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- wype³nienia 90-100 z³
- zni¿ki na protezy
- korony porcelanowe 450 z³
- protezy acetalowe
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poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Dwa testamenty
- kampania medialna
Jako wsparcie urzêdowych dzia³añ mieszkañców
skradzionych kamienic przy Tykociñskiej 30 i 40 s³u¿y
ostatnio zmasowana kampania medialna. Sprawa
sfa³szowanego testamentu znalaz³a siê nie tak dawno
w jednej z du¿ych gazet i w dwóch komercyjnych telewizjach. To dobrze, bo dzia³ania mieszkañców wymagaj¹
nag³oœnienia; nag³oœnienia wymaga równie¿ grabie¿
kamienic, która œmia³o mog³aby siê znaleŸæ w rankingu
kradzie¿y 25-lecia, gdyby taki ranking istnia³.
Ca³kiem nowym elementem ¿ono dla nich ksiêgi wieczyste.
w sprawie jest fakt obci¹¿e- Mieszkania te s¹ zad³u¿one
nia hipotek poszczególnych na kwoty od 380 do 420 tys.
lokali przez deweloperów, z³. Obci¹¿enie jest efektem
o czym poinformowa³ nas kredytów zaci¹gniêtych przez
jeden z mieszkañców Ty- deweloperów. Mieszkañcy
kociñskiej. W³asnoœæ lokali skierowali pisma do banków,
zosta³a wyodrêbniona, za³o- w których deweloperzy zaci¹-

Elastyczne
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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)

gnêli owe kredyty z informacj¹ i pytaniem, na jakiej
podstawie udzielono kredytów pod zastaw lokali, które
nie stanowi³y w³asnoœci kredytobiorców. Jeden z banków
nie udzieli³ odpowiedzi, drugi
zas³oni³ siê tajemnic¹ bankow¹.
Nie doœæ wiêc, ¿e lokatorzy
s¹ zmuszani do p³acenia
drakoñskich czynszów –
np. 1800 z³ miesiêcznie za
40-metrowe mieszkanie, nie
dokoñczenie na str. 2

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Plan zagospodarowania Portu
Praskiego – drugie wy³o¿enie
Jeszcze tylko do 20 maja mo¿na sk³adaæ uwagi do
projektu miejscowego planu zagospodarowania okolic
Portu Praskiego. To drugie podejœcie do uchwalenia
tego planu, który budzi du¿e kontrowersje wœród mieszkañców Pragi. Gor¹ce dyskusje tocz¹ siê w tej sprawie
ju¿ od 2011 roku, kiedy projekt planu wy³o¿ono po raz
pierwszy. Na terenie, bêd¹cym w³asnoœci¹ dewelopera,
ma powstaæ bardzo intensywna zabudowa miejska.
Miasto zdaje siê pok³adaæ najwiêksz¹ wartoœæ Pragi.
ogromne nadzieje w rozwoju Wielu pra¿an inaczej wyobrazabudowy Portu Praskiego, ¿a sobie sto³ecznoœæ – bez
widz¹c w tej inwestycji motor wie¿owców, z zabudow¹ w
rozwoju ca³ej dzielnicy. ludzkim rozmiarze, miejscami
Mieszkañcy jednak w znacz- do spacerów i wypoczynku
nej mierze nie podzielaj¹ tego wœród naturalnej przyrody,
optymizmu; chc¹ zachowania czego teraz bardzo im brakuhistorycznej skali zabudowy je. Protestuj¹cy podkreœlaj¹
dzielnicy, w nawi¹zaniu do jej tak¿e, ¿e s¹ za zabudow¹
wieloletniej odmiennoœci i Portu Praskiego, ale w sposób
autentycznoœci, która stanowi pozwalaj¹cy na przetrwanie

Polscy Matematycy Zwyciêzcy Enigmy
patronem bia³o³êckiej szko³y
Ponad 80 lat temu trzech polskich matematyków z³ama³o kody niemieckiej maszyny szyfruj¹cej „Enigma”.
Zdaniem wielu historyków ich wyczyn skróci³ II wojnê
œwiatow¹ o co najmniej dwa lata. Dziœ pamiêæ o wybitnych
kryptologach zostaje uczczona poprzez nadanie ich imienia
Zespo³owi Szkó³ Spo³ecznych STO na Bia³o³êce.
8 maja w siedzibie Bia³o- mieszcz¹ce siê przy ul.
³êckiego Oœrodka Kultury Dziatwy 6, bêd¹ nosiæ
odby³a siê uroczystoœæ imiê Polskich Matematyków
nadania imienia Zespo³owi Zwyciêzców Enigmy.
Szkó³ Spo³ecznych SamoNieprzypadkowo wybrano
dzielnego Ko³a Terenowego na tê uroczystoœæ dzieñ 70.
nr 5 Spo³ecznego Towarzystwa rocznicy zakoñczenia II wojny
Oœwiatowego. Œwiêtuj¹ca w œwiatowej. Patronem szkó³
tym roku 25-lecie istnienia zostali bowiem ludzie, którzy
Spo³eczna Szko³a Podsta- wnieœli ogromny wk³ad w
wowa nr 2 STO i Spo³eczne zwyciêstwo nad hitlerowskimi
Gimnazjum nr 333 STO, Niemcami. I choæ nie przelewali

