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GABINET
STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

Nak³ad 25 000 egz.

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Atrakcyjne
rabaty!

Budowa II linii metra

Poprawki oznakowania,
z³e wiadomoœci dla Bia³o³êki
Od samego pocz¹tku funkcjonowania centralnego
odcinka II linii metra pasa¿erowie zwracali uwagê na
z³e oznakowanie niektórych stacji i braki w wizualnym
systemie informacji. Jest to na tyle dokuczliwe, ¿e w koñcu
Zarz¹d Transportu Miejskiego dokona³ audytu, który
wykaza³ kilkadziesi¹t wad systemu informacyjnego metra.
Jakiego typu s¹ to wady? niewidoczne, bowiem zas³aSporo jest wad monta¿o- niaj¹ je s³upy podtrzymuj¹ce
wych, Ÿle oznakowane s¹ strop, brakuje numerów linii
strefy biletowe na stacji autobusowych odje¿d¿aj¹Œwiêtokrzyska, w niew³aœciwy cych z przystanków znajdusposób zainstalowano tablice j¹cych siê w pobli¿u stacji
na stacji Rondo Daszyñskie- metra. Jedynym wyj¹tkiem
go, w ³¹czniku miêdzy I i II jest stacja Stadion Narodowy,
lini¹ tablice informacyjne s¹ gdzie taka informacja siê
znajduje. Niektóre spoœród
STOMATOLOGIA tych wad da siê usun¹æ niemal
natychmiast, wiele z nich
PROMOCJA
wymaga nowego zaprojektowania wadliwych elementów,
- wype³nienia 90-100 z³

„Kosmos wokó³ nas”
zagoœci w Warszawie
Podzielniki ciep³a w ustawach
i rozporz¹dzeniach

W zwi¹zku z licznymi pytaniami Czytelników, dotycz¹cymi
podstawy prawnej szacowania kosztów zmiennych centralnego
ogrzewania z zastosowaniem podzielników ciep³a i wykorzystywanego do obliczeñ wspó³czynnika LAF, postanowiliœmy
sprawdziæ, co w tej kwestii stanowi¹ ustawy i rozporz¹dzenia.
Rozpoczynamy od aktu poziomie ogólnoœci. Rozponi¿szego rang¹, ale opisuj¹- rz¹dzenie Ministra Infradokoñczenie na str. 3 cego sytuacjê na wy¿szym struktury z dnia 12 kwietnia
- zni¿ki na protezy
2002 r. w sprawie warunków
- korony porcelanowe 450 z³
Poszukujemy przedstawicieli handlowych. technicznych, jakim powinny
- protezy acetalowe
odpowiadaæ budynki i ich
Oferujemy wysokie wynagrodzenie prowizyjne. usytuowanie (Dz. U. nr 75
ul. Jagielloñska 3
Kontakt od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14 poz. 690 z póŸniejszymi
tel. 22 619-99-99
zmianami), a œciœlej paragraf
tel. 22 618 00 80 i 609 490 949.
135 punkt 2.1. tego rozporz¹22 818-44-77
Redakcja Nowej Gazety Prakiej dzenia stanowi, ¿e w budynponiedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
kach z instalacj¹ grzewcz¹
wodn¹, zasilan¹ z sieci
ciep³owniczej, powinny siê
znajdowaæ urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania
poszczególnych mieszkañ w
budynku. Kolejny akt prawny,
ustawa z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348),
a konkretnie jej artyku³ 45a
stanowi, ¿e w przypadku
rozliczania kosztów zakupu
ciep³a na potrzeby c.o. z
u¿yciem ciep³omierzy lokalowych lub podzielników,
nale¿y stosowaæ wspó³czynniki
wyrównawcze, wynikaj¹ce z
po³o¿enia lokalu w budynku.
Có¿ to oznacza w praktyce? Wprowadzenie systemu
Wycinkê na niespotykan¹ w Warszawie skalê szykuje spó³ka PGNiG Termika, w³aœciciel indywidualnego rozliczania
Elektrociep³owni ¯erañ. Wszystko w imiê ekologii, poniewa¿ zak³ad, opalany do tej kosztów dostawy ciep³a na
pory wêglem, przechodzi na gaz i zamierza wybudowaæ wzd³u¿ Kana³u gazoci¹g.
potrzeby centralnego ogrzeDu¿o by³o projektów wyko- sportowe z przystani¹ kaja- planów nic nie wysz³o, miesz- wania wymaga wprowadzenia
rzystania atrakcyjnych terenów kow¹ i wodolotow¹. Atutem kañcy tej czêœci Bia³o³êki i tak korekty niekorzystnego pod
nad Kana³em ¯erañskim: tego miejsca zawsze by³ chêtnie korzystaj¹ ze œcie¿ki wzglêdem energetycznym
mia³y tam powstaæ miêdzy malowniczy, zalesiony brzeg wœród drzew: zawsze pe³no usytuowania czêœci mieszinnymi tereny rekreacyjno- Kana³u. Choæ z ambitnych
dokoñczenie na str. 3
dokoñczenie na str. 2

1400 drzew do wyciêcia
nad Kana³em ¯erañskim

Fundacja Edukacji Astronomicznej i Centrum Badañ
Kosmicznych PAN rozpoczê³y 2 kwietnia projekt edukacyjny
„Kosmos wokó³ nas”. Projekt, którego celem jest promocja
astronomii i wiedzy o badaniach kosmicznych, jest skierowany do trzech szkó³ warszawskich, m.in. w Bia³o³êce.
„Kosmos wokó³ nas” ferze i poznawa³y kosmos
bêdzie mia³ formê pikniku poprzez zabawê, interakcjê
naukowego utrzymanego w i eksperymenty.
¿artobliwej konwencji, choæ
Pomys³odawcami pikniku
poruszane tematy bêd¹ s¹ Pawe³ Z. Grochowalski,
bardzo powa¿ne. Chodzi znany ju¿ Czytelnikom NGP
o to, by dzieci korzysta³y z z interesuj¹cego wywiadu i
wiedzy w swobodnej atmosdokoñczenie na str. 2

Elastyczne
WS
E
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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)

Podzielniki ciep³a w ustawach i rozporz¹dzeniach
2 nowa gazeta praska
dokoñczenie ze str. 1

kañ w budynku, bowiem usytuowanie to ma istotny wp³yw
na koszty ogrzewania mieszkania i trzeba wyeliminowaæ
ów czynnik. Które mieszkania
maj¹ lokalizacjê niekorzystn¹
z tego punktu widzenia? S¹
to lokale na parterze, na
ostatnim piêtrze, przylegaj¹ce do œcian szczytowych i
dylatacji, czyli ró¿nego rodzaju szczelin konstrukcyjnych
w budynku.
W celu skorygowania
niekorzystnej lokalizacji wprowadzono tzw. wspó³czynniki
zmniejszaj¹ce – w zale¿noœci
od systemu Rm lub LAF –
przez które mno¿y siê wartoœci
odczytywane z podzielników
ciep³a. Odpowiedni wspó³czynnik LAF (lub Rm) przyporz¹dkowany jest do ka¿dego z
mieszkañ i jeœli np. wynosi 0,6,
odbiorca zap³aci w rozliczeniu

60% wartoœci odczytanej z
podzielnika, czyli de facto
zap³aci za 60% ciep³a dostarczonego do jego mieszkania.
Warto jeszcze przyjrzeæ
siê sposobom wyznaczania
wspó³czynników korekcyjnych, bowiem to one mog¹
budziæ podejrzenia o pewn¹
dowolnoœæ i uznaniowoœæ.
Wykorzystywane by³y tabele
wspó³czynników LAF stworzone przez znan¹ firmê projektow¹. Pierwsza tabela
obejmuje wspó³czynniki w
zale¿noœci od stopnia ocieplenia budynku i daty jego
oddania do u¿ytkowania i s¹
to odpowiednio: 0,7; 0,8; 0,9
i 1,0. Druga tabela opisuje
wspó³czynniki przypisane
mieszkaniom w zale¿noœci od
ich po³o¿enia w budynku i s¹
to odpowiednio: 0,8; 0,9 i 1,0.
Kolejnym sposobem jest
ustalenie wspó³czynników

korekcyjnych na podstawie
mocy grzejników w konkretnych mieszkaniach
(wspó³czynniki UF).
Ostatni sposób polega na
obliczeniu wspó³czynnika
LAF (lub Rm), wykonuj¹c
pomiar zapotrzebowania na
ciep³o w poszczególnych
pomieszczeniach, z uwzglêdnieniem struktury lokalu przegród zewnêtrznych,
œcian wewnêtrznych, stropów, okien i drzwi. Pierwsze
dwie metody wymieniamy
niejako pogl¹dowo, bowiem
w zasadzie nie s¹ ju¿ stosowane. Nowoczesne i inteligentne systemy pomiarów
oferuj¹ dziœ du¿¹ precyzjê i
dok³adnoœæ, w zwi¹zku z tym
stosuje siê praktycznie wy³¹cznie trzeci sposób liczenia
LAF (lub Rm), daj¹cy mo¿liwoœæ
naliczania wspó³czynników od
0,20 do 1,00 i uwzglêdniania

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.
VII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Od bud¿etu do parkingu
Pierwsz¹ czêœæ obrad 15 kwietnia prowadzi³ przewod- takich zmian oraz dostêpu
nicz¹cy Krzysztof Miszewski, drug¹ – wiceprzewodnicz¹ca mieszkañców okolicznych
Joanna Mroczek. G³osy liczy³ Grzegorz Golec. W porz¹dku domów do ca³ego parkingu.
dziennym by³y projekty 2 uchwa³ oraz interpelacje i Przedstawiciel mieszkañców,
Zbigniew Kucharski, zaprozapytania radnych.
Pierwsza uchwa³a dotyczy³a ochrony œrodowiska; na sesji ponowa³ podjêcie przez radê
zmiany za³¹cznika dzielnico- zosta³ rozszerzony o rezygnacjê uchwa³y, aby parking przy
wego do bud¿etu m.st. War- Mi³osza Stanis³awskiego ze urzêdzie by³ czynny 7 dni w
szawy na 2015 rok. Komisje: sk³adu komisji edukacji. Za tygodniu w godzinach 7.30-22.30
edukacji, kultury i promocji przyjêciem uchwa³y g³osowa³o dla wszystkich mieszkañców.
Burmistrz S³awomir Antonik
oraz bud¿etu i finansów 11 radnych, 3 by³o przeciw,
poinformowa³, ¿e zarz¹d
pozytywnie zaopiniowa³y 8 wstrzyma³o siê od g³osu.
projekt uchwa³y. Na sesji
„Informacje i zapytania” pracuje nad uporz¹dkowaniem
wyra¿ono niezadowolenie, ze zdominowa³a sprawa parkin- strony prawnej i ewentualnymi
autopoprawkê zarz¹du radni gu przy urzêdzie dzielnicy. zmianami funkcjonowania
otrzymali w ostatniej chwili. Pad³a m.in. propozycja wy- parkingu.
Zg³oszone zosta³y pytania, d³u¿enia czasu pracy czêœci
Zg³oszone zosta³y tak¿e m.in.
dotycz¹ce zapisanych w parkingu, skutków i kosztów sprawy: trasy linii autobusu
projekcie „Praktyk w Hiszpanii”
(wyjazd 40 uczniów i 4
opiekunów z Zespo³u Szkó³
im. Piotra Wysockiego) oraz
organizacji w DK „Œwit”
Festiwalu Muzyki Etnicznej.
Wycieczka to katalizator do konsultacji na temat
Uchwa³ê radni podjêli jednomyœlnie, 24 g³osami. Prze- programu rewitalizacji – powiedzia³ wiceprezydent
widuje ona m.in. zwiêkszenie m.st. Warszawy Micha³ Olszewski 11 kwietnia, gdy rusza³a
œrodków pieniê¿nych do dys- wycieczka po Targówku Fabrycznym. Poprowadzi³ j¹ spapozycji dzielnicy o 150 000 z³ cerowicz praski Jaros³aw Kaczorowski, który opowiada³
o kolejnych obiektach na trasie i zachêca³ do zadawania
(w tym 110 000 na realizacjê
pytañ i zg³aszania propozycji, które bêd¹ podpowiedzi¹
zadania inwestycyjnego
do wniosków rewitalizacyjnych.
„Ciep³o sieciowe w budynkach
Przy kapliczce œw. Faustyny drodze uczestnicy poznawali
komunalnych” - 24 budynki
spotka³o siê ok. 30 osób, wiele ciekawych obiektów,
na ul. Smoleñskiej, Œw. Wintak¿e z dzieæmi. Pierwszy m.in. miejsce, gdzie w latach
centego, Piotra Skargi, Go„przystanek” by³ przy zespole 50. zaczêto budowê metra;
œcieradowskiej, Tykociñskiej,
szkó³ przy ul. Mieszka I. Warszawskie Zak³ady TelewiZamiejskiej, Barkociñskiej, Szko³a zosta³a tu otwarta w
zyjne, przedwojenne budynRadzymiñskiej, Œwiêciañskiej). 1938 roku, w czasie okupacji ki na ulicy Niedotrzymskiej;
Druga uchwa³a dotyczy³a s³u¿y³a jako koszary niemieckie. kamieñ, upamiêtniaj¹cy 31
zmian w sk³adach komisji, z
Trasa wycieczki prowadzi³a rozstrzelanych uczestników
powodu rezygnacji. Projekt ulicami: Dziewanny, Wszeborsk¹, Powstania Warszawskiego.
zawiera³ rezygnacjê Tomasza Ks. Ziemowita, O³yck¹, Zwiedzaniu Koœcio³a pw.
Cichockiego z prac w komisji Rybieñsk¹, Siarczan¹, Na- Zmartwychwstania Pañskiego
infrastruktury, inwestycji i czelnikowsk¹, Bir¿añsk¹. Po towarzyszy³a opowieœæ o

jego wartoœci w krokach co
0,01. W jednym z wariantów
obliczania LAF dla budynków
po³o¿onych w Warszawie
przyjmuje siê temperaturê
zewnêtrzn¹ (w sezonie
grzewczym) -20oC. Zwa¿ywszy
jednak na ciep³e na ogó³ w
ostatnich kilkunastu latach
zimy w naszej strefie klimatycznej, bardziej realne wyniki
mo¿na otrzymaæ przyjmuj¹c
do obliczeñ jako temperaturê
zewnêtrzn¹ 0oC (w sezonie
grzewczym).
Ustawa Prawo energetyczne i rozporz¹dzenie ministra
infrastruktury to jedno. Jak
widaæ, na koñcu procesu
liczenia wspó³czynników stoi
jednak zawsze cz³owiek.
Choæ wyposa¿ony w nowoczesne narzêdzia, to jednak
przyjmuj¹cy pewne za³o¿enia, które nie dla ka¿dego
mieszkañca lokalu bêd¹ zadowalaj¹ce. St¹d tyle pytañ i
w¹tpliwoœci dotycz¹cych podzielników ciep³a. Jak pisaliœmy wielokrotnie, idea³em
by³oby, gdyby liczone by³o
rzeczywiste zu¿ycie ciep³a w
ka¿dym mieszkaniu, tak jak
ma to miejsce w przypadku
zu¿ycia energii elektrycznej.
Ale czy wówczas na pewno
wszyscy byliby zadowoleni?
(egu)

