choæ zarejestrowani

tam uczniowie nie mieszkaj¹

na Pradze, a czêsto nawet nie

w Warszawie, tu jednak jest

pobierana subwencja oœwiatowa

im nale¿na. Zlecona przez

urz¹d miasta kontrola tych

placówek wykaza³a nieprawi-

d³owoœci w dysponowaniu

œrodkami. Miasto jednak mu-

sia³o wyp³aciæ kolejn¹ dotacjê,

aby nastêpnie móc wyst¹piæ o

jej zwrot – takie s¹ przepisy.

A chodzi o niebagateln¹ kwotê

ok. 3 milionów z³otych. Radni

PiS zaproponowali stworzenie

komisji doraŸnej do zbadania

tej sprawy. Mimo w¹tpliwoœci,

czy taka nadzwyczajna komi-

sja jest potrzebna, skoro temat

mog³aby podj¹æ komisja edu-

kacji oraz mimo ewidentnego

braku entuzjazmu radnych do

uczestniczenia w tym nowym

ciele, z trudem uda³o siê

skompletowaæ jego sk³ad oraz

okreœliæ ramy czasowe dzia³ania

– do 30 wrzeœnia 2015.

Atmosferê rozgrza³y do

czerwonoœci projekty uchwa³,

zg³oszonych przez Mariusza

Borowskiego z SLD i wiceprze-

wodnicz¹c¹ rady El¿bietê

Kowalsk¹-Kobus z PO, a skie-

rowanych do Pañstwowej In-

spekcji Pracy oraz Centrum

Komunikacji Spo³ecznej w

sprawie domniemanych przy-

k³adów mobbingu w urzêdzie

dzielnicy, którego mia³ siê na

pracownikach dopuszczaæ

obecny zarz¹d. Na domiar z³ego,

ku ogólnemu oburzeniu, zarzut

ten powi¹zano bezpoœrednio z

tragiczn¹ œmierci¹ samobójcz¹

jednej z pracownic urzêdu –

cz³onkini SLD. Œmieræ zmar³ej

uczczono minut¹ ciszy, ale nie

uspokoi³o to nastrojów.

Wiceburmistrz Dariusz Kacprzak

wyjaœnia³, ¿e nowy zarz¹d

dzia³a zaledwie od trzech mie-

siêcy i choæby z tej przyczyny

trudno go oskar¿aæ o d³ugotr-

wa³e nêkanie, jakim jest mob-

bing, a zarz¹dzanie, nawet

twarde, to jeszcze nie mobbing.

Istnieje miejska procedura

dotycz¹ca informowania o

przypadkach mobbingu, a w

zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹

bêd¹ dodatkowe szkolenia.

Trudno jednak zrozumieæ,

dlaczego urzêdnik nie wy-

korzystuje drogi s³u¿bowej,

tylko zg³asza sprawê radnym.

Mo¿na to z pewnoœci¹ wyt³u-

maczyæ nadmiernym upartyj-

nieniem pionu urzêdniczego,

góruj¹cym nad merytorycznym

przygotowaniem i doœwiadczeniem

pracowników. St¹d poczucie

„stwarzania atmosfery podejrzeñ”

oraz szukania „s³abych ogniw”,

nawet w przypadku prób

merytorycznej weryfikacji. Do

wytoczonych przez opozycjê

ciê¿kich zarzutów odniós³ siê

tak¿e burmistrz Pawe³ Lisiecki.

Obecnie jest przeprowadzana

roczna ocena pracy urzêdników.

Nikt nie zosta³ wyrzucony,

wrêcz przeciwnie, kilka osób

awansowano – staramy siê

doceniaæ dokonania pracowni-

ków. Nie interesuje mnie ich

p³eæ, wiek, kolor skóry czy

orientacja, tylko fachowoœæ -

wyjaœnia³. Poniewa¿ nie ka¿dy

odnajduje siê na piastowanym

stanowisku, w takich przypadkach

s¹ proponowane szkolenia,

b¹dŸ objêcie stanowiska bardziej

odpowiadaj¹cego kompetencjom

danej osoby. Warto zbadaæ,

czy urzêdnicy, którzy teraz

skar¿¹ zarz¹d o mobbing,

sami siê tego mobbingu nie

dopuszczali wobec swoich

podw³adnych - doda³ burmistrz.

Nie jest bowiem prawd¹, ¿e w

poprzedniej kadencji, za rz¹dów

koalicji PO-SLD nie by³o zwolnieñ

ani mobbingu. To w spadku po

poprzednim zarz¹dzie bud¿et

dzielnicy zosta³ obci¹¿ony

kwot¹ 35 tysiêcy z³otych za

mobbing w³aœnie. W kolejce

czeka oskar¿enie o bezpod-

stawne zwolnienie, opiewaj¹ce

na kolejne kilkadziesi¹t tysiêcy

z³otych. Pawe³ Lisiecki wyto-

czone przez opozycjê zarzuty

uzna³ za próbê pogorszenia

dla w³asnych korzyœci politycz-

nych - ca³kiem dobrych relacji

obecnego zarz¹du z miastem.

Sami radni spostrzegli chyba,

¿e zagalopowali siê w oskar-

¿eniach, bowiem zaczêli siê

wycofywaæ z zarzutu uprawiania

mobbingu przez burmistrza

Paw³a Lisieckiego, wytykaj¹c

mu jednak brak nadzoru nad

swymi zastêpcami. W swojej

obronie g³os zabra³ tak¿e

nowy p.o. naczelnika Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców Cezary

Kamiñski, pomówiony przez

radnych opozycji o szykano-

wanie zmar³ej pracownicy

urzêdu. Wyjaœni³, ¿e jej prze-

niesienie do WOM odby³o siê

na w³asn¹ proœbê i nie stano-

wi³o ¿adnej formy zes³ania, a

zwierzchnikiem zmar³ej by³

Po 50 minutach od rozpoczêcia obrad uda³o siê uchwaliæ

ich porz¹dek. Kontrowersje budzi³y g³ównie projekty

stanowisk w sprawie mobbingu, zg³oszone przez SLD i PO.

W miarê up³ywu czasu wóz-

ków oraz œmieci przybywa³o,

ale wielokrotne zg³aszanie pro-

blemu Stra¿y Miejskiej oraz na

infoliniê alarmow¹ 19115 nie

przynosi³o ¿adnych wymier-

nych rezultatów. Tymczasem

wózki ustawiane s¹ na samym

krawê¿niku, tu¿ obok s³upa

przystankowego, utrudniaj¹c

pasa¿erom wsiadanie do auto-

busu oraz w linii parkuj¹cych

samochodów po drugiej stronie

ulicy. Tu¿ przy kiosku powsta³o

osobliwe wysypisko œmieci, jak

na ironiê opatrzone tabliczk¹

„szanuj zieleñ”. W takim wypad-

ku interweniuj¹cy obywatel ma

prawo czuæ siê bezradny wobec

biernoœci s³u¿b powo³anych do

pilnowania ³adu i porz¹dku, któ-

re z tych obowi¹zków nie chc¹

lub nie potrafi¹ siê wywi¹zaæ.

Tymczasem ju¿ od lat 80. ubie-

g³ego wieku znana jest tzw. teo-

ria rozbitej szyby, dowodz¹ca,

¿e tolerowanie ³amania jednej

normy spo³ecznej znacznie u³a-

twia ignorowanie kolejnych -

os³abiona zostaje nasza deter-

minacja, aby postêpowaæ w³a-

œciwie, a wzmocniona pokusa

do dzia³ania wbrew przyjêtym

normom. W ten sposób docho-

dzi stopniowo do kumulacji

wandalizmów w danej okolicy.