Poszukujemy przedstawicieli handlowych
do sprzeda¿y powierzchni reklamowej.
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

Noc Muzeów na Pradze
Po raz dwunasty w Warszawie bêdziemy zwiedzaæ
muzea i placówki kulturalne w tajemniczym nocnym
antourage`u. W tym roku Noc Muzeów przypada 16 maja.
Bêdziemy bawiæ siê i uczyæ a¿ do rana. Niektóre placówki,
jak na przyk³ad Muzeum Warszawskiej Pragi otwarte bêd¹
do 4 rano. I w³aœnie tam chcemy Pañstwa przede wszystkim
zaprosiæ.
PRAGA W 3D
trójwymiarowym spacerowniku,
Trójwymiarowy film, który bogatym w opisy i ilustracje.
tam zaprezentujemy, bêdzie Na stronach urzêdu film
mia³ swoje rozwiniêcie w bêdzie w trzech wersjach:
zawieszonym na stronie Urzêdu wersji 3D, wersji 3D light
Dzielnicy: www.praga-pn.waw.pl
dokoñczenie na str. 5

krwi, nie walczyli z broni¹ w
rêku, w pe³ni zas³u¿yli na
miano bohaterów. Ich broni¹
by³ genialny umys³. Chodzi o
trzech studentów matematyki:
Mariana Rejewskiego, Jerzego Ró¿yckiego i Henryka
Zygalskiego, którzy po ukoñczeniu kursów dla kryptologów, zorganizowanych na
Uniwersytecie Poznañskim,

wykszta³conej tam przez
dziesiêciolecia bezcennej
dzikiej przyrody, której zazdroszcz¹ nam przybysze z
zagranicy, a której sami nie
doceniamy. W 2011 roku ponad 500 osób zg³osi³o swoje
krytyczne uwagi do planu, co
odsunê³o jego zatwierdzenie
w czasie, ale nie przekona³o
w³adz stolicy do zg³aszanych
argumentów. Dziêki zmianie
w Studium Uwarunkowañ i
Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego, wniesionej
podobno osobiœcie przez
prezydent Hannê GronkiewiczWaltz, zwiêkszono dopuszczaln¹ wysokoœæ zabudowy
na tym terenie z 30 metrów
na „ponad 30”. Dziêki temu,
zgodnie z prawem bêd¹
mog³y powstaæ dominanty o
wysokoœci nawet 160 metrów
(40 piêter). Sprytnie poradzono
sobie nawet z chronionymi
dokoñczenie na str. 3
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ul. Œw. Wincentego 101/1
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
www.gold-clinic.pl

dokoñczenie na str. 8

TERMEK
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

Zdjêcia do dokumentów - od 14 z³
Wysy³amy przesy³ki kurierskie - 25 z³
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Inwalidzi z werw¹
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Inwalidy i Œwiatowego
Dnia Osób Niepe³nosprawnych Oddzia³ Rejonowy
Warszawa Targówek Polskiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów zorganizowa³ 28 kwietnia spotkanie
w Domu Kultury „Œwit”. Oprócz cz³onków zwi¹zku
przybyli liczni goœcie, m.in. przedstawiciele w³adz Targówka,
Rady Warszawy, Okrêgowego PZERiI, Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Bródno”, Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Praga”, Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Oœrodka
Sportu i Rekreacji, Spo³ecznej Rady Kombatanckiej.

Prezentuj¹ce siê na scenie
po raz pierwszy ko³o nr 4
po³¹czy³o w programie utwory
w³asne i Jerzego Jurandota,
potem zachêca³o do wspólnego
œpiewania „Niech ¿yj¹ emeryci
przez wiele d³ugich lat” oraz
„Tutaj na Bródnie – mój œwiat”.
„Cieszê siê, ¿e Targówek
wyprzedzi³ inne dzielnice” –
powiedzia³ pose³ Micha³
Szczerba, przewodnicz¹cy
powo³anej niedawno, 27-osobowej sejmowej Komisji Polityki
Senioralnej. Zachêca³ do dalszej aktywnoœci, zaprosi³ 6
czerwca na dzieñ Uniwersytetów
Trzeciego Wieku na S³u¿ewcu.
Jesieni¹ w Sejmie odbêdzie
siê Parlament Seniorów.
Czêœæ artystyczn¹ kontynuowa³a Teresa Witanowska z

ko³a nr 5 wi¹zank¹ piosenek
z puent¹ „Mi³oœæ ci wszystko
wybaczy” oraz „Brzydula i
rudzielec”. Chór z ko³a nr 1
zacz¹³ wystêp powa¿nie –
hymnem Unii Europejskiej,
zakoñczy³ „My ju¿ piosenk¹
po¿egnamy was, niech ta
piosenka zawsze ³¹czy nas”.
K.