512, wysokoœci honorariów
dla artystów, harmonogramu
przeniesienia bazarku, transmisji z sesji, funkcjonowania
firmy Segromet, frezowania
ulicy Ossowskiego, szkolenia
dla radnych na temat bud¿etu
m.st. Warszawy i bud¿etów
dzielnic, dojœcia do stacji
Wilno, systemu elektronicznego
g³osowania, wznowienia imprezy „Targówek Elsnerowi”
oraz uhonorowania dyrektora
Teatru „Rampa”. Obchody
40-lecia Teatru „Rampa”
odbêd¹ siê prawdopodobnie
we wrzeœniu. Na pytania i
uwagi radnych odpowiadali:
burmistrz S³awomir Antonik
oraz wiceburmistrzowie:
Pawe³ Michalec i Grzegorz
Gadecki.
K.

„Kosmos wokó³ nas”
zagoœci w Warszawie
dokoñczenie ze str. 1

Ryszard Gabryszewski z
Fundacji Edukacji Astronomicznej.
Zajêcia i warsztaty w ramach
projektu bêd¹ prowadzone
przez doœwiadczonych animatorów fundacji i pracowników naukowych Centrum
Badañ Kosmicznych PAN,
przez m³odzie¿ ze Studenckiego Ko³a Astronautycznego
Politechniki Warszawskiej
(w tym z Sekcji Rakietowej
SKA) i przez cz³onków Mars
Society Polska.
Jest to ju¿ kolejna edycja
projektu „Kosmos wokó³ nas”.
Pierwszy raz impreza zosta³a
zorganizowana w maju 2014
we wspó³pracy z Zespo³em
Szkó³ nr 43 przy Kobia³ki,
z Centrum Badañ Kosmicznych PAN, ze Stowarzyszeniem Moja Bia³o³êka i z
Centrum Edukacyjnym
„Planeta Anuka”.
Ubieg³oroczny piknik odwiedzi³o blisko 1500 osób.
Tak du¿e zainteresowanie
astronomi¹ i badaniami
kosmicznymi utwierdzi³o
Fundacjê Edukacji Astronomicznej w przekonaniu, ¿e
jest zapotrzebowanie na
nietuzinkow¹ prezentacjê

zagadnieñ kosmicznych,
trafiaj¹c¹ zarówno do dzieci,
jak i do doros³ych.
Fundacja Edukacji Astronomicznej powsta³a w 2013
jako inicjatywa œrodowiska
astronomicznego, stawiaj¹c
sobie za cel edukacjê dzieci i
m³odzie¿y, jako ¿e astronomia
w postaci odrêbnego przedmiotu jest nieobecna w polskiej
szkole. Jedynie niewielki
wycinek jej podstawowych
zagadnieñ mo¿na znaleŸæ
w programach nauczania
przyrody, fizyki, chemii i
geografii. Ponadto polska
szko³a niemal w ogóle nie
dostrzega problematyki
badañ kosmicznych, podczas
gdy z ich wyników korzystamy
na co dzieñ, np. w postaci nawigacji, telewizji satelitarnej,
telefonii komórkowej, czy bli¿ej cia³a - w postaci ciep³ych
polarów, d³ugopisów ¿elowych
czy zup instant. Nieliczni
maj¹ tego œwiadomoœæ.
Organizatorzy projektu
„Kosmos wokó³ nas” maj¹
nadziejê, ¿e cykl pikników
naukowych zmieni ten stan
rzeczy i przybli¿y ich uczestnikom kosmos, który nie jest
tak daleko, jak mog³oby siê
wydawaæ.
(egu)

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

Poznaj, pytaj i proponuj
historii tej parafii: koœció³
zaczêto budowaæ we wrzeœniu 1918 roku; w koñcu
2012 zosta³ przebudowany
z funduszy unijnych. Informacje przewodnika uzupe³nia³
proboszcz parafii ks. Tomasz
Gill. Historiê koœcio³a mo¿na poznaæ na planszach
umieszczonych na ogrodzeniu œwi¹tyni.
Du¿¹ uwagê skupi³ obiekt
przy ul. Siarczanej 6, postawiony jako budynek mieszkalny
przy pierwszej w Polsce fabryce
chemicznej. Tu, w ramach
zintegrowanego programu
rewitalizacji, powstanie centrum aktywizacji lokalnej.
Przed koñcem trasy grupa
odwiedzi³a Klub Osiedlowy

„Cafe S¹siad” przy ul. Ziemowita
16. O tym miejscu, gdzie dzia³a
Rada Osiedla i inne organizacje
pozarz¹dowe, gdzie prowadzone s¹ zajêcia artystyczne
m.in. dla dzieci oraz spotkania
s¹siedzkie i integracyjne –
opowiedzia³a Hanna Neræ,
przewodnicz¹ca Rady Osiedla
Targówek Fabryczny.
Warto wiedzieæ, ¿e Targówek
Fabryczny w³¹czony zosta³
do miasta w 1915 roku;
pierwszy autobus na Targówek
przyjecha³ w 1938 roku.
O wra¿enia zapytaliœmy
jednego z uczestników wycieczki, wiceprzewodnicz¹cego Rady Osiedla, Mariusza
Bieleckiego. Pod wzglêdem
merytorycznym oceni³ wycieczkê bardzo wysoko. Przypomnia³, ¿e mieszkañcy od
dawna zg³aszali postulaty
zmian, np. termoizolacji bu-

dynku Zespo³u Szkó³ przy ul.
Mieszka I, remontu domów
komunalnych i pod³¹czenia
ich do centralnego ogrzewania.
Wœród zg³aszanych, wa¿nych
dla mieszkañców spraw,
znalaz³y siê tak¿e m.in.:
remont willi przy ul. Siarczanej,
kanalizacja sanitarna i deszczowa, zagospodarowanie
terenu wokó³ (park i parking),
rozbiórka ruder, budowa
domów komunalnych przy
ul. Bir¿añskiej i Dziewanny,
budowa œcie¿ek rowerowych,
zagospodarowanie skweru
przy ul. Ziemowita. Na poznanie
ca³ego Targówka Przemys³owego trzeba poœwiêciæ kilka
godzin. Na trasie wycieczki
mog³y siê znaleŸæ tylko
miejsca, objête rewitalizacj¹,
ju¿ zrewitalizowane lub
objête takim planem.
K.

Budowa II linii metra
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Poprawki oznakowania,
z³e wiadomoœci dla Bia³o³êki
dokoñczenie ze str. 1

wiêc poprawianie potrwa
nieco d³u¿ej.
Powróci³a równie¿ koncepcja
ujednolicenia oznakowania
obu linii metra dyskutowana
ju¿ w trakcie budowy II linii.
Na obecnym etapie jedynie
stacja Œwiêtokrzyska, jako
stacja przesiadkowa z I na II
liniê metra, ma oznakowania
informacyjne charakterystyczne dla II linii. W planach
jest wprowadzenie w tym
roku takiego oznakowania na
kilku stacjach I linii. Wiele
zale¿y od œrodków finansowych, które uda siê pozyskaæ
na ten cel.
Tymczasem przeci¹ga siê
procedura przetargowa na
budowê kolejnego odcinka II
linii metra, która – przypominamy – ma byæ gotowa w
2019. Nap³ynê³o ponad tysi¹c pytañ od oferentów, w
zwi¹zku z tym termin rozstrzygniêcia przetargu na
budowê szeœciu nowych stacji
zosta³ przesuniêty z 31 marca na 31 lipca tego roku. Jak
widaæ, ju¿ na starcie mamy
do czynienia z czteromiesiêcznym opóŸnieniem. Tym
samym i ta budowa zapewne wpisze siê w niechlubn¹

tradycjê sto³ecznych inwestycji ostatnich lat – jeszcze
¿adna nie zosta³a oddana do
u¿ytkowania w terminie.
Ju¿ widaæ, ¿e do obs³ugi
wyd³u¿onej II linii metra
zabraknie poci¹gów. W
zwi¹zku z tym na koniec roku
zaplanowano og³oszenie
przetargu na 30-35 nowych
sk³adów.
Pani prezydent Warszawy
chyba nie lubi Bia³o³êki. Kolejne z³e wiadomoœci dla
dzielnicy – nie bêdzie metra.
Jak deklaruj¹ w³adze – na
razie. Jak wiadomo – najtrwalsze s¹ w³aœnie takie „na
razie”. Jednym z warunków
konkursu na budowê kolejnych stacji II linii metra by³o
zaprojektowanie stacji Zacisze w taki sposób, by mo¿liwe by³o perspektywiczne
wybudowanie nitki w kierunku Bia³o³êki, o któr¹ walczyli
radni dzielnicy. Miasto przychyli³o siê do ich wniosku. I
nagle – przykra niespodzianka. Wycofano siê z owego
zapisu. Pismo z 23 marca
tego roku nie pozostawia
z³udzeñ: „Biuro Drogownictwa
i Komunikacji dopuszcza
wycofanie siê z wymogu
zapisanego w Regulaminie

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

Konkursu o rozbudowie
konstrukcji stacji C19 (stacja
Zacisze, przyp. red.) w kierunku Bia³o³êki.” A w³adze
miasta motywuj¹ – stacja
Zacisze jest Ÿle przygotowana
do budowy nitki metra w
kierunku Bia³o³êki, bowiem
znajduje siê w ciasnej zabudowie, w s¹siedztwie domów
jednorodzinnych i w rejonie
w¹skiego pasa drogowego.
Byæ mo¿e, zaistnia³aby koniecznoœæ wyburzania prywatnych
nieruchomoœci, a to jest niewykonalne. Drugim, niesprzyjaj¹cym elementem jest czas
– pozyskanie unijnych funduszy
zale¿y od szybkiego rozpoczêcia inwestycji, a przygotowanie koncepcji perspektywicznej rozbudowy II linii w
kierunku Bia³o³êki znacz¹co
wyd³u¿a procedurê i – jak
twierdzi miasto - zagra¿a
pozyskaniu tych funduszy.
Trochê jak kpina brzmi zapewnienie w³adz Warszawy,
¿e nie skreœlaj¹ powstania w
przysz³oœci odga³êzienia w
kierunku Bia³o³êki i uzale¿niaj¹ tê decyzjê od stopnia
rozwoju i poziomu zaludnienia Bia³o³êki. Bia³o³êka ju¿
dziœ dusi siê pod naporem
zaludnienia, co przejawia siê
m.in. w problemach komunikacyjnych dzielnicy, które s¹
powszechnie znane. Czy nie
widz¹ ich w³adze stolicy?
(egu)

1400 drzew do wyciêcia
nad Kana³em ¯erañskim
dokoñczenie ze str. 1

tu spacerowiczów i rowerzystów. Jest to tak¿e ulubione
miejsce wêdkarzy. Jeszcze jest.
Nied³ugo bowiem wiêkszoœæ
drzew zostanie wyciêta, gdy¿
stoi, a raczej roœnie na drodze
Elektrociep³owni ¯erañ do
nowoczesnoœci.
O proekologicznych zmianach w Elektrociep³owni ¯erañ
pisaliœmy dwa miesi¹ce temu
(NGP, nr 4, z dnia 4 marca
2015). Przedstawiono nam
wtedy plany budowy nowego
bloku gazowo-parowego, który
ma zast¹piæ przestarza³y blok
wêglowy. Zaprezentowano