Na Pradze rusza w³aœnie

Zintegrowany Program Rewi-

Ba³agan wokó³ przystanku In¿ynierska
Otrzymaliœmy list od naszej Czytelniczki ze skarg¹ na trwaj¹ce od miesiêcy zaœmiecanie

terenu wokó³ przystanku autobusowego „In¿ynierska”, u zbiegu D¹browszczaków i

11 Listopada. Ktoœ „zagospodarowa³” ten teren, znosz¹c tam wszelakie przedmioty oraz

stawiaj¹c wype³niony nieznan¹ zawartoœci¹ wózek z supermarketu.

zaledwie przez tydzieñ. W

¿aden niegodny sposób nie

wykorzysta³ swej zwierzchnoœci,

a jeœli podobne oskar¿enie

bêdzie podtrzymane, nie za-

waha siê wyst¹piæ na drogê

s¹dow¹ w obronie swego

dobrego imienia. O ostudzenie

dyskusji i umiar w s¹dach

zaapelowa³ przewodnicz¹cy

rady Ryszard Kêdzierski

przypominaj¹c, ¿e urz¹d powinien

s³u¿yæ mieszkañcom, a nie

partiom, bo nie jest bytem

samym dla siebie. Dyskusja

okaza³a siê jednak potrzebna,

poniewa¿ pozwoli³a na wyp³y-

niêcie sprawom niezwykle

wa¿nym dla prawid³owego

funkcjonowania urzêdu i wrêcz

odra¿aj¹cym z czysto ludzkiego

punktu widzenia. Pojawi³y siê

g³osy, ¿e mobbing jest obecny

w urzêdzie od wielu lat, wiêc

stanowisko nale¿y przereda-

gowaæ i wyst¹piæ o objêcie

kontrol¹ urzêdu pod tym k¹tem

tak¿e w minionej kadencji.

Ten wniosek poparli te¿ radni

opozycji, w tym radny Pietru-

szyñski z PO, apeluj¹c o

wzniesienie siê ponad podzia³y

i korzyœci polityczne. Jednak w

obliczu trudnoœci z wypraco-

waniem odpowiedniego stano-

wiska, korzyœci polityczne

wziê³y jednak górê i opozycja

gremialnie opuœci³a salê.

Sporz¹dzono listê pozosta³ych

osób i po stwierdzeniu braku

kworum zgodnie z regulaminem

przerwano sesjê. Zostanie

dokoñczona w innym terminie.

Kr.

Zmiany w bud¿ecie i podejrzenia

mobbingu w urzêdzie dzielnicy

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

17 IV (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.

18 IV (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

- „uTKANA sobota” tkactwo artystyczne od podstaw - warsztaty

dla doros³ych. Godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³.

- Sutasz – warsztaty robienia bi¿uterii dla doros³ych i starszej

m³odzie¿y. Godz. 10.00-14.00. Op³ata 70 z³.

- Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych - temat:

„Van Gogh”. Zajêcia dla dzieci w wieku 6-10 lat. Godz. 11.00-13.00.

Op³ata: 45 z³ lub karnet 70 z³.

- Warsztaty Santi Bello: Balet (godz. 10.30), Contemporary/Jazz

(godz. 12.30), Biodance (godz. 14.00). Op³ata: 30 z³ za modu³

lub 70 z³ za ca³y pakiet. Wiek 16+.

- Mali Einsteini - temat: „Cytrynowa bateria”. Zajêcia dla dzieci w wieku

4-9 lat. I grupa - godz. 10.00, II gr. - 11.00, III gr. - 12.00. Op³ata 30 z³.

- Plakat filmowy - warsztaty dla m³odzie¿y poprowadzi prof.

Józef Jurczyszyn. Godz. 11.00.

18 IV (sobota) godz. 10.00-21.30 - „MOTOSERCE - Krew

darem ¿ycia” VII edycja artystyczno-charytatywnej akcji

organizowanej w Parku Bródnowskim. Organizatorem

imprezy jest Stowarzyszenie Motocyklistów i Urz¹d Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy. Udzia³ DK Zacisze: prezentacje

na scenie oraz rozstrzygniêcie Przegl¹du wokalnego dla dzieci

i m³odzie¿y „S³owikonada”.

18 IV (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych.

Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.

19 IV (niedziela) godz. 17.00 - „Pipi Wêdrowniczka” przed-

stawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu Teatru Urwis.

Bilety w cenie 10 z³.

22 IV (œroda) godz. 17.45 - XXXVIII Gie³da Inicjatyw

Artystycznych „250 lat Teatru Publicznego w Polsce”. W

programie satyryczny monodram „K³ania siê PRL” oraz

jubileusz 100 lat ¿ycia Danuty Szaflarskiej. Wstêp wolny.

24 IV (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.

25 IV (sobota) - Warsztaty z cyklu Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

- „uTKANA sobota” tkactwo artystyczne od podstaw – warsztaty

dla doros³ych. Godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³.

- Sutasz „Kolczyki du¿e” - warsztaty robienia bi¿uterii dla

doros³ych i starszej m³odzie¿y. Godz. 10.00-15.00. Op³ata

140 z³/2 zajêcia (9.05).

- Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych - temat:

„Gustav Klimt”. Zajêcia dla dzieci w wieku 6-10 lat. Godz.

11.00-13.00. Op³ata: 45 z³.

- Mali Einsteini - temat: „Naukowo o Australii”. 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.

- Angry Birds - Lego Kreatywne Budowanie. Zajêcia dla dzieci

w wieku 5-10 lat. Godz. 10.00-14.00. Op³ata 50 z³.

25 IV (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych.

Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.

29 IV (œroda) godz. 18.00 - Klub Mêski. Wstêp 10 z³.

talizacji. Wiemy ju¿, ¿e s¹ do

niego przygotowani najbar-

dziej aktywni mieszkañcy, ale

na pewno nie poradz¹ sobie

bez wsparcia wyspecjalizowa-

nych s³u¿b, tak¿e tych maj¹-

cych dbaæ o ³ad i porz¹dek

przestrzeni publicznych. War-

to o tym pamiêtaæ przed roz-

poczêciem wdra¿ania œmia-

³ych planów zmian. Inaczej

wyjd¹ jak zwykle...               Kr.

Zamiar g³osowania korespondencyjnego powinien zostaæ

zg³oszony w urzêdzie dzielnicy m.st. Warszawy, w której

mieszkaniec wpisany jest do rejestru wyborców, do

poniedzia³ku 27 kwietnia.

Zg³oszenie g³osowania korespondencyjnego mo¿e byæ dokonane

ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej

i powinno zawieraæ: nazwisko i imiê (imiona), imiê ojca, datê

urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, wskazanie adresu, na który

ma byæ wys³any pakiet wyborczy albo deklaracjê osobistego

odbioru pakietu wyborczego w urzêdzie gminy, oœwiadczenie o

wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

W zg³oszeniu wyborca mo¿e prosiæ o przes³anie mu wraz

z pakietem wyborczym nak³adki na kartê do g³osowania

sporz¹dzonej w alfabecie Braille’a.

Wyborca zostanie skreœlony ze spisu w obwodzie w³aœciwym

dla miejsca sta³ego zamieszkania i ujêty w spisie wyborców w

obwodzie g³osowania w³aœciwym dla obwodowej komisji wyborczej,

wyznaczonej dla celów g³osowania korespondencyjnego na

terenie gminy, w której stale zamieszkuje.

Wyborca, nie póŸniej ni¿ 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z

urzêdu gminy pakiet wyborczy, który zostanie dorêczony wy³¹cznie

do r¹k w³asnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzaj¹cego

to¿samoœæ i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Je¿eli wyborca we

wniosku zadeklarowa³ osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet

ten we wskazanym terminie bêdzie mo¿liwy do odebrania w urzêdzie

gminy (w godzinach pracy urzêdu).

W sk³ad pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy

wchodz¹: koperta zwrotna, karta do g³osowania, koperta na kartê

do g³osowania, oœwiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g³osu na

karcie do g³osowania, instrukcja g³osowania korespondencyjnego

i ewentualnie nak³adka na kartê do g³osowania sporz¹dzona w

alfabecie Braille’a — je¿eli wyborca prosi³ o jej przes³anie.