Warszawskie centra lokalne
Muzeum Warszawskiej Pragi 14 kwietnia ju¿ po raz czwarty goœci³o otwarte warsztaty
eksperckie, organizowane przez Oddzia³ Warszawski SARP na zlecenie Miasta Sto³ecznego Warszawy. Warsztaty maj¹ stanowiæ jeden z elementów wspomagaj¹cych
powstanie studium koncepcyjnego centrów lokalnych w Warszawie. Celem projektu
jest okreœlenie standardów funkcjonowania centrów lokalnych, wyznaczenie ich sieci
oraz przygotowanie modelowych scenariuszy dzia³ania w wybranych lokalizacjach.
Spotkanie by³o podsumowaniem pierwszego etapu prac zespo³u pod przewodnictwem
dr hab. arch. Krzysztofa Domaradzkiego (Wydzia³ Architektury PW) w sk³adzie:
arch. Marlena Happach – OW SARP, dr in¿. arch. Katarzyna Sadowy – OW SARP oraz
arch. Aleksandra Wasilkowska OW SARP, dr Anna Domaradzka-Wid³a – Instytut
Studiów Spo³ecznych UW.
Mimo ¿e by³o to ju¿ czwar- Im wiêcej funkcji w danym trzeba bêdzie tworzyæ od podstaw, tylko dodaæ pojedyncze
te spotkanie warsztatowe, miejscu, tym lepiej.
wiele pytañ zadano na tePodczas trzech poprzed- elementy. Podczas poprzedmat samej definicji centrum nich warsztatów mieszkañcy nich warsztatów poproszono
lokalnego. Nie jest to bowiem zg³aszali konkretne miejsca - ich uczestników o wype³nienie
jedynie wêze³ drogowy, budynek ich zdaniem - mog¹ce funkcjê przygotowanej ankiety. Wyniczy lokalne miejsce spotkañ, takich centrów lokalnych pe³niæ. ki ankiet nieco zaskoczy³y
ale przestrzeñ publiczna, Znalaz³ siê wœród nich np. klub ekspertów z SARP, bowiem
pozwalaj¹ca zaspokoiæ wiele Karuzela na Bemowie, pasa¿ wskazywa³y na du¿¹ potrzebê
ró¿norodnych potrzeb miesz- pieszy wzd³u¿ pawilonów przy zieleni jako elementu wspó³twokañców w niewielkiej odle- ul. Kondratowicza, ulica Tar- rz¹cego przestrzeñ centrów
g³oœci od domu. To miejsce gowa, czy miejsce aktywnoœci lokalnych. Przedk³adano te¿
ogólnodostêpne o ró¿nych lokalnej „3 pokoje z kuchni¹” funkcje kulturalne nad handlowo-us³ugowe.
porach dnia i roku, kreuj¹ce przy ul. G³êbockiej.
to¿samoœæ lokaln¹, wyposaPodczas dyskusji domagano
Zespó³ ma przede wszyst¿one w praktyczne funkcje. kim opracowaæ standardy siê przedstawienia kryteriów
Wed³ug wypracowanej wspólnie dzia³ania centrów lokalnych, wyboru centrów lokalnych do
definicji jest to zró¿nicowana ale w oparciu o 10 wybranych programu oraz wiêkszego
funkcjonalnie przestrzeñ lokalizacji wdro¿y te¿ pilota¿o- udzia³u spo³ecznego w procesie
publiczna wraz z otaczaj¹cymi wy program, na który miasto wypracowywania standardów
j¹ budynkami, która sprzyja przeznaczy³o 50 mln z³. Poten- oraz przysz³ych rekomendacji,
wymianie handlowej (sklepiki, cjalne lokalizacje mo¿na by³o które maj¹ zostaæ zawarte
bazar) i intelektualnej (biblio- zg³aszaæ tak¿e drog¹ interne- w dokumencie koñcz¹cym
teka, klub s¹siedzki, kawiar- tow¹. Spoœród nich (w sumie prace zespo³u w lipcu. Zonia), s³u¿y wszystkim grupom zg³oszono ponad 130 lokalizacji) stan¹ w nim zostan¹ przedi znajduje siê w odleg³oœci, zostanie wybrana szczêœliwa stawione schematy potencjalktór¹ mo¿na pokonaæ pieszo. dziesi¹tka miejsc, których nie nych centrów lokalnych ze

wskazaniem, jakiego rodzaju
przekszta³ceniom mog¹ ulec
wybrane lokalizacje. Choæ
uchylano siê od jednoznacznych deklaracji, wskazano, ¿e
poza przestrzeni¹ publiczn¹,
takim kryterium mo¿e byæ:
ró¿norodnoœæ funkcji w parterach, handel, us³ugi, rekreacja, us³ugi zdrowia, kultura,
edukacja, dostêpnoœæ dla
ró¿nych grup u¿ytkowników,
bliskoœæ przystanków komunikacji miejskiej. Jak podkreœla³
przewodnicz¹cy zespo³u dr
Krzysztof Domaradzki, jest
to zaledwie uruchomienie
pewnych procesów, które
bêd¹ siê kszta³towaæ przez
kolejne lata. Wa¿nym elementem projektu ma byæ nie tylko
badanie oczekiwañ spo³ecznych, ale równie¿ wskazanie
dobrych praktyk z innych
miast europejskich.
Takim centrum lokalnym z
osobnym finansowaniem ma
siê staæ Bazar Ró¿yckiego
wraz z otaczaj¹cym go kwarta³em zabudowy, z Muzeum
Warszawskiej Pragi i w³aœnie
remontowan¹ tzw. kamienic¹
kreatywn¹. Jednak mimo
s³usznoœci zasadniczych za³o¿eñ, najtrudniejsze mo¿e
okazaæ siê pokonanie
sceptycyzmu pra¿an do tego
rodzaju odgórnych idei. Kr.

wizjê zagospodarowania niepotrzebnych w takiej sytuacji
osadników popio³u. Natomiast
nikt s³owem nie napomkn¹³ o
gazoci¹gu, który ma przebiegaæ
wzd³u¿ Kana³u ¯erañskiego,
powoduj¹c degradacjê naturalnego terenu.
Gaz ma byæ doprowadzony
do EC ¯erañ z Rembelszczyzny, gdzie znajduje siê
wêze³ dystrybucyjny dla
Warszawy. W tym celu trzeba
wybudowaæ ok. 10 km ruroci¹gu,
a przedtem wyci¹æ 1400
zdrowych, wartoœciowych
drzew, w tym ok. 50 dêbów
szypu³kowych.
- Trasa wzd³u¿ Kana³u
¯erañskiego jest rozwi¹zaniem optymalnym, najmniej
oddzia³uj¹cym na lokaln¹
spo³ecznoœæ i œrodowisko zapewnia rzeczniczka PGNiG
Termika, Dorota Kraskowska.
Optymalnym? - chyba dla
PGNiG Termika, bo zapewne
³atwiej i niestety taniej jest
wyci¹æ drzewa ni¿ przekopywaæ
siê przez zagospodarowane
i zabudowane tereny.
Na ca³ym odcinku rura
gazoci¹gu bêdzie zakopana.
Tam, gdzie to mo¿liwe, wykop
dr¹¿ony bêdzie metod¹ mikrotunelingu, a w innych miejscach metod¹ odkrywkow¹.
Tak czy inaczej, ponoæ trzeba
wyci¹æ pas o szerokoœci 20
metrów. Przewiduje siê, ¿e
prace rozpoczn¹ siê w 2016
roku i potrwaj¹ dwa lata.
Inwestor zwróci³ siê ju¿ do
urzêdu dzielnicy Bia³o³êka o
wyra¿enie zgody w³aœcicielskiej na to, ¿eby móg³ ubiegaæ siê o wycinkê drzew. Dok³adna ich liczba jest ci¹gle
przedmiotem analizy. Inwestor zapewnia, ¿e wytnie ich
jak najmniej, a w zamian
zadba o nowe nasadzenia.
- To trudny temat – mówi
dyrektor Departamentu Ochrony
Œrodowiska PGNiG Termika,
Wies³aw Jamio³kowski. –
Wycinka jest ogromna, ale
trzeba spojrzeæ na problem
równie¿ z innej strony. W
Warszawie przekroczone s¹
normy zanieczyszczenia po-

wietrza. S¹ naciski na ograniczenie emisji dwutlenku
wêgla. Nikt jakoœ nie stara siê
ograniczyæ np. liczby pojazdów w mieœcie. My chocia¿
staramy siê coœ robiæ w tym
kierunku.
Tylko jakim kosztem?
Drzewa bior¹ przecie¿ udzia³
w natlenianiu i poch³anianiu
dwutlenku wêgla. Zdrowe,
10-metrowe drzewo (maj¹ce
kilkadziesi¹t lat) produkuje
œrednio ok. 118 kg tlenu
rocznie. Cz³owiek zu¿ywa go
176 kg. Dwa drzewa œredniej
wielkoœci zaspokajaj¹ zatem
potrzeby jednej osoby. Najwiêksze znaczenie maj¹
drzewa na terenach zurbanizowanych i tam przynosz¹
najwiêcej korzyœci. Ocenia
siê, ¿e 1 hektar zadrzewieñ
œródmiejskich poch³ania w
ci¹gu godziny 8 kg dwutlenku
wêgla, tyle, ile oddychaj¹c
wydala 200 osób. Drzewa
poch³aniaj¹ i neutralizuj¹
równie¿ inne substancje toksyczne, takie jak dwutlenek
siarki i metale ciê¿kie.
Mo¿e wiêc, w ostatecznej
kalkulacji nie op³aci siê wycinaæ tych drzew, mo¿e trzeba
jednak pomyœleæ o wytyczeniu innej trasy dla gazoci¹gu?
Nowe nasadzenia, je¿eli w
ogóle siê przyjm¹, nieprêdko
przynios¹ te same korzyœci,
co stare drzewa. Nie chodzi
zreszt¹ tylko o powietrze.
Wyciêcie znacznej iloœci
drzew i krzewów bêdzie
mia³o degraduj¹ce skutki dla
œrodowiska przyrodniczego.
Przecie¿ tam ¿yj¹ zwierzêta.
Wiele ptaków, ssaków i
bezkrêgowców straci swoje
siedliska i mo¿liwoœci po¿ywienia. PóŸniej, kiedy dotrze
do nas ogrom strat, bêdziemy
budowaæ dla nich sztuczne
domy (patrz: wie¿a dla jerzyków), których one nie bêd¹
chcia³y zasiedliæ...
Jak¹ decyzjê podejmie burmistrz
Bia³o³êki, Piotr Jaworski? Na
razie sprawa jest w fazie
dyskusji i konsultacji. Bêdziemy informowaæ czytelników
o dalszym jej przebiegu.
Joanna Kiwilszo
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Rodzina Massalskich cz. 2
W poprzednim numerze pozostawiliœmy rodzinê
ksi¹¿¹t Massalskich u progu II wojny œwiatowej. Dziœ
przedstawiamy losy wojenne i powojenne Wandalina
Kazimierza i Jolanty Massalskich, lekarzy zwi¹zanych ze
Szpitalem Przemienienia Pañskiego. W tle ich odwa¿nych,
czy wrêcz bohaterskich decyzji ¿yciowych, wci¹¿ obecny
jest w¹tek kamienicy „Pod sowami”.

Wandalin Kazimierz Massalski
Wandalin Kazimierz Massalski by³ cz³owiekiem znanym
ze skromnoœci i dyskrecji. Z
tego powodu nawet najbli¿sza rodzina nie by³a wtajemniczona w jego dzia³alnoœæ
konspiracyjn¹. Ukoñczy³
Szko³ê Podchor¹¿ych Sanitarnych AK i bra³ udzia³ w
dywersji lekarzy, tzw. akcji
immunologicznej. Na ca³ym
terenie okupowanej Polski,
a zw³aszcza na obszarze
Generalnego Gubernatorstwa, na skutek stale pogarszaj¹cych siê warunków sanitarnych, wzrasta³a iloœæ
przypadków zachorowania
na tyfus plamisty. Wobec
masowych aresztowañ, wywózek Polaków do obozów
koncentracyjnych i na roboty
do Rzeszy, przepe³nionych
wiêzieñ, okupanci bali siê zawleczenia tyfusu do Niemiec.
Akcja immunologiczna
polega³a na wstrzykiwaniu
laboratoryjnej zawiesiny Proteusa (bakterii odpowiedzialnej
za zaka¿enia uk³adu moczowego) z dodatkiem fenolu
niszcz¹cego bakterie, co powodowa³o, ¿e krew szczepionego dawa³a dodatni odczyn
Weil-Felixa, to znaczy objawy tyfusu. W ten sposób
mo¿na by³o wielu ludziom
uratowaæ ¿ycie.
Ksi¹¿ê Massalski by³ tak¿e
hodowc¹ wszy, dostarczanych przez Instytut Higieny.
I choæ hodowcy wszy otrzymywali za swoj¹ ryzykown¹
czynnoœæ wynagrodzenie, on
nie robi³ tego dla zarobku.
Chodzi³o o specjalne uprawnienia. Jako hodowca wszy
uzyska³ przepustkê, upowa¿niaj¹c¹ do poruszania siê po
mieœcie po godzinie policyjnej.
Z przepustki tej korzysta³
równie¿, aby nieœæ pomoc
lekarzom ¿ydowskim w getcie
warszawskim.
Pomaga³ te¿ rannym
¿o³nierzom Armii Krajowej,
którzy ukrywali siê w Szpitalu
Przemienienia Pañskiego, a
tak¿e dzia³a³ w tzw. Szkole
Zaorskiego, legalnej Szkole
dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego, za³o¿onej
przez chirurga Jana Zaor-