G³osowaæ korespondencyjne nie mog¹ wyborcy, którzy udzielili

pe³nomocnictwa do g³osowania oraz umieszczeni s¹ w spisach

wyborców w: obwodach g³osowania utworzonych w zak³adach opieki

zdrowotnej, domach pomocy spo³ecznej, zak³adach karnych i aresztach

œledczych, domach studenckich lub zespo³ach domów studenckich.

Zamiar g³osowania korespondencyjnego dotyczy równie¿

ewentualnego ponownego g³osowania (tzw. II tury wyborów).

Wyborca, który nie zg³osi³ zamiaru g³osowania koresponden-

cyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., mo¿e po dniu pierwszego

g³osowania, a przed ponownym g³osowaniem, zg³osiæ zamiar

g³osowania  korespondencyjnego. Zamiar g³osowania korespon-

dencyjnego powinien byæ zg³oszony przez wyborcê w urzêdzie

gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców do dnia

14 maja 2015 r.

Zamiar g³osowania korespondencyjnego mo¿na zg³aszaæ do

swoich urzêdów dzielnic, w godzinach ich pracy.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce wyborów znajduj¹ siê na

stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu m.st. Warszawy

www.bip.warszawa.pl

Wybory prezydenckie -

g³osowanie korespondencyjne
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MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery

D

R

Z

W

I

O

K

N
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mini og³oszenia

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, 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, gi-

nekolog, 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

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

DO 4000 z³ na oœwiadczenie.

Akceptujemy ró¿ne formy

dochodu. Tel. 668-681-916

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

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

GLAZURA, hydraulika,

malowanie, 606-181-588

KIEROWNIK budowy,

opinie techniczne, ekspertyzy,

kosztorysowanie, przegl¹dy roczne

i piêcioletnie, 533-597-554

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

SPRZ¥TANIE obiektów

515-943-649

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

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

SZYBKA po¿yczka od 200 z³

do 25 000 z³. Tel. 668-681-916

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

NIERUCHOMOŒCI

SPRZEDAM dzia³kê 300m2

ROD „Pratuliñska” telefon

507-070-924

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

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 eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y ener-

getyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum cho-

roby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale

zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uza-

le¿nia wybór techniki. Raz s¹ to ma-

nualne manipulacje, kiedy indziej

uzdrawianie duchowe, praniczne

b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak

zwane bezkrwawe operacje, filipiñ-

ski uzdrowiciel robi na ciele eterycz-

nym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêt-

noœci¹ 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 orga-

nów 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:

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28 i 29 kwietnia

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

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

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie z § 3 i § 4 oraz § 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

OG£ASZA

NA DZIEÑ 13.05.2015 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

NA DZIEÑ 14.05.2015 r.

KONKURS OFERT(okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM LOKALI UZYTKOWYCH ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ

W ZASOBACH LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY

NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC

NA DZIEÑ 15.05.2015 r.

KONKURS OFERT(okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM GARA¯Y ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ W ZASOBACH

LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC

Og³oszenie z list¹ lokali przeznaczonych do konkursu i

przetargu oraz gara¿y wystawionych do konkursu wywieszone

s¹ na 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: Urzêdu Dzielnicy

Praga-Pó³noc www.praga-pn.waw.pl, Zak³adu Gospodarowania

Nieruchomoœciami www.zgn-paga-pn.waw.pl oraz na

lokalach i gara¿ach przeznaczonych do najmu.

Informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ w Dziale

Lokali U¿ytkowych Zak³adu Gospodarowania Nierucho-

moœciami w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy,

przy ul. Jagielloñskiej 23, p. 22, tel. 22 205-41-28, 24, 88

w godzinach pracy Zak³adu.

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, upadek pañstwa i kultu-

ry polskiej zacz¹³ siê uni¹ z

Litw¹ w Krewie w 1385 roku.

Dopuœciliœmy wschodni typ

œwiadomoœci, w³adzy, bezkró-

lewia, liberum veto, magnac-

kich korników i woln¹ elekcjê.

Ten typ myœlenia wspó³czeœnie

zag³uszy³ ho³d i pamiêæ na-

le¿n¹ elicie wymordowanej w

Katyniu na rzecz elity z 2010 r.

Moim zadaniem, elita elicie

nierówna. Aliœci ka¿dy z post-

smoleñskich polityków publicz-

nie deklaruje trwa³oœæ podzia-

³u spo³eczeñstwa i brak naro-

dowej zgody, dopóty nie uzna-

my lub nie uznamy wybuchu w

samolocie. Ka¿dy postronny

specjalista jest zagadywany.

Litwini dojrzeli i zmieniaj¹

swój kraj. U nas w³adza myœli

wci¹¿ po rosyjsku. Panowie

pos³owie, magnaci, baronowie

i pra³aci - czas na Was, czas na

zmiany. Jestem za absolutnym

szacunkiem dla zmar³ych,

pierwej jednak za narodow¹

zgod¹ i prac¹ dla narodu mimo

wszelakich uprzedzeñ. Za to

jest p³acone, nie za publiczne

pyskówki.

Wróæmy jeszcze do w³oœni,

bo trichinelloza zawsze bêdzie

powa¿nym zagro¿eniem.

Dlatego znajomoœæ podstawo-

wych pojêæ jest bardzo wa¿na.

W 1832 angielski student

biologii James Paget, gdy tylko

po¿yczy³ gdzieœ mikroskop,

ogl¹da³ skrawki cia³a

umar³ych w szpitalu ludzi. W

przeponach denatów znalaz³

larwy paso¿yta. Jak to w œwie-

cie nauki bywa, a szczególnie

dziœ, prof. Richard Owen og³osi³

œwiatu najnowsze odkrycie,

zaw³aszczaj¹c w du¿ej mierze

pracê studenta. Pierwsze pu-

blikacje z Polski pochodz¹ z

1864 z ciê¿kiego zatrucia w

Poznaniu. Z czasem nauka

opracowa³a biologiê gatunku

i jego chorobotwórczoœæ.

Nosicielami w³oœni s¹ œwinie,

dziki, konie i nutrie, bobry.

Uczeni dopuszczaj¹ mo¿li-

woœæ nosicielstwa ka¿dego

zwierzêcia roœlino¿ernego i

ptaków. Spo¿ycie miêsa lub

jego produktów bez specjali-

stycznego badania nara¿a

konsumentów na powa¿ne

zatrucie, nie wy³¹czaj¹c œmierci.

Po zjedzeniu miêsa, a z

nim larw, w wyniku dzia³ania

kwasu solnego i enzymów

dochodzi do uwolnienia larw z

wapiennych os³onek i wnikniê-

cia ich do nab³onka jelit. Po

3 dniach rozdzielnop³ciowe

samce i samice zaczynaj¹

kopulacjê. W 5. dniu od zara-

¿enia samice zaczynaj¹ rodziæ

nowe larwy. Zap³odnieñ mo¿e

byæ kilka. Na jeden poród

przypada ok. dwóch tysiêcy

potomstwa. ¯ywotnoœæ sami-

cy dochodzi do 73 dni. Samce

po kopulacji gin¹. Nowe larwy

wnikaj¹ do krwiobiegu i docie-

raj¹c do lewej komory serca

maj¹ nieograniczon¹ mo¿-

liwoœæ dotarcia do ka¿dej

czêœci cia³a. Najczêœciej wy-

bieraj¹ miêœnie. Komórki miêœni

poprzecznie pr¹¿kowanych s¹

zaw³aszczane i przekszta³ca-

ne w komórki piastunki dla

tego obrzydlistwa. Trichinelle

wykazuj¹ zdolnoœæ ukrywania

siê przed uk³adem odpornoœci

cz³owieka. Nazywamy to mi-

mikr¹ molekularn¹. Po 17

dniach larwy s¹ inwazyjne

dla nastêpnego ¿ywiciela. Po

nieca³ym roku – ok. 280 dni

sprawiaj¹, ¿e zaczynaj¹ byæ

od¿ywiane przez nosiciela i

traktowane jak swoje. Tu

czyniê aluzjê polityczn¹, bo

znaj¹c mechanizmy biologii

widzê nasz¹ politykê jako

mocno parazytologiczn¹. Z

w³oœniami nie mo¿na dojœæ

do kompromisu. Nasz Sejm

w swojej obecnej materii te¿.