skiego, bêd¹cej w rzeczywistoœci wydzia³em lekarskim
tajnego Uniwersytetu Warszawskiego.
14 wrzeœnia 1944 roku Praga
zosta³a „wyzwolona” przez
armiê radzieck¹, jednak nadal by³a ostrzeliwana z lewobrze¿nej Warszawy, gdzie
trwa³o Powstanie. Szpital
Przemienienia Pañskiego
znów by³ zagro¿ony. Trzeba
by³o go ewakuowaæ. Akcj¹
ewakuacji szpitala do budynku szkolnego przy ul. Boremlowskiej 6/12 na Grochowie,
dopiero co opuszczonego
przez wojsko, kierowa³ dr
Wandalin Massalski. Akcja
trwa³a od 21 do 23 wrzeœnia.
W ci¹gu tych trzech dni, pod
ostrza³em artylerii polowej,
moŸdzierzy i broni maszynowej przewieziono 250 rannych i chorych. Sprawne
przeprowadzenie akcji, jak
zaznaczy³ we wspomnieniach Wandalin Kazimierz
Massalski, mo¿liwe by³o
dziêki pomocy radzieckiej
kolumny transportowej, której
dowódca przydzieli³ szpitalowi
3 samochody ciê¿arowe i 3
kierowców.
Zaraz po ewakuacji, w
nocy z 23 na 24 wrzeœnia
pocisk artyleryjski trafi³ w
schron szpitalny. Zginê³o 16
osób, a 10 zosta³o ciê¿ko
rannych. Œmieræ ponios³o 3
lekarzy, 9 pielêgniarek i 4
osoby z administracji szpitala.
Gdyby w porê nie wywieziono ze schronu rannych,
liczba ofiar by³aby znacznie
wiêksza.
Przeniesienie szpitala oraz
zorganizowanie w nowym
miejscu kszta³cenia lekarzy,
wspomina w artykule „Studia
medyczne w latach 19411949”, opublikowanym w
miesiêczniku „Puls”, lekarka
Irena Æwiertnia-Sitowska:
Na jesieni 1944 przeniesiono
Szpital Przemienienia Pañskiego z ul. Sierakowskiego 7
na ul. Boremlowsk¹ 6/12.
Przewiezienie wyposa¿enia
trwa³o prawie miesi¹c. Z
wielkim wysi³kiem i poœwiêceniem dokona³ tego dr
medycyny Wandalin Massalski.

Nowe lokum znajdowa³o siê
w opuszczonej szkole powszechnej. W auli Niemcy
trzymali konie. Pod³oga z
klepki nasi¹kniêta by³a koñskim moczem Trudno by³o
zlikwidowaæ odór. Po doprowadzeniu pomieszczenia do
stanu u¿ywalnoœci, zaczêto
dzia³alnoœæ dydaktyczn¹.
Za wrzeœniow¹ akcjê przeniesienia szpitala Wandalin
Kazimierz Massalski zosta³
przedstawiony do odznaczenia
Krzy¿em Virtuti Militari, ale
wtedy nie móg³ go otrzymaæ,
z uwagi na swoje ksi¹¿êce
pochodzenie.
¯ona Wandalina Kazimierza
Massalskiego, Jolanta Monika
z Manteufflów, by³a lekarzem
ginekologiem. Ale zanim ta
absolwentka s³ynnego liceum
im. Cecylii Plater-Zyberkówny
posz³a na medycynê, zd¹¿y³a
skoñczyæ Centralny Instytut
Wychowania Fizycznego. W
swojej krótkiej karierze
sportowej mia³a nawet kilka
sukcesów: by³a mistrzyni¹
Polski w biegach krótkich na
60 i 100 metrów. W pewnym
momencie dosz³a jednak do
wniosku, ¿e jej powo³aniem
jest medycyna.
Powstanie zasta³o j¹ w
Szpitalu Dzieci¹tka Jezus,
gdzie pracowa³a jako wolontariuszka. Kiedy do szpitala
wdarli siê w³asowcy, by³a w
piwnicy sama z 4-letni¹ córk¹
Ann¹. Wspomina³a póŸniej,
¿e by³a to najgorsza noc w
jej ¿yciu. Na szczêœcie w
szpitalu, do którego przywo¿ono tak¿e rannych Niemców, ulokowa³ siê oddzia³
Wehrmachtu, który, paradoksalnie, ochroni³ personel i
rannych przed okrucieñstwem w³asowców. Szpital
ewakuowano. Jolanta wraz
z córk¹ dotar³y do obozu
przejœciowego w Pruszkowie.
Po wojnie, w 1945 roku,
Jolanta Massalska podjê³a
pracê w Szpitalu Miejskim nr 4,
czyli Przemienienia Pañskiego,
pocz¹tkowo jako asystent w
I Oddziale Po³o¿niczo-Ginekologicznym, a nastêpnie, od
1956 r., jako zastêpca ordynatora doc. dr med. Kazimierza
Anusiaka. Do pracy czêsto
zabiera³a ze sob¹ drug¹
córkê, urodzon¹ w 1947 roku,
Monikê, dla której Szpital
Przemienienia sta³ siê prawie
drugim domem.
Poza prac¹ w Szpitalu
Praskim, dr Jolanta Massalska
udziela³a siê jako konsultant
Szpitala Dzieciêcego im. prof.
dr. J. Bogdanowicza w Warszawie. W latach 1952-54 pracowa³a tak¿e w warszawskim
pogotowiu ratunkowym. By³a
wspania³ym lekarzem, mia³a
wszelkie dane, aby zostaæ
w przysz³oœci ordynatorem
Oddzia³u Po³o¿niczo-Ginekologicznego Szpitala Przemienienia Pañskiego; niestety,
kariera jej zosta³a przerwana.
W roku 1958 Jolanta Massalska zosta³a zwolniona z

pracy za odmowê przerwania
ci¹¿y u jednej ze swoich
pacjentek. W piœmie wyjaœniaj¹cym, wydobytym z akt
personalnych Szpitala
Przemienienia Pañskiego,
dr Jolanta Massalska pisa³a:
„Wszelkie wywieranie
nacisku na kogokolwiek i
wszelkie krêpowanie cudzego
sumienia uwa¿am za g³êboko
nieetyczne i dlatego nie stosowa³am go, ani nie stosujê.
Postawa taka jest mi zupe³nie
obca. […] Ustawê o legalizacji przerywania ci¹¿y ze
wzglêdów spo³ecznych uwa¿am za b³êdn¹. […] Jestem
przekonana, ¿e nowoczesne
spo³eczeñstwo powinno regulowaæ swoj¹ populacjê w
sposób œwiadomy. Do tej
regulacji s¹ odpowiednie
œrodki, które nie niszcz¹
zdrowia fizycznego, jak i
moralnego spo³eczeñstwa.”
Doktor Massalska uwa¿a³a,
¿e jej zadaniem jest pomagaæ
pacjentkom w donoszeniu
ci¹¿y, a nie jej przerywaniu.
Za swoje przekonania otrzyma³a zakaz wykonywania zawodu. Mia³a wówczas 46 lat,
by³a w pe³ni si³ i aktywnoœci.
Kiedy brutalnie odebrano jej
mo¿liwoœæ rozwoju naukowego, ca³kowicie poœwiêci³a siê
propagowaniu wiedzy o wartoœci rodziny. Wraz z grup¹
lekarzy katolickich za³o¿y³a w
styczniu 1958 roku przy ul.
Z³otej (wówczas Kniewskiego), Poradniê ¯ycia Rodzinnego „Ognisko”, dzia³aj¹c¹ w
oparciu o zasady etyki katolickiej. Choæ poradnia nie
trwa³a d³ugo (po roku rozpad³a siê, zapewne wyniku
trudnoœci administracyjnych),
to prac¹ jej zainteresowa³
siê ksi¹dz prof. Karol Wojty³a,
kiedy pisa³ sw¹ ksi¹¿kê
„Mi³oœæ i odpowiedzialnoœæ”.
Po zlikwidowaniu „Ogniska”
Jolanta Massalska znalaz³a
pracê w Przychodni Rejonowej ZOZ Praga-Po³udnie.
Pracowa³a te¿ w lecznicy
PCK, jak równie¿ jako lekarz
szkolny w przychodni miêdzyszkolnej. Zmar³a na raka w
1986 r. Zosta³a pochowana w
rodzinnym grobie na starych
Pow¹zkach Na pogrzebie
by³y t³umy ludzi, 10 ksiê¿y, w
tym ks. Stefan Niedzielak,
kapelan rodzin katyñskich,
dawniej proboszcz parafii
Matki Bo¿ej Loretañskiej,
zamordowany w niewyjaœnionych
dot¹d okolicznoœciach w 1989
roku i ks. kanclerz Zdzis³aw
Król, który póŸniej zgin¹³ w
katastrofie smoleñskiej.
Dr Jolanta ksiê¿na Massalska
by³a poprzez swoj¹ pracê
zwi¹zana z Prag¹, jakkolwiek
nie by³a rodowit¹ pra¿ank¹.
Rodowit¹ pra¿ank¹ za to jest
jej druga córka, Monika Massalska-Dobrowolska, która
udostêpni³a nam wiadomoœci
o swojej rodzinie. Monika
Massalska przysz³a na œwiat
w 1947 roku w Szpitalu Przemienienia Pañskiego i nawet
trzy miesi¹ce w tym szpitalu
mieszka³a. Rodzice stracili
wtedy mieszkanie na Lwowskiej. Mieszkanie zosta³o
spl¹drowane. Przepad³a
m.in. cenna kolekcja motyli

Wandalina Kazimierza
Massalskiego.
Massalscy znaleŸli schronienie na
Goc³awku, przy ulicy
Koprzywiañskiej, w
domu, w którym nie
by³o centralnego
ogrzewania,
ale
mieszkanie by³o na
tyle du¿e, ¿e mo¿na
by³o w nim zmieœciæ
resztki mebli z Lwowskiej. Mieszkali tam
do 1961 roku, kiedy
to Jolanta Massalska
z córkami przenios³a
siê na ulicê Darwina.
Wandalin Massalski
wyjecha³ wtedy na
roczne stypendium
do Stanów Zjednoczonych; ma³¿eñstwo, niestety, siê rozpad³o. Osiem lat
póŸniej wyjecha³ do Konga,
gdzie przez okres dwóch lat
kierowa³ klinik¹ chorób wewnêtrznych i prowadzi³ badania nad tr¹dem.
Anna Massalska (zmar³a w
2012 r.), starsza córka Wandalina i Jolanty Massalskich
zosta³a architektem, wysz³a
za m¹¿ za Francuza, Marca
Cendrier, równie¿ architekta
i zamieszka³a w Pary¿u. Jej
m³odsza siostra, Monika
Massalska-Dobrowolska, absolwentka praskiego liceum
nr 50, jeszcze wtedy ¿eñskiego, skoñczy³a socjologiê na
Uniwersytecie Warszawskim
i pracowa³a w Instytucie Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, a nastêpnie w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa
PAN. Przez d³ugi czas nie
wiedzia³a, ¿e jest w³aœcicielk¹
domu na Pradze.
Zaraz po wojnie, ojciec
Moniki, Wandalin Kazimierz
Massalski z³o¿y³ podanie o
przyznanie mu tzw. w³asnoœci
czasowej kamienicy. W³adze
PRL odmówi³y, a na dodatek
obarczy³y go i jego nieobecn¹
w kraju siostrê „podatkiem od
wzbogacenia wojennego” w
wysokoœci 1 800 000 z³.
Oczywiœcie, suma ta by³a
zupe³nie nierealna dla pracuj¹cego w szpitalu lekarza, a
o ¿adnym wzbogaceniu nie
mog³o byæ mowy, poniewa¿
dr Massalski, nie doœæ, ¿e
przez ca³y okres wojny nie
pobiera³ od lokatorów czynszu, to równie¿ z w³asnych
œrodków pokry³ naprawê dachu
kamienicy, uszkodzonego w
czasie ostrza³u w 1939 roku.
Wobec uporczywych wezwañ
do zap³acenia podatku, Wandalin i jego siostra chcieli
zrzec siê tytu³u w³asnoœci na

Jolanta Massalska
rzecz Skarbu Pañstwa. Jednak
ówczesny urz¹d skarbowy
nie przyj¹³ zrzeczenia i w
dalszym ci¹gu domaga³ siê
uregulowania nale¿noœci.
W 1956 roku Wandalin
Massalski dowiedzia³ siê, ¿e
„Dom pod sowami” nie figuruje
w planach zabudowy tego
terenu i jest przeznaczony do
rozbiórki. Dopiero wtedy,
zawiadomiony o tym urz¹d
skarbowy, zdecydowa³ siê
przekazaæ nieruchomoœæ
Skarbowi Pañstwa, nie
egzekwuj¹c nale¿noœci „od
wzbogacenia wojennego”,
jak równie¿ nie proponuj¹c
odszkodowania w³aœcicielowi
za wyw³aszczenie.
Na szczêœcie, kamienicy
nie rozebrano i jej historia
wcale siê nie skoñczy³a. W
1990 roku, po zmianie ustroju,
Wandalin Massalski wraz z
siostr¹ z³o¿yli w Wydziale
Geodezji Dzielnicy (Gminy)
Praga-Pó³noc odpowiednie
dokumenty, œwiadcz¹ce, ¿e s¹
w³aœcicielami nieruchomoœci
przy ul. Okrzei 26. We wszelkie
pe³nomocnictwa wyposa¿yli
Monikê Massalsk¹ i to ona
podjê³a próbê odzyskania
kamienicy. D³ugo to trwa³o,
ale w 2008 roku, po 18 latach
starañ, odzyska³a „Dom pod
sowami”, kamienicê wybudowan¹
przez jej dziadka, Witolda
ksiêcia Massalskiego.
Stan budynku by³ straszny.
Nawet wpisanie go w 2005
roku do rejestru zabytków nie
zapobieg³o totalnej dewastacji.
Dopiero niedawno pojawi³a
siê dla kamienicy „Pod sowami”
szansa na lepsz¹ przysz³oœæ.
Trwaj¹cy od trzech lat generalny remont pozwala mieæ
nadziejê, ¿e ten piêkny, secesyjny budynek odzyska
swój dawny blask.
Joanna Kiwilszo

Essen pamiêta
10 kwietnia Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
w Kolonii zorganizowa³ uroczystoœæ, zwi¹zan¹ z 70. rocznic¹
œmierci w Essen 9 kwietnia 1945 roku kilkudziesiêciu
mieszkañców warszawskiej Pragi. Wieñce zosta³y z³o¿one
pod kamieniem z tablic¹ pami¹tkow¹ w miejscu ich œmierci
przy Schuirweg w Essen oraz na cmentarzu Suedwestfriedhof
w kwaterze 23 b, gdzie ofiary nalotu zosta³y pochowane.
Wieñce z³o¿y³ Konsul Generalny RP w Kolonii Jan Sobczak,
a w imieniu miasta Essen nadburmistrz Essen Reinhard
Pass. W uroczystoœciach uczestniczy³y równie¿ rodziny
poleg³ych z Bródna, mieszkañcy Essen oraz miejscowa
Polonia.