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

W³oœnie i politycy

Stowarzyszenie Teatralne

Remus stanowi dowód na to,

¿e zgrany zespó³, spójnoœæ

za³o¿eñ, a tak¿e determinacja i

konsekwencja w dzia³aniu przy

wsparciu przychylnych ludzi

Remus z „Obsesj¹” w nowej siedzibie na Pradze
Teatr Remus, nie tak dawno jeszcze bez sta³ej siedziby po pamiêtnym po¿arze w styczniu

2013 r., dziœ coraz mocniej zaznacza swe miejsce na teatralnej mapie Warszawy. Po premierze

w nowej siedzibie w paŸdzierniku 2014 roku, ponownie zobaczymy „Obsesjê” na deskach

kameralnej siedziby w podwórzu Kêpnej 6 obok stacji Metro Dworzec Wileñski. Najbli¿sze

spektakle 24-26 kwietnia oraz 21, 22 i 24 maja. Wstêp wolny za uprzedni¹ rezerwacj¹ miejsc.

pozwalaj¹ przezwyciê¿yæ

wszelkie stoj¹ce na drodze do

celu przeszkody. Ze wzglêdu na

za³o¿enia Teatru Remus, którymi

s¹ bliski kontakt z otaczaj¹c¹

rzeczywistoœci¹, z widzem, wyj-

œcie naprzeciw i niejako wspó-

³tworzenie kultury, wszystko, co

u³atwia kontakt ludzi z teatrem,

teatru z ludŸmi - pomaga lepiej

realizowaæ te cele. Cz³onkowie

zespo³u teatralnego Remus ro-

zumiej¹ teatr nie jako kategoriê

estetyczn¹, lecz jako narzêdzie

œwiadomego dzia³ania spo-

³ecznego. Lokalizacja teatru na

Pradze to œwiadoma decyzja,

kolejne narzêdzie do realizacji

ich za³o¿eñ. Katarzyna Kazi-

mierczuk, prezes stowarzyszenia,

uwa¿a: „Na Pradze znaleŸliœmy

siê nieprzypadkowo, poniewa¿

pochodzimy z takiego nurtu

teatrów, które powsta³y z potrze-

by reagowania na otaczaj¹c¹

je rzeczywistoœæ.” Dope³nieniem

tych œrodków jest sama twór-

czoœæ teatru, która sama nie

pozostaje obojêtna spo³ecznie,

jak i nie pozostawia takim widza.

Za przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e

spektakl „Obsesja”, którego

walory edukacyjne trudno prze-

ceniæ, co poœwiadczaj¹ czêste

wyst¹pienia trupy Remus w

szko³ach i oœrodkach kultury.

„Obsesja” w re¿yserii Kata-

rzyny Kazimierczuk w niespo-

tykany sposób dotyka tematyki

dyskryminacji rasowej. Zbiór

autentycznych historii - œwiadectw

osób, które doœwiadczy³y agre-

sji na tle rasowym po³¹czone

zosta³y z piêknymi znakami ich

odleg³ych kultur w warstwie

muzycznej i choreograficznej

spektaklu. Kontrast ten tworzy

nietypow¹, ujmuj¹c¹ formê.

W spektaklu aktorzy Teatru

Remus wykonuj¹ tradycyjne

wielog³osowe pieœni z ró¿nych

zak¹tków œwiata.

Prapremiera: 6 II 2013 r., scena

Komuna//Warszawa (goœcinnie)

Wystêpuj¹: Daniel Brzeziñski,

Gwidon Cybulski, Agnieszka

Hakizimana, Rui Ishihara,

Joanna Nitka, Hana Umeda,

Dominika Jarosz

Spektakle w Warszawie:

24 kwietnia (pi¹tek), godz. 19

25 kwietnia (sobota), godz. 19

26 kwietnia (niedziela), godz. 19

21 maja (czwartek), godz. 19

22 maja (pi¹tek), godz. 19

24 maja (niedziela), godz. 19

Teatr Remus, ul. Kêpna 6

(metro Dworzec Wileñski),

domofon: 145

Rezerwacje: teatr.remus@wp.pl

Na wszystkie terminy wstêp

wolny!

Oficjalna strona: www.teatrremus.pl
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Ch³odnym okiem

Dwa tygodnie temu obieca³em Pañstwu

drug¹ czêœæ materia³u o inwestycjach w

2015 r. na Pradze. Materia³ jest. Podlega

jednak pewnym zmianom. Kurcz¹ siê

bowiem zapowiadane inwestycje.

Dziœ bêdzie o 100 dniach nowych w³adz

na Pradze. Dobrze nie jest. Jubileusz maj¹

paskudny. Wszystko sprzysiêg³o siê przeciw

nim. Jak moi wierni Czytelnicy pamiêtaj¹,

w jednym z poprzednich felietonów sygna-

lizowa³em, ¿e kolejnym polem, które nowa

koalicja bêdzie próbowa³a zaw³aszczyæ,

bêd¹ sprawy kadrowe. Nie myli³em siê, do

batalii zosta³y wykorzystane okresowe

oceny kadrowe i siê zaczê³o. Skutek: trzech

naczelników wydzia³ów napisa³o pisma do

Ratusza oskar¿aj¹ce zarz¹d i poszczególnych

jego cz³onków o stosowanie mobbingu.

Wydarzy³o siê coœ jeszcze. Jedna z urzêd-

niczek, tydzieñ po przeniesieniu z wydzia³u

do wydzia³u, wychodz¹c jak zwykle rano

do pracy, do niej …. nie dotar³a. Pope³ni³a

samobójstwo. To wstrz¹sa. Pe³na arogan-

cja nowej w³adzy ujawni³a siê na sesji rady,

gdzie próbowaliœmy - jako radni opozycji

- zainteresowaæ spraw¹ Pañstwow¹ Inspek-

cjê Pracy wnosz¹c o kontrolê w urzêdzie

dzielnicy. Z t¹ instytucj¹ PiS/PWS zadzieraæ

nie chcia³y i mój wniosek o stanowisko

adresowane do Pañstwowej Inspekcji

Pracy odrzucono. Byliœmy konsekwentni

i przyjêto wniosek radnej Kowalskiej o

debatê nad stanowiskiem w tej samej sprawie,

kierowany do m.st. Warszawy. Radni PiS i

PWS postanowili zakpiæ sobie z instytucji

miasta i w zaproponowanym stanowisku

zmienili czas kontroli w urzêdzie na Pradze

na lata ….. 2007-2014 (okres rz¹dów

PO i SLD). Burmistrz Kacprzak (zapamiê-

tajcie Pañstwo to nazwisko) w cyniczny

sposób wyjaœnia³, ¿e o mobbingu za

kadencji PiS/PWS nie mo¿e byæ mowy,

bowiem o zjawisku mo¿na mówiæ, gdy

wystêpuje d³u¿ej ni¿ ... szeœæ miesiêcy, a

oni s¹ tylko sto dni. Panie Burmistrzu, s¹

tacy, u których po tygodniu pracy chcia³by

Pan wróciæ do mamusi. Burmistrz Kac-

przak zdolnym jest: na sesji wyprowadzi³

mnie z równowagi, co rzadko komukolwiek

siê udaje. Przy nim pozostali cz³onkowie

zarz¹du s¹ ma³o charyzmatyczni. Sesja

ogólnie by³a nerwowa, straszono radnych

procesami cywilnymi. Przewodnicz¹cy

rady przerwa³ wyst¹pienie radnego Bo-

rowskiego, próbowano zag³uszaæ radn¹

Kowalsk¹. Radny Wachowicz zachowywa³

siê jak zwykle. Ch³op mnie chyba nie lubi.