Przypomnijmy, ¿e po upadku
Powstania Warszawskiego
na Pradze wojska niemieckie
zablokowa³y dzielnicê i nakaza³y wszystkim mê¿czyznom
w wieku od 17 do 55 lat stawiæ
siê w okreœlonych punktach
dzielnicy. Z tych punktów
zbiorczych pod eskort¹ zostali
skierowani do Pruszkowa lub
do szko³y przy ulicy Skaryszewskiej i po selekcji wywiezieni na roboty przymusowe
do Niemiec. Wielu z nich ju¿
do Warszawy nie wróci³o.
Zginêli na terenie Niemiec,

zamêczeni w obozach lub na
skutek dzia³añ wojennych na
Froncie Zachodnim. Czêœæ z
nich zosta³a wywieziona do
Essen, gdzie pracowali
g³ównie na kolei niemieckiej.
Ponad 50 osób zginê³o w
Essen przy Schuirweg 9
kwietnia 1945 roku na skutek
pomy³kowego nalotu lotnictwa
amerykañskiego na kolumnê
3 tysiêcy jeñców i robotników
przymusowych, g³ównie Polaków.
W czasie tego nalotu zgin¹³
m.in. 30-letni mieszkaniec
Bródna Kazimierz Soporowski,

¿o³nierz AK i powstaniec
warszawski. W innych okolicznoœciach zgin¹³ 18-letni
Mieczys³aw Winch, równie¿
mieszkaniec Bródna. Jego
brat, Tadeusz Winch (równie¿
uczestnik tragicznych wydarzeñ w Essen) po latach
opisa³ swoje wspomnienia
w ksi¹¿ce, wydanej przez

Ko³o Mi³oœników Bródna w
1995 roku.
W marcu bie¿¹cego roku
w Essen goœci³a m³odzie¿ z
liceum przy ul. ¯uromiñskiej
i gimnazjum przy ul. Krasiczyñskiej. Pod koniec maja, z
rewizyt¹ przyjedzie do szkó³
na Bródnie m³odzie¿ ze
szko³y w Essen.

Bezp³atna akcja sterylizacji psów i kotów
Do 15 grudnia br. w³aœciciele psów i kotów, którzy zamieszkuj¹
na terenie m.st. Warszawy mog¹ skorzystaæ z mo¿liwoœci
bezp³atnego wykonania zabiegu sterylizacji domowych i bezdomnych psów i kotów w jednym z 28 wybranych zak³adów
leczniczych (bez wzglêdu na dzielnicê zamieszkania). Akcja
dotyczy zwierz¹t powy¿ej 6. miesi¹ca ¿ycia oraz kwalifikuj¹cych
siê do znieczulenia ogólnego.
Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez
miasto jest: wype³nienie przez w³aœciciela lub opiekuna zwierzêcia – w dwóch egzemplarzach – formularza pn. „Wniosek
w³aœciciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota
w 2015 roku”. Formularze dostêpne s¹ w zak³adach leczniczych.
Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Œrodowiska Urzêdu m.st.
Warszawy do 15 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania œrodków
finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzêtami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie
m.st. Warszawy w 2015 roku (uchwa³a nr IV/61/2015 Rady
m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r.).

Rewitalizacja - c.d.
O Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy
do 2022 roku wiceprezydent stolicy Micha³ Olszewski
opowiada³ w wywiadzie dla naszej gazety z 2 lutego, a
16 kwietnia podczas prezentacji multimedialnej na spotkaniu
w Szkole Podstawowej nr 114 przy ul. Remiszewskiej 40.
To trzeci etap konsultacji obszar, zamieszkany przez
nad ZPR, które po trwaj¹ do 130 tysiêcy mieszkañców.
koñca kwietnia, ale nie koñcz¹ Planowane rezultaty to ponad
procesu rozmów z mieszkañ- 1000 nowych i 3,5 tysi¹ca wycami. Rewitalizacja obejmuje remontowanych mieszkañ
3% powierzchni Warszawy – oraz przy³¹czenie do sieci c.o.
4 900 mieszkañ. Powstan¹ 3
centra przedsiêbiorczoœci,
kultury i aktywnoœci lokalnej.
Dzia³ania finansowane bêd¹ z
bud¿etu miasta, ze spó³ek
m.st. Warszawy (TBS), ze
œrodków unijnych oraz z funduszu dop³at. Na Centrum
Aktywnoœci Lokalnej przy ul.
Siarczanej 6 s¹ zagwarantowane œrodki w bud¿ecie.
Bardzo wa¿ne jest zaanga¿owanie mieszkañców, by
zadbali o przestrzeñ; podwórka,
otoczenie kamienic. Takie
lokalne inicjatywy, drobne
projekty, bêd¹ wspierane ze
œrodków dzielnic.
Wiceprezydent Olszewski
zachêca³ do zg³aszania lokalnych potrzeb i pomys³ów. Zapowiedzia³, ¿e miasto zamierza
inwestowaæ w obiekty zabytkowe, a potem udostêpniaæ je
przedsiêbiorcom na cele kreatywne, by nie tylko wróci³a
dzia³alnoœæ handlowa, ale ruszy³a na przyk³ad gastronomia.
Uczestnicy spotkania zg³aszali
pytania i uwagi, dotycz¹ce
szeroko pojêtej rewitalizacji. Na
pytanie, jaka jest skala zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
wiceprezydent odpowiedzia³,
¿e potrzeby s¹ zaspokajane,
ale wci¹¿ rosn¹. Roczna skala
obrotu lokalami wynosi 17001800. W 2015 roku rusza
program rz¹dowy, wspieraj¹cy
to zapotrzebowanie. Na pytanie
o jakoœæ powietrza na Targówku,
pad³a uspokajaj¹ca odpowiedŸ:
Targówek nie ma wielu miejsc,
w których przekroczone s¹ normy
py³ów. Jeden z uczestników
spotkania zg³osi³ pomys³
wspó³pracy Centrum Sportu i
Rekreacji ze szko³ami, inny
wyrazi³ radoœæ, ze parafia na
Targówku zosta³a objêta rewitalizacj¹ i zapyta³, czy szansê
na takie dzia³ania ma szko³a
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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 20 gr

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

Rozliczamy PITy - 30 z³
Wysy³amy przesy³ki kurierskie - 25 z³
przy ul. Mieszka I. W spotkaniu
wziêli udzia³ cz³onkowie zarz¹du
dzielnicy Targówek z burmistrzem S³awomirem Antonikiem,
który potwierdzi³, ¿e program
rewitalizacji jest dla dzielnicy
bardzo wa¿ny i zapowiedzia³,
¿e zg³aszane propozycje bêd¹
wziête pod uwagê, np. remont
boiska przy SP 114. Zarz¹d
chce uporz¹dkowaæ uk³ad
komunikacyjny, przeprowadziæ
kompleksow¹ rewitalizacjê
Parku Wiecha.
„To by³o bardzo interesuj¹ce
spotkanie – ciekawsze od
tego, które odby³o siê w Teatrze
„Baj”, gdzie pada³y tylko
ogólne pytania. Tu pytano
konkretnie, np. o ocenê, w jaki
sposób zintegrowany program
rewitalizacji wp³ynie na poprawê wyników nauczania w
szko³ach oraz sprawy infrastrukturalne, bez których ZPR

nie bêdzie w pe³ni zaspokaja³
potrzeb mieszkañców. Przedstawiony przez wiceprezydenta
plan daje szansê, by realizacja
nastêpowa³a bez zw³oki, krok
po kroku. Czekamy tyle lat, by
miasto zajê³o siê praw¹
stron¹” – podsumowa³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Osiedla
Targówek Fabryczny Mariusz
Bielecki. Za pracê nad tym, w
imieniu mieszkañców Targówka, serdecznie podziêkowa³
wiceprezydentowi Olszewskiemu i zespo³owi Biura Polityki Lokalowej z dyrektorem
Markiem Goluchem. Podziêkowa³ równie¿ radnej Rady
Warszawy Iwonie Wujastyk za
przyspieszenie rewitalizacji
pa³acyku przy ul. Siarczanej, a
tak¿e Ma³gorzacie Paw³owskiej
– koordynatorce rewitalizacji
na Targówku.
K.

Boisko jak nowe
22 kwietnia na stadionie OSiR Targówek odby³o siê
uroczyste otwarcie boiska po modernizacji.
Pe³nowymiarowe boisko pi³karskie ze sztucznym oœwietleniem
spe³nia aktualnie najwy¿sze, œwiatowej klasy standardy, które
zosta³y potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium LABOSPORT SAS. Na boisku zmodernizowano oœwietlenie i zosta³
zainstalowany system trawy syntetycznej, który uzyska³ miêdzynarodowy certyfikat FIFA STAR 2. Tak¹ sam¹ nawierzchniê ma
na swoim boisku treningowym FC Barcelona. „Naszym celem jest,
aby boisko uzyska³o akredytacjê do prowadzenia na nim rozgrywek
trzecioligowych i ¿eby takie mecze mog³y siê na Targówku
rozgrywaæ. O tym, ¿e modernizacja by³a trafion¹ inwestycj¹,
œwiadczy fakt, ¿e ju¿ dziœ mamy prawie pe³ne rezerwacje boiska
do koñca sezonu” – mówi dyrektor OSiR Targówek Jacek Pu¿uk.
Uroczystoœæ otwarcia poprzedzi³a fina³owa rozgrywka klas
V i VI w ramach Turnieju Pi³ki No¿nej „Targówek 2015”. Ze
z³otym pucharem wrócili do domu zawodnicy Orlika Dream
Team, srebrny przypad³ Czerwonym Diab³om.
Na zaproszenie dyrektora OSiR na uroczystoœci pojawili siê radni
m.st. Warszawy, radni dzielnicy Targówek, reprezentanci w³adz
miasta, zwi¹zków pi³karskich oraz klubów sportowych. Podczas
uroczystego otwarcia wiceprezes MZPN odznaczy³ Honorowymi
Z³otymi Odznakami burmistrza S³awomira Antonika oraz wiceburmistrza
Paw³a Michalca, a Honorowymi Srebrnymi Odznakami przewodnicz¹cego Rady Krzysztofa Miszewskiego oraz przewodnicz¹cego
Komisji Sportu i Rekreacji Bartosza Szajkowskiego.
Ku uciesze fanów pi³ki no¿nej wyst¹pi³ mistrz Polski w trikach
pi³karskich Dawid Krzy¿owski, który poprowadzi³ te¿ warsztaty dla
najm³odszych pi³karzy. Oni tak¿e mieli okazjê zaprezentowaæ swoje
umiejêtnoœci w towarzyskim meczu OSiR Targówek - Bia³e Or³y (2:0).
Nie zawiedli zawodnicy z najbardziej wyczekiwanego meczu ostatnich
dni. Dru¿yny urzêdników i radnych zasilani zespo³em ratowników
OSiR rozegra³y fantastyczne spotkanie na wysokim poziomie, a o
jego wyniku rozstrzygnê³y dopiero rzuty karne. Zwyciê¿yli 5:4 urzêdnicy
pod przewodnictwem burmistrza S³awomira Antonika.
Po takim otwarciu boisko musi dobrze s³u¿yæ przez d³ugie lata!
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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
• 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

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

PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
SZPACHLOWANIE, glazura,
terakota, panele - niedrogo,
692-352-356
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