Ale doœæ personaliów. O innych „sukcesach”

nowych w³adz w okresie 100 dni wiele

powiedzieæ nie mogê. Te, które do mnie

dotar³y, to za³o¿enie siatki na jednej z

bramek pi³karskich i uchwa³a o preferen-

cyjnych stawkach dla rzemios³a w loka-

lach u¿ytkowych na Pradze Pó³noc, która

jest powtórzeniem uchwa³y poprzedniego

zarz¹du dzielnicy z roku 2012. Chwa³a i

za to. Oczywiœcie, Zarz¹d pracuje. Jeden

z pierwszych konkursów na obsadê sta-

nowiska pracowniczego przyniós³ ciekawe

rozstrzygniêcia. Specjalist¹ ds. polityki

spo³ecznej w Wydziale Spraw Spo³ecznych

i Zdrowia dla Dzielnicy Praga Pó³noc

wybrana zosta³a Aurelia Ostrowska. Jednym

z cz³onków komisji konkursowej by³

wiceburmistrz Dariusz Kacprzak, w przesz³o-

œci podw³adny (doradca) Aureli Ostrowskiej

w czasach, gdy by³a prezesem Polfy Tar-

chomin. Jakiœ konflikt interesów? Obecny

schemat dzia³añ PiS/PWS przypomina mi

ten z lat 2003-2006. Nie róbmy nic. Zatrud-

niajmy swoich. Powo³ajmy szereg komisji,

kontrolujmy, sprawdzajmy - mo¿e siê coœ

znajdzie. Pijany drwal wymachuj¹c siekier¹

w lesie te¿ czasami coœ trafia. Wtedy odtr¹-

bimy sukces. Na ostatniej sesji z olbrzymimi

oporami, bo nikt na pocz¹tku nie chcia³ w

niej pracowaæ, powo³ano kolejn¹ kontroln¹

komisjê, tym razem doraŸn¹. O efektach jej

pracy czytelników poinformujê. Przypomnê,

istnieje ju¿ komisja rewizyjna, której rada

zleci³a na dzieñ dobry kontrolê praktycznie

we wszystkich jednostkach organizacyjnych

dzielnicy za lata 2010-2014. Kontrolowanie

to jest to, co Panowie lubi¹ najlepiej, bo

jak zag³êbiaj¹ siê w rz¹dzenie, to l¹duj¹

na œmietniku historii. To spotka³o zarz¹d

PiS/PWS powo³any 12 lat temu w 2003 roku

i przez te same ugrupowania po zarzutach

o niegospodarnoœæ ….w 2005 odwo³any.

Historia czasem siê powtarza.

PS. Nadal oczekujê na uwagi w sprawie

strefy p³atnego parkowania na Pradze.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

100 dni PiS/PWS na Pradze

Piêæ lat politycy Prawa i Sprawiedliwoœci

walczyli o pomnik ofiar katastrofy smoleñskiej

w Warszawie. No, mo¿e trochê mniej, bo

pocz¹tkowo chcieli w ten sposób uhonorowaæ

jedynie prezydenta Lecha Kaczyñskiego.

Gdy zobaczyli, ¿e na to nie ma najmniej-

szych szans, pogodzili siê z myœl¹, ¿e

trzeba mówiæ o dziewiêædziesiêciu szeœciu

ofiarach wypadku polskiego samolotu pod

Smoleñskiem. Pomnik upamiêtniaj¹cy

ich wszystkich powsta³ doœæ szybko na

warszawskich Pow¹zkach, czyli w miejscu,

gdzie le¿¹ najwybitniejsi Polacy. Jednak

dla PiS-u to by³o zbyt ma³o. Po paru dniach

narodowej ¿a³oby, ze zdwojon¹ si³¹ od¿y³y

wczeœniejsze animozje. G³ównym s³owami

polskiej polityki sta³y siê „zamach” i „zdrada”.

I to nie tylko tej wielkiej, ale równie¿

lokalnej. Katastrofa smoleñska odcisnê³a

swe piêto na dzia³alnoœci sto³ecznego sa-

morz¹du. W koñcu to tu znajduje siê pa³ac

prezydencki, przy którym po tragedii

spontanicznie ustawiono krzy¿, a potem

prowadzono wrêcz wojny w jego obronie.

To tu miejskie s³u¿by pope³nia³y - zdaniem

„smoleñskiego ludu” - œwiêtokradztwo, w

postaci usuwania wypalonych zniczy i

zasuszonych kwiatów. I wreszcie to przy

warszawskim Krakowskim Przedmieœciu

powinien wed³ug Prawa i Sprawiedliwoœci

powstaæ drugi pomnik smoleñski.

Na szczêœcie, nie powstanie. Ówczesna

konserwator zabytków siê nie ugiê³a i

nie pozwoli³a zak³óciæ historycznego

charakteru tego miejsca. Z kolei Hannie

Gronkiewicz-Waltz - trzeba przyznaæ, ¿e

jej w tej sprawie nie naciska³a. Choæ nie

by³o ³atwo. Odt¹d samorz¹dowcy Prawa i

Sprawiedliwoœci mieli nowy cel - nie

nowe drogi, przedszkola czy szko³y, tylko

pomnik. Ten jeden i dok³adnie w tym

konkretnym miejscu. Przy Krakowskim

Przedmieœciu, czyli miejscu, w którym

powstaæ nie mo¿e. Ale nie o to przecie¿ w

tym wszystkim chodzi. Dla PiS-u liczy siê

konflikt z Platform¹, a sprawa pomnika

PiS przeciw pomnikowi

smoleñskiemu w Warszawie

doskonale ten ogieñ podsyca. Zw³aszcza,

gdy idzie czas wyborów. Na samorz¹dowe

w Warszawie okaza³o siê to jednak zbyt

ma³o, ale przy prezydenckich i parlamen-

tarnych na sprawie Smoleñska Prawo i

Sprawiedliwoœæ mo¿e ju¿ jednak coœ ugraæ.

Dlatego Platforma Obywatelska posta-

nowi³a ukróciæ temat i sama powróci³a do

tematu pomnika. Pocz¹tkowo Bronis³aw

Komorowski, a za nim chc¹c nie chc¹c Hanna

Gronkiewicz-Waltz przyznali, ¿e jednak jest

potrzeba jego budowy. Potrzeba chyba

nagl¹ca, bo w Warszawie zwo³ano specjaln¹

sesjê Rady Miasta, na której zaopiniowano

lokalizacjê pomnika. ̄ eby by³o œmieszniej,

przeforsowano to g³osami Platformy Oby-

watelskiej, przy sprzeciwie radnych PiS-u,

którym nie spodoba³o siê proponowane

miejsce. Pomnik ma powstaæ u zbiegu ul.

Trêbackiej i Focha, czyli nieopodal Grobu

Nieznanego ¯o³nierza i blisko Krakowskiego

Przedmieœcia. Ale dla PiS-u to niegodne

miejsce, wiêc w ich szeregach wielkie nie-

zadowolenie. Tym bardziej, ¿e choæ dopiêli

swego i pomnik powstanie, to nie bêdzie to

ich sukcesem. Po raz kolejny dali siê ograæ

i to na w³asne ¿yczenie.

Sebastian Wierzbicki

przewodnicz¹cy SLD w Warszawie

www.sebastianwierzbicki.pl

9 kwietnia odby³a siê IX Sesja Rady Dziel-

nicy Praga Pó³noc. Kilkugodzinne obrady

odbywa³y siê w podnios³ej atmosferze, opo-

zycja powo³uj¹c siê na rzekome sygna³y (nie

poparte ¿adnym dokumentem) zarzuca³a

obecnemu zarz¹dowi dzielnicy stosowanie

mobbingu wobec pracowników tutejszego

urzêdu. Radna dzielnicy, a zarazem wiceprze-

wodnicz¹ca Rady Dzielnicy El¿bieta Kowal-

ska-Kobus insynuuj¹c niew³aœciwe relacje z

pracodawc¹ nawi¹za³a do tragedii, jaka mia-

³a miejsce w ostatnich dniach tj. samobójstwo

pope³nione przez wieloletni¹ pracownicê

urzêdu. Jest to wyraz wyj¹tkowo niesmacz-

nego i okropnego grania ludzk¹ tragedi¹.