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

Polska A , Polska B
i œwiatowy alfabet
Proszê Szanownych Pañstwa,
politycy i wyznania podzieli³y
Polskê na dwie pierwsze litery
alfabetu wzd³u¿ linii Wis³y.
¯y³em przed Wis³¹ i ¿y³em za.
Wg moich obserwacji granica
nie przebiega wzd³u¿ brzegu
rzeki, tylko w mózgach. Czaszki
„A” to dbanie, a czaszki B to
sranie we w³asne pañstwo.
Poziom braku szacunku dla
samych siebie nawzajem Polaków doprowadzi³ do ¿enuj¹cego
spadku szacunku dla Polski na
arenie miêdzynarodowej. Zaproœmy zatem dyrektorka FBI, rosyjskich motocyklistów, siepaczy
z Wo³ynia i gminy wyznaniowe
do zdobycia wiedzy, do czego
s³u¿y³ Oœwiêcim przed, ale i po
1945 roku. Opowiedzmy, ¿e nie

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

Kto przygarnie

pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PILNIE poszukiwany dobry dom sta³y lub
tymczasowy dla m³odego kocurka.
Kotek zosta³ znaleziony jakiœ czas temu na Ursynowie. Jest zdrowy, zaszczepiony, wykastrowany, przyjacielski, kuwetkowy.
Kontakt: 795-131-214

plac Hallera 9

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

by³o ¿adnego wyzwolenia tylko
powtórny ja³tañski rozbiór Polski.
Opowiedzmy œwiatu o rotmistrzu
Pileckim i Janie Karskim. Opowiedzmy, kto mordowa³ powojenne Pañstwo Polskie i wymieñmy nazwiska i narodowoœci.
Przyznajmy siê te¿ do naszych
win. Prawda oczyszcza i daje
nadziejê na zgodê.
Wróæmy jeszcze do prawd o
w³oœniach. Pierwsza podstawowa prawda, to nale¿y zbadaæ
wszystkie sztuki przeznaczone
do spo¿ycia. Znane s¹ przypadki masowych zatruæ, w których
nie dope³niono tego obowi¹zku.
Na Pomorzu organizuj¹cy wesele dostarczyli trzy sztuki z piêciu.
Lekarz weterynarii zbada³, dopuœci³ do obrotu. Po uroczystoœci

dosz³o do zachorowañ. Presja
wsi, nienawiœæ i chêæ zemsty doprowadzi³y lekarza do samobójstwa. W trakcie dochodzenia
prokuratorskiego ujawniono dwie
niezbadane sztuki. Tak w³aœnie
dzia³a czaszka B. Dzia³a w rodzinie, na wsi, w mieœcie, w gminie,
urzêdzie miasta, w starostwie, w
sejmiku, Sejmie, Senacie, rz¹dzie u prezydentów. Dzia³a w s¹dach, prokuraturze, urzêdach
skarbowych, zarz¹dach spó³ek i
na ulicach, przejœciach dla pieszych, w szko³ach, uczelniach,
rodzinach. Wszêdzie.
Druga podstawowa prawda to
alkohol. Nieprawd¹ jest, ¿e wódka zabija w³oœnie. Oczywiœcie,
czêœæ z Was zaprotestuje i powie,
¿e ci którzy, pili nie ulegli zatruciu
lub mieli du¿o ³agodniejsze objawy.
Jeszcze raz powtórzê: alkohol nie
zabija w³oœni. Mechanizm jest zupe³nie inny. Alkohol zobojêtnia
kwas solny w ¿o³¹dku. Dlatego te¿
podczas spo¿ywania pora¿onego
trichinellami miêsa i jego produktów nie dochodzi do strawienia
wapiennych os³onek. Schowane
w swoich skorupkach w³oœnie zostaj¹ wydalone z ka³em i poprzez
kanalizacjê lub szamba stanowi¹
wektor dalszych zaka¿eñ. Z
szamb i kanalizacji korzystaj¹
tak¿e myszy i szczury, które staj¹
siê nosicielami i w przysz³oœci zatruj¹ okoliczne œwinie hodowlane,
dziki, a tak¿e zwierzêta roœlino¿erne np. konie. W³oœnica rozprzestrzenia siê wœród roœlino¿erców
poprzez odchody nosicieli, pozostawione na pastwiskach i sianie.
Proporcjonalnie do poziomu naszej g³upoty i higieny w³oœnie
bêd¹ siê rozwijaæ.

Œwiêto Wigierczyków

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po
namowie i z rekomendacji swojego ucznia i
przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.
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 ener-

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.
Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y
to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na
ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie
jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.
Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³
kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.
Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch
seansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu
chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
29, 30 kwietnia
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 maja
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

W sobotê 18 kwietnia zuchy i harcerze z Hufca Warszawa pomys³owe zdjêcie z logo
Praga-Pó³noc im. Wigierczyków zebrali siê w lesie w Czarnej wydarzenia.
Strudze, aby uczciæ tegoroczne Œwiêto Hufca. Œwiêto
Na zakoñczenie tradycyjnie w
zorganizowa³ 62. Szczep Harcerski „Polanie” im. Króla krêgu odœpiewaliœmy „Bratnie s³owo”
Boles³awa Chrobrego. Wziê³o w nim udzia³ 350 zuchów i i zmêczeni po ca³ym dniu pe³nym
harcerzy. Hufiec tworz¹ dru¿yny i gromady dzia³aj¹ce na wra¿eñ wróciliœmy do swoich domów
terenie dzielnic Praga Pó³noc, Bia³o³êka i Targówek oraz w oczekiwaniu na kolejne wspólne
miasta Marki. Patronat nad wydarzeniem obj¹³ burmistrz wydarzenie w tak licznym gronie.
miasta Marki, Jacek Orych.
Oczywiœcie, organizacja
W tym roku postanowiliœmy wicz - komendant naszego tak du¿ego przedsiêwziêcia
zapoznaæ wszystkich z na- hufca zaprosi³ wszystkich na by³a mo¿liwa dziêki wsparciu
szym patronem - Wigierczyka- wspólne ognisko, które roz- naszych przyjació³ – urzêdu
mi. Po apelu rozpoczynaj¹cym pocz¹³ krótk¹ gawêd¹ o tym, miasta Marki, Ochotniczej
odby³a siê gra terenowa dla kim jest nasz patron i dlaczego Stra¿y Po¿arnej w Markach,
zuchów i harcerzy, na której warto siê na nim wzorowaæ.
Nadleœnictwa Drewnica oraz
mogli oni nabyæ sporo nowej
Kolejnym, najbardziej wy- Drukarni cyfrowej „Feniks”.
wiedzy i umiejêtnoœci, a tak¿e czekiwanym przez ponad
Wszystkim serdecznie dziêkujemy.
sprawdziæ siê pod wzglêdem trzystu uczestników punktem
trop. Paulina Siwek
swej sprawnoœci, szybkoœci programu by³o og³oszenie
i sprytu. Patrole wykonywa³y wyników gier terenowych, a - koordynator programu zuchowego
hm. Robert Borzecki
zadania z dwóch obszarów tak¿e konkursów na naj³adniejszy
tworz¹cych patrona – pusz- proporzec oraz na najbardziej
- komendant Œwiêta Hufca 2015
czañstwa i konspiracji.
Œcie¿ka konspiracyjna prezentowa³a elementy typowe
dla dzia³alnoœci batalionu
„Wigry”. By³y m.in. æwiczenia
Kampanie spo³eczne, projekty artystyczne, pikniki rodzinne,
wojskowe, nauka obs³ugi tele- wydarzenia kulturalne i sportowe. 44 inicjatywy, zrealizowane
fonów polowych, przygotowa- w zesz³ym roku przez organizacje pozarz¹dowe zosta³y
nie fa³szywych dokumentów, nominowane do nagrody g³ównej w konkursie S3KTOR 2014.
nauka stopni wojskowych oraz G³osowanie trwa tylko do 30 kwietnia.
pierwsza pomoc.
- Spoœród 44 nominowanych aktywnoœci ka¿dy do koñca
Œcie¿ka puszczañska przybli- kwietnia ma szansê wskazaæ, która z nich jest najlepsza.
¿a³a klimat „kursów wigierskich” Zapraszam wszystkich warszawiaków do g³osowania. Przedsiêczyli przedwojennych szkoleñ wziêcie, o najwiêkszej liczbie g³osów poparcie otrzyma presti¿ow¹
instruktorskich, opartych na nagrodê mieszkañców – mówi Urszula Majewska, zastêpca
poszanowaniu i poznawaniu dyrektora Centrum Komunikacji Spo³ecznej m.st. Warszawy.
przyrody. Patrole wykazywa³y
Spoœród nominowanych 44 inicjatyw Kapitu³a Konkursu S3KTOR
siê wiedz¹ i umiejêtnoœciami wybierze zwyciêzców ka¿dej z kategorii oraz zwyciêzcê nagrody
dotycz¹cymi rozpalania ognia, Grand Prix, ufundowanej przez partnera konkursu – Tramwaje
pomiarów terenowych, zwierzyny Warszawskie. Równolegle odbywa siê internetowe g³osowanie
p³owej, orientacji w terenie, - rywalizacja o Nagrodê Mieszkañców. Ka¿da osoba mo¿e oddaæ
wêdrownictwa i obozownictwa. swój g³os na jedn¹ z nominowanych inicjatyw na poœrednictwem
Ka¿da dru¿yna stara³a siê strony urzêdu www.ngo.um.warszawa.pl. By zag³osowaæ na
jak tylko mog³a, aby pokazaæ wybran¹ inicjatywê wystarczy klikn¹æ w logo konkursu. Na stronie
siê reszcie œrodowisk od jak mo¿na zapoznaæ siê z opisami wszystkich inicjatyw oraz uzyskaæ
najlepszej strony i zwyciê¿yæ w szczegó³owe informacje na temat przebiegu konkursu.
tocz¹cym siê a¿ do obiadu
Do tegorocznej, pi¹tej edycji konkursu zg³oszono ponad 163
wspó³zawodnictwie patroli. inicjatywy. Najwiêcej nades³ano w kategoriach: „Kultura i Sztuka” oraz
Kiedy tylko energia uczestników „Projekty interdyscyplinarne”. Spoœród zg³oszonych inicjatyw, a¿
zosta³a uzupe³niona ciep³ym 44 zosta³y nominowane do nagrody g³ównej. Co warto podkreœliæ, w
posi³kiem, hm. Micha³ Cyrkuno- konkursie S3KTOR nominacji dokonuj¹ same organizacje pozarz¹dowe.

S3KTOR 2014 - ostatnie dni g³osowania

Prosto z mostu

Lewa stronanowa
medalugazeta praska 7

Wojna polsko-polska

Port Praski

Kolejna bitwa wojny polsko-polskiej
rozegra³a siê w naszym mieœcie. Prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz porówna³a niedawno projekt Pomnika Œwiat³a poœwiêconego ofiarom katastrofy smoleñskiej do
œwietlnej oprawy wieców NSDAP. Projekt
ten ma na pewno jedn¹ zaletê: godzi stanowcz¹ opiniê pani prezydent o niemo¿noœci budowy czegokolwiek na Krakowskim Przedmieœciu z powodów konserwatorskich z ¿¹daniem czêœci rodzin ofiar
katastrofy, by pomnik znalaz³ siê w³aœnie

na Krakowskim Przedmieœciu. Brutalnoœæ
porównania do hitlerowskiego wiecu nie
wytrzymuje ¿adnej krytyki - doœæ przypomnieæ 88 œwiate³ „Tribute in Light”, bij¹cych
w niebo w Nowym Jorku dla uczczenia
ofiar ataku na World Trade Center w 2001 r.
- i nie wymianie argumentów mia³a
s³u¿yæ, lecz rozjuszeniu przeciwnika.
Nie czekaliœmy d³ugo. Po kilku dniach
Jaros³aw Marek Rymkiewicz odmówi³
przyjêcia nagrody Warszawskiego Twórcy
w ósmej edycji Nagrody Literackiej m.st.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Poborzañska 8

Warszawy uzasadniaj¹c odmowê tym, i¿
jest to nagroda „której patronuje Hanna
Gronkiewicz-Waltz, ze wzglêdu na jej postêpowanie po zamachu w Smoleñsku”.
Nawiasem mówi¹c, nie jest to prawd¹, gdy¿
pani prezydent nie jest patronem nagrody,
a tylko wykonawc¹ uchwa³y Rady Miasta i
werdyktu jury. Nagrodê przyznaje m.st.
Warszawa, a wiêc i ja, i Ty, Czytelniku, i
nawet ¿oliborzanin Jaros³aw Kaczyñski. Kto
zaœ j¹ bêdzie wrêcza³, nie jest dziœ przes¹dzone, albowiem pani prezydent w dniach,
w których ma zajêcia na uczelni, nie zaprz¹ta sobie g³owy sprawami Warszawy i
nawet na najbardziej presti¿owe imprezy
wysy³a urzêdników ni¿szego szczebla.

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

Prawa strona Warszawy

Praga wiosenn¹ por¹
Piêknie kwitn¹ca zieleñ, œwie¿o sadzone kwiaty oraz prace maj¹ce na celu
uprz¹tniêcie i urozmaicenie wygl¹du
naszej dzielnicy, to wszystko mo¿emy
obserwowaæ w ostatnich tygodniach.
W minion¹ sobotê 25 kwietnia w
Parku Praskim odby³ siê X Jarmark
Floriañski, to pierwsza tej wiosny, lecz
nie ostania tego typu impreza. Warto
wiêc œledziæ nadchodz¹ce wydarzenia na
stronie urzêdu dzielnicy.
Praga od kilku dni mo¿e pochwaliæ siê,
i¿ „Oficyna Burkego”, znajduj¹ca siê przy
ul. Kawêczyñskiej 26 trafi³a do rejestru
zabytków Jest to jedyny na Szmulowiznie,
a tak¿e jeden z dwóch zachowanych w
rejonie Pragi Pó³noc drewnianych obiektów
mieszkalnych z prze³omu XIX i XX wieku.
Oprócz „Oficyny Burkego” do rejestru
zabytków wpisany jest tak¿e parterowy
dom po³o¿ony przy ulicy Œrodkowej 9.
Zadowalaj¹cym jest fakt, i¿ oba obiekty
s¹ w dobrym stanie technicznym.
Niestety, nie wszyscy potrafi¹ cieszyæ siê
piêknem naszej dzielnicy; po raz kolejny
zniszczone zosta³y reprodukcje obrazów
przeniesione na praskie ulice. Przykr¹
spraw¹ jest, ¿e niektórym przeszkadza
ocieplanie wizerunku Pragi i musz¹
okazywaæ to, niszcz¹c czyj¹œ pracê.