Wielu pracowników podkreœla, i¿ od lat w na-

szym urzêdzie nie by³o tak dobrej atmosfe-

ry, jaka panuje obecnie. Sama pamiêtam,

gdy bêd¹c radn¹ poprzedniej kadencji, by-

³am atakowana przez ówczeœnie rz¹dz¹cych

Prag¹ w bardzo nieetyczny i perfidny sposób.

To nie przy obecnych, lecz przy poprzednich

zarz¹dach i w³adzach, nasza dzielnica zdo-

by³a niechlubny tytu³ najbardziej skorumpo-

wanej dzielnicy. Jeœli wiêc opozycja tak bar-

dzo domaga siê jakichkolwiek dodatkowych

kontroli, warto by owe kontrole siêgnê³y równie¿

lat ubieg³ych, nie tylko obecnej kadencji.

Rozumiem, ¿e radni opozycji ogl¹daj¹

popularne seriale polityczne jak chocia¿by

„House of Cards”, a tak¿e na bie¿¹co œledz¹

nasze media. Nie s¹ to jednak dobre wzorce,

apelujê wiêc: nie wprowadzajmy tak nie-

smacznej „gry politycznej” do naszej dzielnicy.

Po prostu nie przystoi. Jako Praga walczyæ

musimy ze stereotypami najbardziej niebez-

piecznej czy patologicznej dzielnicy. S¹ to

stereotypy bolesne i nieprawdziwe. Wymy-

œlanie kolejnej anomalii w postaci „mobbingu”

w urzêdzie równie¿ negatywnie odbije siê na

ca³ej dzielnicy. ¯ywiê nadziejê, i¿ jest to

ostatnia taka sytuacja w naszej dzielnicy.

Aby felieton nie by³ jedynie w przykrym i

niesmacznym kontekœcie, warto zauwa¿yæ

i¿ rozbudzi³y siê ju¿ nasze praskie misie.

W miniony weekend mia³am przyjemnoœæ

wybraæ  siê na spacer do Parku Praskiego:

kwitn¹ce drzewa, powiew wiosennego wiatru

i najlepsze zapiekanki w mieœcie na ty³ach

parku od strony ZOO. Dla dzieci zaœ zgodnie

z tradycj¹ dmuchane balony od wyboru do

koloru. Cieszmy siê wiêc z pocz¹tku wiosny i

wykorzystujmy ka¿d¹ woln¹ chwilê do spacerów

po naszej ci¹gle zmieniaj¹cej siê Pradze.

Adriana Jara

radna Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy

Praga i stereotypy

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Wœród spraw, z jakimi mieszkañcy

zwracaj¹ siê do lokalnych w³adz, urzêdników

czy radnych niezmiennie przewija siê

kwestia czystoœci terenów wokó³ nas.

Mieszkañcy s³usznie ¿¹daj¹ uprz¹tniêcia

œmieci i uporz¹dkowania miejsc, w których

mieszkaj¹, pracuj¹ czy wypoczywaj¹.

Nied³ugo, dok³adnie 22 kwietnia, ob-

chodziæ bêdziemy coroczny Dzieñ Ziemi.

Jego ide¹ jest promowanie postaw proeko-

logicznych w spo³eczeñstwie. Ta troska o

szczególne dobro wspólne, jakim jest

otaczaj¹ca nas przyroda, przejawia siê

zarówno poprzez dzia³ania maj¹ce na celu

uporz¹dkowanie terenów wokó³ nas, jak i

poprzez edukowanie mieszkañców,

zw³aszcza najm³odszych, wpajanie im

prawid³owych nawyków i postaw.

Stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkañców

Warszawy aktywnie w³¹cza siê w te dzia³a-

nia. W pierwszy weekend po 22 kwietnia

organizujemy akcje sprz¹tania miejsc, które

mieszkañcy wskazuj¹ jako szczególnie

zaniedbane. Przyk³adowo Inicjatywa

Mieszkañców Bia³o³êki zajmie siê rejonami

Kana³u ¯erañskiego, zw³aszcza okolicami

ulicy Zarzecze. S¹ to tereny, z których

chêtnie korzystaj¹ m.in. wêdkarze. Obec-

noœæ sterty œmieci mo¿e popsuæ najlepiej

zapowiadaj¹cy siê wypoczynek na ³onie

przyrody. My chcemy to zmieniæ! Serdecznie

zapraszam Pañstwa do w³¹czenia siê w

akcjê wspólnego sprz¹tania, której koordy-

natorem jest Dariusz Ligêza. Szczegó³y

znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej IMB:

www.bialoleka.inicjatywa.waw.pl.

Problem œmieci czêsto nie jest trakto-

wany przez lokalne w³adze z nale¿yt¹

powag¹. Zdarza siê, ¿e œrodki zarezerwo-

wane w bud¿ecie na sprz¹tanie nie s¹ w

pe³ni wykorzystywane, chocia¿ zdecydo-

wanie jest to potrzebne. Mamy nadziejê,

¿e swoimi dzia³aniami nie tylko przyczy-

nimy siê do wiêkszej czystoœci œrodowiska,

Przyroda - nasze wspólne dobro

ale tak¿e do zwiêkszenia wra¿liwoœci

decydentów na ten problem oraz kszta-

³towania postaw proekologicznych.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie

„Inicjatywa Mieszkañców Warszawy”

www.inicjatywa.waw.pl

facebook.com/InicjatywaWAW

Zarz¹d Praskich Terenów Publicznych

w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy wydzier¿awi:

pawilon handlowy w zabudowie szeregowej o pow. 15 m2

na bazarze Szmulki ul. Radzymiñska 6

oraz

budynek dawnego szaletu miejskiego o pow. 42,5 m2

po³o¿onego w Parku Praskim naprzeciwko wejœcia do ZOO.

Kontakt: tel. 22 619 07 54 wewnêtrzny 4.

Kolejna wa¿na czêœæ Warszawy zostanie

nieodwracalnie zabudowana bez debaty

publicznej, któr¹ zapewni³by proces tworzenia

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego. Mowa o obszarze o powierzchni

ok. 1,5 ha pomiêdzy Ogrodem Krasiñskich,

Arsena³em i ul. D³ug¹. Tu mia³a miejsce w

1943 r. akcja pod Arsena³em, tu przed wojn¹

zaczyna³a siê jedna z najruchliwszych ulic

stolicy, Nalewki, g³ówna arteria ¿ydowskiej

Dzielnicy Pó³nocnej. Pozosta³ po niej tylko

œlad: sto metrów starych torów tramwajowych

w bruku ul. Bohaterów Getta.

Tam, gdzie dziœ jest pusty plac pozosta³y

po rozbiórce baraku stra¿y miejskiej, znajdo-

wa³ siê przed wojn¹ Pasa¿ Simonsa, galeria

handlowa z 1903 r., nawet obecnie robi¹ca -

na fotografiach - wielkie wra¿enie. Pasa¿ by³

redut¹ obroñcz¹ Starówki podczas Powstania

Warszawskiego, podczas bombardowania w

dniu 31 sierpnia 1944 r. kompletnie zniszczon¹.

Pod gruzami budynku zginê³o wtedy ponad

dwieœcie osób, g³ównie ¿o³nierzy batalionu AK

„Chrobry I”. Ich cia³a w wiêkszoœci nadal znaj-

duj¹ siê w niedostêpnych piwnicach Pasa¿u.

A tu, ot, dowiadujemy siê, ¿e w tym miejscu

powstanie biurowiec b¹dŸ apartamentowiec.

Deweloper chce, by mia³ siedem kondygnacji,

w³adze miasta ponoæ chc¹, by piêæ - tyle ile

przedwojenny Pasa¿. Ale Pasa¿ Simonsa

mia³ dwie wystawne kondygnacje handlowe,

nowy budynek ma mieæ zaledwie „us³ugi na

parterze”. Czy bêd¹ to banki, czy kebaby -

dowiemy siê po zakoñczeniu inwestycji. O

zabezpieczeniu miejsca spoczynku poleg³ych

i innych pami¹tek historii tym bardziej nic

nie wiemy.

Na s¹siedniej dzia³ce znajduj¹ siê zabu-

dowania Instytutu Tele- i Radiotechnicznego.

Instytut zwija siê do g³ównej siedziby na ul.

Ratuszow¹, wiêc dzia³kê wraz z budynkami

wystawi³ na przetarg. Poniewa¿ sprzedawane

jest prawo u¿ytkowania wieczystego, mo¿liwoœæ

pierwokupu maj¹ i Skarb Pañstwa, i miasto

Warszawa, lecz zapewne z niej nie skorzystaj¹

i nieruchomoœæ przejmie deweloper, który

zaproponuje najwy¿sz¹ cenê. A potem zrobi

na niej co chce, gdy¿ nie bêdzie mia³ ¿adnych

ograniczeñ wynikaj¹cych z miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Tylko jeden z budynków, kamienica dochodz¹ca

do ul. D³ugiej, jest wpisany do rejestru zabyt-

ków, co w dzisiejszej Warszawie nie stanowi

problemu dla dewelopera.

Obejmuj¹ce ten teren studium odbudowy

ulicy D³ugiej powsta³o jeszcze w Biurze

Odbudowy Stolicy w 1947 r. Jest ju¿ za-

pewne nieaktualne, ale na jego miejsce

przez 70 lat nie powsta³o nic. To wprost

nies³ychane, by zabudowa tak wa¿nego

miejsca, na publicznych nieruchomoœciach

nale¿¹cych do miasta i Skarbu Pañstwa, by³a

przes¹dzana bez udzia³u opinii publicznej.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Znowu bez planu
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Kilkadziesi¹t metrów na

prawo od wejœcia do ogrodu

zoologicznego, za stawem,

gdzie brodz¹ flamingi, stoi willa

¯abiñskich, okreœlana jako

„Willa Pod Zwariowan¹ Gwiazd¹”.

Zbudowano j¹ w latach

1931-1932 dla ówczesnego

dyrektora warszawskiego

ZOO, Jana ̄ abiñskiego i jego

rodziny. ¯abiñski obj¹³ to

stanowisko po za³o¿ycielu

i pierwszym dyrektorze sto-

³ecznego ogrodu, Wenantym

Burdziñskim, który zmar³ w

1928 roku.

To za czasów Jana ¯abiñ-

skiego i jego ¿ony Antoniny

warszawskie ZOO sta³o siê

nowoczesn¹ placówk¹, do-

równuj¹c¹ najlepszym ogro-

dom zoologicznym w Europie.

Zwierzêta dobrze siê czu³y w

stworzonych im, niemal natu-

ralnych warunkach. Dowodem

na to by³o przyjœcie na œwiat

w 1937 roku Tuzinki, dwuna-

stego na œwiecie s³oni¹tka,

które urodzi³o siê w niewoli.

Jan ¯abiñski szczyci³ siê

równie¿ Ÿrebakami koni

Przewalskiego, które stanowi³y

rzadkoœæ w przedwojennych

ogrodach zoologicznych.

¯abiñscy przygarniali pod

swój dach osierocone nowo-

rodki lub zwierzêta chore.

Opiekowa³a siê nimi An-

tonina. Do jej ulubieñców

nale¿a³y Tofi i Tufa, trzytygo-

dniowe rysiczki, które trzeba

by³o karmiæ z butelki. Na

ich czeœæ ¯abiñscy nazwali

urodzonego w 1932 roku

syna Rysiem.

Antonina i Jan ¯abiñscy

stworzyli na Pradze wyj¹tko-

we miejsce, przyjazne zwie-

rzêtom i ludziom. Szybki i

prê¿ny rozwój ZOO przerwa³

wybuch II wojny œwiatowej.

Podczas oblê¿enia we wrze-

œniu 1939 roku willa prawie

nie ucierpia³a, ale wraz z na-

staniem okupacji, zaczê³a

siê likwidacja ZOO. Czêœæ

zwierz¹t wywieziono do

niemieckich ogrodów zoo-

logicznych, np. Tuzinka wy-

jecha³a do Królewca. Te

zwierzêta, które okupantów

nie interesowa³y, zosta³y

zastrzelone. Miejsce przed

wojn¹ ciesz¹ce dziesi¹tki

tysiêcy warszawiaków swo-

im egzotycznym piêknem,

przesta³o istnieæ.

Staraj¹c siê ratowaæ infra-

strukturê ogrodu, ¯abiñski

podsun¹³ okupantom pomys³

na urz¹dzenie w nim tuczar-

ni œwiñ na potrzeby miasta.

W zwi¹zku z tym, nie tylko

móg³ pozostaæ z rodzin¹ na

terenie ogrodu i zatrudniæ

z powrotem pracowników

ZOO, ale przede wszystkim

otrzyma³ zgodê na przekra-

czanie bram utworzonego w

Warszawie getta. Dziêki temu

uda³o mu siê osobiœcie wy-

prowadziæ z getta i umieœciæ

w ró¿nych pomieszczeniach

ZOO kilkanaœcie osób.

W czasie ca³ej okupacji

Antonina i Jan ¯abiñscy

zdo³ali ocaliæ przed œmier-

ci¹ ponad setkê ¯ydów,

udzielaj¹c im schronienia w

domu, w piwnicach, a na-

wet pustych klatkach po

zwierzêtach. Wœród tych,

którzy dziêki nim przetrwali,

by³a rzeŸbiarka Magdalena

Gross i jej m¹¿, prawnik

Maurycy Fraenkel, pisarka

Rachela Auerbach, mistrz

bokserski Samuel Kenigswein

z ¿on¹ i dwójk¹ dzieci oraz

Leonia i Irena Tenenbaum,

¿ona i córka zmar³ego w

getcie entomologa Szymona

Tenenbauma.

Historia ¯abiñskich znana

jest na œwiecie dziêki ksi¹¿ce

amerykañskiej pisarki Diane

Ackerman, która w Polsce

zosta³a wydana pod tytu³em

„Azyl: opowieœæ o ¯ydach

ukrywanych w warszawskim ZOO”.

Sta³a siê bestsellerem, zdoby³a

nagrodê Orion Book Award.

- Œwiat zacz¹³ do nas

przyje¿d¿aæ i pytaæ o willê,

a my nie mieliœmy nic do po-

kazania, nic do powiedzenia

- mówi³a Ewa Zbonikowska,

wicedyrektorka ogrodu.

 Od maja ten stan rzeczy

siê zmieni. Rewitalizacjê willi

przeprowadzi³a Fundacja

Rozwoju Warszawskiego

Ogrodu Zoologicznego

„Panda” przy wykorzystaniu

œrodków unijnych. Willa

¯abiñskich stanie siê ele-

mentem trasy turystycznej

„Szlak Pianisty”, która pro-

wadzi œladami W³adys³awa

Szpilmana, wybitnego pol-

skiego pianisty ¿ydowskiego

pochodzenia. Jedn¹ z atrakcji

zwi¹zanych z will¹ ̄ abiñskich

bêd¹ plenerowe koncerty,

odbywaj¹ce siê m.in. przy

fortepianie z czasów, gdy

willê zamieszkiwali pañstwo

¯abiñscy. W tamtych cza-

sach instrument pe³ni³ rolê

³¹cznika miêdzy ukrywaj¹cy-

mi siê w piwnicy ¯ydami a

¿on¹ za³o¿yciela warszaw-

skiego ogrodu. Sygna³em o

zagro¿eniu by³a grana przez

ni¹ na fortepianie aria z

operetki „Piêkna Helena”,

Jakuba Offenbacha.