Wprawdzie nie na Pradze, lecz w
hotelu Novotel w Œródmieœciu, odby³ siê w
niedzielê I kongres Polski Razem Zjednoczona Prawica. Przemawiali m.in. prezesi
PiS Jaros³aw Kaczyñski, SP Zbigniew
Ziobro, PRP Marek Jurek i PRZP Jaros³aw
Gowin. Wydarzenie by³o bardzo podnios³e,
wybrano nowe w³adze partii Polski Razem
oraz przyjêto wa¿ne uchwa³y, w tym
popieraj¹ce kandydata PiS na prezydenta.
Wydaje siê, ¿e to wa¿ny krok w stronê
jednoœci prawicy w naszym kraju.
W ostatnich tygodniach media skupiaj¹
siê g³ównie na kampanii wyborczej.
Pomimo tego, i¿ tegoroczna kampania
jak do tej pory jest wyj¹tkowo nudna i na
tle ostatnich lat chaotyczna, to ju¿ 10 maja
wybierzemy g³owê naszego pañstwa. W
zwi¹zku z wyborami na prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, lokale wyborcze
bêd¹ czynne od godziny 7 do 21. Numery
trzydziestu szeœciu praskich komisji nie
uleg³y w tym roku zmianie, zaœ cz³onkowie
obwodowych komisji zostali ju¿ przez
nasz urz¹d powo³ani. Zachêcam wszystkich
do udzia³u w wyborach, a tak¿e do rozwa¿nego g³osowania. Pretendentów do
drugiej tury wydaje siê byæ dwóch, ale
ostatecznych wyników do ostatniej chwili
nie mo¿na byæ pewnym. Warto zapoznaæ

siê z informacjami i programami
wszystkich kandydatów.
Zanim jednak zaczniemy odczuwaæ
ostatnie dni kampanii wyborczej,
czeka nas weekend majowy. Osoby,
które nie opuszczaj¹ Warszawy 2 maja
zachêcam do spacerów po Parku
Praskim i wywieszenia polskiej flagi z
okazji jej oficjalnego œwiêta. Œwiêto
Konstytucji zawsze kojarzy mi siê ze
spacerami na Plac Pi³sudskiego i po £azienkach
Królewskich. Do tego wiêc wiosenn¹ por¹
zachêcam wszystkich.
Adriana Jara
radna Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Co przysz³y prezydent
zrobi dla Warszawy?
21 kwietnia stowarzyszenia Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy oraz Wola
Zmian zorganizowa³y konferencjê, podczas której zapytaliœmy kandydatów na
prezydenta RP o ich stosunek do trzech
problemów istotnych dla naszego miasta:
1. Janosikowe. Corocznie nasze miasto wydaje na nie ok. 800 mln z³, co jest
równowartoœci¹ bud¿etów dwóch du¿ych
dzielnic. Tyle wynosi te¿ przyk³adowo
remont Trasy AK wraz z Mostem GrotaRoweckiego. W¹tpliwoœci budzi zarówno
sposób naliczania, jak i wydatkowania
œrodków z Janosikowego. Interesuje nas,
czy kandydaci opowiadaj¹ siê za zmian¹
zasad, na jakich dzia³a obecnie Janosikowe?
2. Reprywatyzacja. Funkcjonowanie
tysiêcy nieruchomoœci w Warszawie, w
tym parków, szkó³ i innych budynków, jest
zagro¿one z powodu tego wci¹¿ nierozwi¹zanego problemu. Wp³yw prezydenta
na sprawê reprywatyzacji mo¿e byæ znacz¹cy, co dobitnie pokaza³ swego czasu

Aleksander Kwaœniewski, wetuj¹c ustawê
reprywatyzacyjn¹. Co zrobi w tej kwestii
przysz³y prezydent?
3. Ustawa Warszawska. W powszechnym
odczuciu kompetencje dzielnic s¹ zbyt
ma³e (maj¹ g³ównie rolê opiniodawcz¹), a
ustrój m.st. Warszawy jest nadmiernie
scentralizowany. Czy kandydaci na prezydenta zamierzaj¹ realizowaæ konstytucyjn¹
zasadê pomocniczoœci? Czy bêd¹ d¹¿yæ do
przekazania jak najwiêkszych mo¿liwoœci
dzia³ania na jak najni¿szy szczebel w³adzy?
Zapytaliœmy o trzy kwestie, na które
mo¿na wp³ywaæ jedynie na poziomie
ogólnokrajowym. Prezydent RP dysponuje
odpowiednimi narzêdziami, takimi jak
inicjatywa ustawodawcza, aby dokonaæ
realnych zmian. Lub je uniemo¿liwiæ.
Mieszkañcy Warszawy maj¹ prawo wiedzieæ,
jaki jest stosunek przysz³ego prezydenta
do problemów, z którymi boryka siê nasze
miasto. W Warszawie mieszka 1,5 miliona
wyborców, których g³osy mog¹ przes¹dziæ

o wyniku wyborów. Kandydatom na
prezydenta daliœmy 10 dni na udzielenie
odpowiedzi. Zostan¹ one opublikowane
na naszej stronie internetowej.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy”
www.inicjatywa.waw.pl
facebook.com/InicjatywaWAW

„Wypisujê siê z tego pañstwa, to nie
jest moje pañstwo, nie chcê mieæ z nim nic
wspólnego” - stwierdzi³ przy tej okazji
Rymkiewicz, wielki pisarz, którego „Rozmowy polskie latem 1983” by³y dla mnie
jedn¹ z wa¿niejszych ksi¹¿ek stanu wojennego. To by³y rozmowy w³aœnie. Dziœ
nie ma rozmów, a polityka zosta³a zdominowana przez dwie dru¿yny kick-boxingu,
które rozgrywaj¹ swój turniej kosztem
obywateli gustuj¹cych w koszykówce,
szachach b¹dŸ szermierce, nie wspominaj¹c
ju¿ o nie lubi¹cych sportu w ogóle. Mo¿e
zreszt¹ obra¿am kick-bokserów - oni
podczas bijatyki prezentuj¹ miny tylko na
pokaz. W POPiS-ie mamy do czynienia ze
szczer¹ nienawiœci¹.
Nie podoba³o mi siê, gdy radyka³owie
z ró¿nych stron odmawiali przyjmowania
odznaczeñ pañstwowych z r¹k a to prezydenta Kwaœniewskiego, a to Kaczyñskiego
czy Komorowskiego. Takie gesty by³y
jednak jeszcze jakoœ wyt³umaczalne:
odznaczenia nadawano za czyny polityczne.
Nagroda za twórczoœæ literack¹, przyznawana
przez jury z³o¿one z literaturoznawców,
to jednak co innego. D¿uma nienawiœci
dotknê³a kolejnego obszaru.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Gdyby ktoœ zapyta³ mnie, w jakim miejscu w
Warszawie chcia³bym zamieszkaæ, bez wahania
wskaza³bym Port Praski. Nad wod¹, ze wspania³ym widokiem na Starówkê i panoramê Warszawy, blisko centrum, a zarazem na ukochanej, klimatycznej i niepowtarzalnej Pradze. Ci,
którzy myœl¹ podobnie i - niestety - dysponuj¹
zasobnym portfelem - ju¿ wkrótce swoje marzenia bêd¹ mogli zrealizowaæ, bo po dwudziestu
latach zmagañ ten teren ma szansê zostaæ w
koñcu zagospodarowany. Parê dni temu odby³a
siê pierwsza publiczna dyskusja nad nowym projektem planu zagospodarowania Portu Praskiego.
Wed³ug koncepcji w³aœciciela terenu, opracowanej
przez znan¹ pracowniê architektoniczn¹, nad
wod¹ mia³by powstaæ kwarta³ domów z eleganckimi nabrze¿ami, kilka ponadstumetrowych wie¿owców, w tym jeden z tarasem widokowym lub
restauracj¹ na ostatnim piêtrze, a tak¿e marina
dla jachtów i przystanek tramwaju wodnego.
Oprócz mieszkañ i apartamentów, ma powstaæ
tam ponad 200 tys. metrów kwadratowych
powierzchni biurowej, a tak¿e reprezentacyjny
plac i pasa¿ dla pieszych wzd³u¿ ul. Sokolej.
Wszystko zaprojektowane z takim rozmachem,
¿e jedna z gazet ju¿ dziœ okrzyknê³a to miejsce
polskim Amsterdamem. W sumie trudno siê
dziwiæ, bo w rejonie Portu powstanie praktycznie
nowa dzielnica. Dlatego te¿ projekt ten wzbudza wiele kontrowersji. Pojawiaj¹ siê pytania, czy
inwestycja nie zburzy charakteru Pragi i czy uda
siê j¹ w takim kszta³cie zrealizowaæ. W koñcu to
ju¿ kolejne podejœcie do zagospodarowania tego
terenu. Plan stworzenia w tym miejscu nowoczesnego city storpedowa³ kiedyœ ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyñski, który wyklucza³
w tym miejscu zabudowê wysokoœciow¹. Z kolei
inwestorowi nie op³aca³o siê palowaæ podmok³ego
terenu pod kilkupiêtrowe domy i zrezygnowa³
z budowy. Blisko 40 hektarów pustego terenu w
centrum miasta le¿a³o i czeka³o na lepsze czasy.

W miêdzyczasie w³aœciciel wybudowa³ na jego
obrze¿ach kilka niedu¿ych budynków, z czego
jeden – przy ulicy Krowiej uzyska³ tytu³ Budowy
2013 roku. Do tematu powrócono ponownie w
2011 roku, jednak wy³o¿ony wówczas plan
zosta³ oprotestowany przez mieszkañców, m.in.
ze wzglêdu na wysok¹ intensywnoœæ zabudowy i
próbê przesuniêcia pomnika Koœciuszkowców.
Wprawdzie teraz ratusz siê z tego wycofa³,
jednak inwestycja nadal wzbudza wiele kontrowersji. Czy s³usznie?
Rozumiem wszystkich tych, którzy boj¹ siê
utraty charakteru Pragi. Ale myœlê, ¿e to nam
nie grozi. W koñcu Praga i jej mieszkañcy przetrwali ju¿ gorsze czasy, zw³aszcza te, gdy o tej
stronie miasta ca³kowicie zapomniano. Od
2000 roku to siê jednak zmienia i propozycja
zagospodarowania Portu Praskiego jest milowym krokiem na drodze tej zmiany. To szansa
na rozwój tej czêœci Warszawy m.in. poprzez
nowe miejsca pracy oraz tysi¹ce mieszkañców
i pracowników biur, którzy bêd¹ robiæ zakupy
w sklepach na Pradze. Mam nadziejê, ¿e bêd¹
to ludzie, którzy uszanuj¹ wyj¹tkowoœæ Pragi.
Sebastian Wierzbicki
przewodnicz¹cy SLD w Warszawie
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Inwestycje Praga 2015 czêœæ II
Zadanie Transport i Komunikacja to w
tym roku zwyciêskie zadania z bud¿etu partycypacyjnego. 220000 z³otych zostanie
wydanych na poprawê spójnoœci sieci tras
rowerowych na Nowej Pradze i PelcowiŸnie. Zakres zadania obejmuje wyznaczenie
pasów rowerowych na drogach o d³ugoœci
ok. 850 m oraz wykonanie ok. 220 m nowych œcie¿ek rowerowych wraz z korekt¹
progów zwalniaj¹cych i przejœæ dla pieszych,
a tak¿e oznakowanie dróg rowerowych.
W dziale Gospodarka Komunalna i
Ochrona Œrodowiska przewidywana jest:
* 176236 z³otych - Realizacja projektu
„Zachowajmy Wizytówkê i Symbol Pragi
- rewitalizacja wybiegu niedŸwiedzi
brunatnych przy Al. Solidarnoœci”. Zakres
zadania obejmuje modernizacjê wybiegu
dla niedŸwiedzi brunatnych zlokalizowanego
w Parku Praskim przy Al. Solidarnoœci.
Planuje siê wymianê nawierzchni betonowej na trawiast¹ oraz monta¿ urz¹dzeñ
do napowietrzenia i wymuszania obiegu
wody w fosie.
* 140200 z³otych - Realizacja projektu
„Miejska pla¿a Rusa³ka” - w rejonie TKKF
przy ul. Wybrze¿e Helskie. 75200 z³otych
- Zakres zadania obejmuje utworzenie
piaszczystej pla¿y miejskiej o powierzchni
ok. 600 m2, monta¿ toalet przenoœnych
i stanowisk z prysznicami oraz budowê
p³ywaj¹cego pomostu - przystani dla ³odzi
i kajaków. Ponadto ustawione zostan¹
wiklinowe przegrody, le¿aki, stojaki na
rowery i wie¿yczka dla ratownika.
* 65000 z³otych - Realizacja projektu „Psi
park - wybieg dla psów Strzelecka/Stalowa)”.
Zakres zadania obejmuje utworzenie
wybiegu dla psów o powierzchni ok. 1.500 m2