Uroczyste otwarcie odre-

staurowanej willi nast¹pi³o w

sobotni wieczór 11 kwietnia.

Na uroczystoœæ przyjecha³

z Izraela Miecio Kenigswain

- Moshe Tirosh, jeden oca-

lonych przez ¯abiñskich

¯ydów. Obecni byli równie¿

Teresa i Ryszard ¯abiñscy.

Na fortepianie zagra³ Ja-

nusz Olejniczak, wykonaw-

ca muzyki w filmie „Piani-

sta”. Janusz Olejniczak zo-

sta³ te¿ opiekunem rodziny

gepardów.

Dla szerokiej publicznoœci

dom ¯abiñskich dostêpny

bêdzie jednak dopiero za

miesi¹c: od 4 maja, po

uprzedniej rezerwacji, willê

bêd¹ mog³y zwiedzaæ grupy

zorganizowane, a od 9

maja – osoby indywidualne.

Bêdzie mo¿na obejrzeæ

piwnice i tunel zbudowany

dla ukrywaj¹cych siê tam ludzi.

W planach s¹ te¿ pokazy filmu

o ocalonych.

Joanna Kiwilszo

Otwarcie willi ¯abiñskich

w warszawskim ZOO
Dom ¯abiñskich, zwany te¿ „Will¹ Pod Zwariowan¹

Gwiazd¹” w warszawskim ZOO, gdzie podczas okupacji

ukrywano ponad setkê uciekinierów z getta, bêdzie mo¿na

zwiedzaæ od 4 maja. Willa zostanie w³¹czona do szlaku

turystycznego „Warszawa Pianisty”, w jej pobli¿u odbywaæ

siê bêd¹ plenerowe koncerty.

Wszystko zaczê³o siê w

2008 roku w St. Petersburgu.

Eric Pawlitzky, pasjonat foto-

grafii, znalaz³ w antykwaria-

cie stary drewniany aparat z

roku 1895, ze stert¹ negaty-

wów na szklanych p³ytkach

i albumem fotograficznym

pu³kownika Aleksandra Wo-

rotincewa, zawieraj¹cy zdjêcia

zagadkowych krajobrazów.

Okaza³o siê, ¿e Worotincew

by³ inspektorem rosyjskiej

armii i bra³ udzia³ w bitwie pod

Tannenbergiem w 1914 roku,

a zdjêcia przedstawiaj¹ miej-

sca najwa¿niejszych bitew

Frontu Wschodniego I wojny

œwiatowej.

Pawlitzky wykona³ odbitki ze

starych negatywów w bardzo

popularnej przed stu laty tech-

nice cyjanotypii i odszyfrowa³

podpisy pod fotografiami. Po-

wsta³ pasjonuj¹cy, trochê no-

stalgiczny, bo cyjanotypia daje

efekt lekkiego rozmycia, ze-

spó³ zdjêæ, utrwalaj¹cych miej-

sca walk I wojny œwiatowej na

terenach Polski. Widzimy Tan-

nenberg (Grunwald), Gorlice,

Tarnów, Przemyœl, okolice

£odzi, Mazury. Dzia³ania wo-

jenne przetoczy³y siê przez

ziemie Polski, pozostawiaj¹c

za sob¹ ogromne zniszczenia

i setki cmentarzy. Dziœ pamiêæ

o tym siê zatar³a. Dziêki tym

zdjêciom – powraca.

Autor zdjêæ Eric Pawlitzky,

urodzony w 1960 r. w Lipsku,

z zawodu prawnik, a z wielkiej

Cyjan - album pu³kownika Worotincewa
100 lat temu walki w tych okolicach zmieni³y bieg

historii, dziœ przyæmione wydarzeniami nastêpnego,

jeszcze straszniejszego konfliktu, s¹ niemal¿e zupe³nie

zapomniane. W nostalgiczn¹ wyprawê szlakiem I wojny

œwiatowej na terenach Polski zabiera nas wystawa

fotografii Erica Pawlitzky’ego w Galerii 81o.

pasji – artysta fotografik, na

co dzieñ mieszka w Berlinie i

jest stypendyst¹ Fundacji

Wspó³pracy Polsko-Niemiec-

kiej. Fotografi¹ zajmuje siê od

1974 roku i ma na swoim kon-

cie wystawy w kilku krajach

Europy. 10 kwietnia 2015 roku,

w Skansenie Rzeki Pilicy w

Tomaszowie Mazowieckim

zosta³a otwarta wystawa jego

wspó³czesnych zdjêæ miejsc

bitew z okresu I wojny œwiato-

wej na ziemiach polskich pt.

„Miejsca, których nie ma”.

Dzieñ póŸniej, 11 kwietnia

tego roku, w Galerii 81o przy

ul. K³opotowskiego 38/5 za-

inaugurowano wystawê wy-

wo³anych przez Erica Paw-

litzky’ego zdjêæ pu³kownika

Worotincewa, pt. „Cyjan”.

Wystawa potrwa do 16 maja

2015 r. Galeria 81o czynna

jest w czwartki, w godz. 15-20

i pi¹tki, w godz. 12-18. Wstêp

wolny.

Joanna Kiwilszo

Przypomnijmy, ¿e przy

Strzeleckiej 8 funkcjonowa³a

w latach 1944-1945, g³ówna

kwatera NKWD na obszar

Polski Lubelskiej, a nastêpnie

siedziba Wojewódzkiego

Urzêdu Bezpieczeñstwa Pu-

blicznego. Miejsce to, znane

potocznie pod nazw¹ „areszt

przy Strzeleckiej” do roku

1948 by³o miejscem kaŸni,

przes³uchañ i œmierci ¿o³nie-

rzy polskiego ruchu niepod-

leg³oœciowego, jego piwnice

pe³ni³y funkcjê wiêzienia, wy-

konywano te¿ egzekucje na

miejscu. Z tamtych czasów

Wiêcej zabytków
31 marca Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków

wyda³ decyzjê nr 247/2015 wpisuj¹c w trybie natychmiastowej

wykonalnoœci, do rejestru zabytków ca³oœæ piwnic pod

pó³nocno-zachodnim skrzyd³em budynku przy Strzeleckiej 8.

Tym samym uchyli³ swoj¹ poprzedni¹ decyzjê, która

obejmowa³a ochron¹ konserwatorsk¹ tylko 16 z 49

pomieszczeñ, znajduj¹cych siê w tym budynku.

zachowa³y siê liczne inskryp-

cje i napisy ryte na œcianach i

drzwiach piwnicznych cel.

Wpisanie ca³oœci piwnic do

rejestru zabytków nast¹pi³o na

wniosek Stowarzyszenia Kolek-

cjonerzy Czasu, a uzasadnie-

niem by³o „wyjœcie na jaw no-

wych okolicznoœci faktycznych,

maj¹cych szczególne znaczenie

dla rozstrzygniêcia niniejszego

postêpowania”. W uzasadnieniu,

MWKZ porównuje historyczn¹

rangê piwnic przy Strzeleckiej 8

do rangi siedziby gestapo przy

Al. Szucha. Klauzula o natych-

miastowej wykonalnoœci decyzji

WMKZ „ma na celu stworzenie

warunków prawnych do

ochrony przedmiotowego obiektu,

umo¿liwiaj¹c jednoczeœnie

podjêcie wstrzymanych prac

i robót budowlanych przy obiek-

cie w uzgodnieniu z w³aœciwym

organem konserwatorskim”.

Od decyzji przys³uguje stronom

odwo³anie.

Przypomnijmy, ¿e budynek

nale¿y obecnie do prywatnego

w³aœciciela i od niego zale¿y,

czy zostanie udostêpniony

zwiedzaj¹cym. Zobowi¹zany

jest on natomiast zachowaæ i

zadbaæ o pozosta³e histo-

ryczne œlady w piwnicach

przy Strzeleckiej 8.          bbj
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