- teren zostanie ogrodzony i oœwietlony.
Planuje siê tak¿e ustawienie zabawek dla
psów, wodopoju i koszy na psie odchody.
Wszystkie trzy zadania to zwyciêskie
projekty w ramach bud¿etu partycypacyjnego pierwszej edycji.
Zadania z zakresu Edukacji to koszt
2976000 z³otych. Poszczególne zadania
obejmuj¹:
* Modernizacjê boiska Gimnazjum nr 30
przy ul. Szanajcy 17/19 - 976000 z³otych.
Zakres zadania obejmuje budowê wielofunkcyjnego boiska do pi³ki rêcznej i koszykówki
wraz z bie¿ni¹ do biegów na 60 m i
skoczni¹ do skoku w dal. Zadanie praktycznie
zosta³o zrealizowane w roku 2014. W 2015 r.
zaplanowano zakoñczenie inwestycji i
rozliczenie wykonanych prac budowlanych.
* Modernizacjê terenów wraz z placami
zabaw w przedszkolach dzielnicy Praga
Pó³noc: ul. Strzelecka 16, Namys³owska 11,
K. Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8,
Jagielloñska 28, Wo³omiñska 12/18 i 56,
Ratuszowa 8a, Równa 2, Szanajcy 12
2000000 Modernizacja przedszkolnych
placów zabaw, czêœciowo tak¿e zakoñczonych w 2014, obejmuje m.in. wykonanie
ci¹gów komunikacyjnych i bezpiecznych
nawierzchni, wymianê wyeksploatowanych
i nie spe³niaj¹cych obecnych norm zabawek
oraz zagospodarowanie zieleni.
Niewielkie œrodki tak¿e w ramach
zwyciêskich projektów bud¿etu partycypacyjnego s¹ alokowane w zadaniach z zakresu
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego tylko 24 000 z³otych. Przewidywane
jest wykonanie oœwietlenia krzy¿a przy
ul. Jagielloñskiej róg al. Solidarnoœci
upamiêtniaj¹cego „RzeŸ Pragi w 1794 r.”

Zarz¹dzanie Strukturami Samorz¹dowym
Bezp³atna miejska sieæ internetowa WI-FI
dla mieszkañców Pragi - Pó³noc 400000
z³otych. Zakres zadania obejmuje utworzenie
miejskiej sieci „WI-FI” z bezp³atnym
dostêpem do internetu. Urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce dostêp do sieci zostan¹ zamontowane w miejscach najczêœciej uczêszczanych
przez mieszkañców - parkach, skwerach
i wa¿nych ci¹gach komunikacyjnych.
Koszt 400000 z³otych.
PS. Czêœæ pierwsz¹ o inwestycjach znajdziecie Pañstwo w Nr 6 NGP z 1 IV br.
http://www.ngp.westsidegroup.pl/str/
tekst4513.html
PS. Bardzo dziêkujê za wszystkie
Pañstwa uwagi opinie w sprawie strefy
p³atnego parkowania na Pradze. Projekt
bêdê kierowa³ na drogê legislacyjn¹ rady.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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100–lecie Towarzystwa Przyjació³ Pragi
Przy dŸwiêkach akordeonu i banjo, w siedzibie Zespo³u
Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego
„Dziadka” na Œrodkowej, obchodzi³o swoje 100-lecie
Towarzystwo Przyjació³ Pragi.

17 kwietnia 2015 roku w
domu Zespo³u Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza
Lisieckiego „Dziadka” odby³a
siê sympatyczna uroczystoœæ
obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjació³ Pragi. Prowadz¹cy imprezê, prezes
TPP Piotr Stryczyñski przypomnia³ historiê tej zacnej organizacji, która w istotny sposób
przyczyni³a siê do rozwoju
Pragi oraz pielêgnowania jej
najcenniejszych tradycji.
Pocz¹tki TPP siêgaj¹ okresu
I wojny œwiatowej, kiedy to, od
1915 roku, zaczê³y powstawaæ
lokalne stowarzyszenia, maj¹ce na celu poprawê ciê¿kich
warunków ¿ycia mieszkañców stolicy. Przyjmowa³y one
na ogó³ nazwy towarzystw
przyjació³ dzielnic.
Praga, choæ administracyjnie
nale¿a³a do Warszawy ju¿ od
XVIII wieku, „cywilizacyjnie”
ró¿ni³a siê od sto³ecznych
standardów, zbli¿aj¹c siê
pod wzglêdem infrastruktury

raczej do poziomu podwarszawskich wiosek. W wiêkszoœci
domów nie by³o bie¿¹cej
wody, kanalizacji i elektrycznoœci.
Panowa³a powszechna bieda.
Znalaz³a siê jednak grupa
spo³eczników staraj¹ca siê
to zmieniæ.
11 maja 1915 r., w budynku przy ulicy Brukowej 2
(obecnie Okrzei), ukonstytuowa³o siê Towarzystwo Przyjació³ Pragi. Jego pierwszym
prezesem zosta³ dr Antoni
Krzyczkowski (póŸniej wyk³adowca Politechniki Warszawskiej, podpu³kownik ³¹cznoœci
Wojska Polskiego, pozbawiony przez komunistów obywatelstwa polskiego w 1946 r.),
a po nim W³adys³aw Kwasieborski, który w lipcu 1916
roku wszed³ do Rady Miejskiej Warszawy.
Towarzystwo podjê³o szerok¹ akcjê oœwiatow¹, organizowa³o akcje charytatywne
i kulturalne, przedstawienia
teatralne, wycieczki, organi-
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zowa³o pomoc dla najubo¿szych rodzin.
W latach 20. XX w. pojawi³y
siê pierwsze próby powo³ania
federacji towarzystw z ró¿nych
dzielnic. 28 maja 1931 r.
cz³onkowie Towarzystw Przyjació³ Mokotowa, Pelcowizny,
Grochowa, Targówka i Pragi
powo³ali Zwi¹zek Stowarzyszeñ
Przyjació³ Wielkiej Warszawy,
na czele którego stan¹³ wicemarsza³ek Senatu RP Antoni
Bogucki.
Kres istnienia zwi¹zku i
poszczególnych towarzystw
przyniós³ wybuch II wojny
œwiatowej i lata okupacji niemieckiej. Idea organizacji
odrodzi³a siê dopiero w latach
60. W 1963 roku powsta³o
Towarzystwo Przyjació³ Warszawy, a rok póŸniej powo³ano jego oddzia³ terenowy na
Pradze Pó³noc, który dzia³a³
do 1994 roku. Byæ mo¿e, historia TPP odesz³aby w niepamiêæ, gdyby nie inicjatywa
Agaty Rymkiewicz, dziêki
której reaktywowano w 1995
roku Praski Oddzia³ Towarzystwa Przyjació³ Warszawy Towarzystwo Przyjació³ Pragi.
Ukoronowaniem dzia³alnoœci
Towarzystwa by³o otrzymanie
w 1998 roku Honorowego
Medalu 350-lecia Pragi, przyznawanego przez kapitu³ê pod
przewodnictwem ks. biskupa
Kazimierza Romaniuka. W
2003 roku powsta³ nowy
Praski Oddzia³ Towarzystwa
Przyjació³ Warszawy, który
znów po kilku latach przesta³
istnieæ.
W 2013 roku grupa m³odych entuzjastów z Piotrem
Stryczyñskim na czele postanowi³a reaktywowaæ Towarzystwo Przyjació³ Pragi. Jest
ono kontynuatorem tradycji
rozpoczêtych w 1915 roku. To
grupa osób, które czuj¹ potrzebê dochowania ci¹g³oœci
historycznej i przekazywania
jej kolejnym pokoleniom.
Swoje dzia³ania, których celem jest szerzenie wiedzy o
przesz³oœci Pragi, rozbudzanie lokalnego patriotyzmu,
szerzenie kultury i sportu, w
g³ównej mierze ukierunkowuj¹ na dzieci i m³odzie¿.
TPP organizuje wyjazdy na
zawody sportowe, takie jak:
turniej pi³karski Jab³onna Cup
2015 czy Memoria³ Boles³awa
Dubickiego w zapasach w stylu
klasycznym. Dobr¹ okazj¹ do
integracji lokalnej spo³ecznoœci s¹ obchody œwi¹t i rocznic.
Œwiêtowanie 367. urodzin
Pragi, obchody 184. rocznicy

bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹ czy Narodowego
Dnia Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych – to tylko niektóre
przyk³ady takich dzia³añ.
Wœród innych udanych akcji
TPP, s¹ spacery historyczne
dla grup szkolnych i dzieci ze
œwietlic i schronisk.
Korzystaj¹c z obchodów
100-lecia swojego istnienia,
Towarzystwo Przyjació³ Pragi
postanowi³o wyró¿niæ kilka
osób, które w jakiœ sposób
zas³u¿y³y siê dla dzielnicy.
Kubkiem z logo TPP nagrodzeni
zostali tacy pra¿anie, jak piewca Pragi, autor wielu ksi¹¿ek,
Pawe³ Elsztein, niezmordowany
kolekcjoner praskich pami¹tek,
Jacek Natorff, obroñca praskich zabytków Janusz Sujecki,
burmistrz Dzielnicy PragaPó³noc, Pawe³ Lisiecki, prezes
Fundacji Zmiana Marta D¹browska, Barbara Domañska z
urzêdu Warszawa PragaPó³noc, oraz Antoni Œwi¹tkowski
i Tadeusz Kowalczyk, repre-

zentuj¹cy Zespó³ Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza
„Dziadka” Lisieckiego. Z przyjemnoœci¹ i satysfakcj¹ muszê
dodaæ, ¿e wyró¿niona zosta³a
równie¿ pisz¹ca te s³owa, w
dowód uznania za publikacje w
Nowej Gazecie Praskiej.
Oprawê muzyczn¹ uroczystoœci obchodów 100lecia TPP zapewni³
fenomenalny Warszawski Duet Sentymentalny w sk³adzie:
Gabriela Moœcicka akordeon i œpiew oraz
Grzegorz Domañskibanjo i œpiew. Z pewnoœci¹ nale¿¹ oni do
najlepszych wykonawców piosenek
warszawskiej ulicy,
jakich s³ysza³am.
Szczególne s³owa
uznania nale¿¹ siê
Gabrieli Moœcickiej,
obdarzonej niezwyk³¹
barw¹ g³osu, idealnie
pasuj¹c¹ do war-

szawskiego folkloru. Wyst¹pi³y te¿ dzieci z miejscowego
ogniska przy Œrodkowej.
Towarzystwu Przyjació³
Pragi ¿yczymy dalszych 100
lat dzia³alnoœci i sukcesów
w pielêgnowaniu praskich
tradycji.
Joanna Kiwilszo

Rowerowa rywalizacja ju¿ od 1 maja
Warszawa ju¿ po raz drugi staje do Europejskiej Rowerowej Rywalizacji (European
Cycling Challenge 2015). Konkurs rozpocznie siê 1 maja i potrwa do koñca miesi¹ca.
Europejska Rowerowa Rywalizacja jest
Drug¹ nowoœci¹ jest mo¿liwoœæ powo³ywania
rowerowym konkursem, w którym bior¹ udzia³ w ramach miasta rywalizuj¹cych ze sob¹ zespomieszkañcy europejskich miast. Wygrywa ³ów. Bêd¹ one tworzone w trzech kategoriach:
miasto, w którym przejechano na rowerach szko³y, firmy (miejsca pracy) i inne. Dla zespo³ów,
najwiêcej kilometrów. Pod uwagê brane s¹ tylko które przejad¹ na rowerach najwiêcej kilometrów
podró¿e, w których rower zastêpuje samochód, przewidziano nagrody. Chêæ za³o¿enia
motocykl lub œrodki komunikacji miejskiej, zespo³u nale¿y zg³aszaæ na adres e-mailowy:
czyli najczêœciej podró¿e z domu do pracy rowery@um.warszawa.pl.
lub szko³y, po zakupy, do kina lub teatru itp.
W 2014 roku w ECC wziê³y udzia³ 32 euroW tym roku organizatorzy ECC przygotowali pejskie miasta. Uczestnicy w ci¹gu miesi¹ca
nowoœci. Na uczestników konkursu czeka specjalna przejechali ponad 1,5 mln km. Zwyciê¿y³a
aplikacja na telefony komórkowe Cycling365 przy- Warszawa pokonuj¹c dystans prawie 300
gotowana w kilku wersjach – na Androida i iOS, a w tys. km. W tym roku do rowerowej rywalizacji
ci¹gu najbli¿szych dni zostanie tak¿e udostêpniona stanie 37 miast.
wersja dla Windows Phone. Aplikacja pomo¿e
Aby przy³¹czyæ siê do Europejskiej Rowerowej
w tworzeniu tabeli wyników oraz mapy natê¿enia Rywalizacji wystarczy zarejestrowaæ siê na
ruchu rowerowego. Bêdzie tak¿e automatycznie stronie www.ecc2015.eu, pobraæ aplikacjê
eliminowa³a odcinki przejechane poza Warszaw¹. Cycling365 i od 1 maja przesi¹œæ siê na rower.