www.gravic.pl
Wiktor Szczêsny
Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133
tel. 22 243 95 92, 606 910 993

Co z przedszkolem przy Jagielloñskiej?
Prezes oddzia³u Witold Harasim przedstawi³ ró¿ne formy dzia³ania PZERiI na rzecz
poprawy stanu zdrowia i
sprawnego funkcjonowania
kole¿anek i kolegów. Za
wspieranie tych dzia³añ podziêkowa³ samorz¹dowi i
w³adzom dzielnicy, OPS, SM
„Bródno”, RSM „Praga”,
SZPZLO Warszawa Targówek
oraz placówce, w której
odbywa siê spotkanie.
„W statucie zwi¹zku zapisana
jest pomoc i ¿yczliwoœæ, zw³aszcza
dla osób niepe³nosprawnych,
samotnych, nie radz¹cych sobie
w obecnej rzeczywistoœci” –
przypomnia³ Janusz Czy¿,
prezes zarz¹du Oddzia³u Okrêgowego w Warszawie PZERiI,
dziêkuj¹c organizatorom dorocznych spotkañ na Targówku.
Uznanie wyrazili tak¿e wiceburmistrzowie: Ma³gorzata
Kwiatkowska i Pawe³ Michalec,
który stwierdzi³ m.in.: „Patrz¹c na Wasz¹ dzia³alnoœæ
nabiera siê si³ i optymizmu.”
Tradycyjnie, podziêkowania
i dyplomy otrzyma³y osoby,
wyró¿niaj¹ce siê aktywn¹
dzia³alnoœci¹. Z r¹k Janusza
Czy¿a i Witolda Harasima

dyplomy otrzymali: Mariola
Drzewiñska, Adam Zawadil,
Jacek Wojciechowski, Krzysztof
Szczurowski i Henryka Barañska oraz Hanna Szczekutek,
Andrzej B¹k, Halina Socha,
Jerzy Niewêg³owski, Lucyna
Mieczkowska, Kazimierz
Grzeszczyk, Idzi Motyliñski,
Alina Pielak, Marian Kie³basa,
Danuta Michrowska, Krystyna
Korpowska, Krystyna Jaskólska, Joanna Szczepaniak i
Izabela Wierzbicka.
W drugiej czêœci spotkania cz³onkowie zwi¹zku
zaprezentowali swoje talenty
artystyczne Zaczê³o siê od
wystêpu Ko³a nr 6, z solówk¹
Witolda Harasima. „Wszystko
o mi³oœci” wyœpiewano solo,
w duecie, a refren ostatniej
piosenki – z udzia³em ca³ej
sali.
Artyœci z ko³a nr 10 wzruszyli
publicznoœæ „Piosenk¹ o mojej
Warszawie”, zespó³ „Praga to
my” z ko³a nr 11 – wieloma piosenkami, m.in.: „Serduszko
puka w rytmie cza cza” i „Bella
bella donna” oraz tañcem.
Dalszy ci¹g mi³oœci i marzeñ
przywo³a³o ko³o nr 2, m.in.
piosenk¹ „Opowie ci wiatr”.

Zakoñczy³y siê konsultacje spo³eczne do Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji. Za chwilê poznamy wyniki rekrutacji
do przedszkoli. Tymczasem rozesz³a siê ju¿ wieœæ, ¿e Teatr
Baj i funkcjonuj¹ce w tym samym, zabytkowym budynku,
Przedszkole nr 183 przy ul. Jagielloñskiej 28 bêdzie zamykane.
- Nie, nie bêdzie zamykane - powiedzia³ nam z-ca burmistrza
Dariusz Kacprzak – ale bêdzie przenoszone na czas remontu.
Chcielibyœmy, ¿eby to by³o przedszkole w najbli¿szej okolicy,
by nie utrudniaæ ¿ycia rodzicom i dziadkom, a dzieciom
zaoszczêdziæ stresu i zmêczenia.
Wiadomo, ¿e w pobli¿u nie ma ¿adnego innego przedszkola,
zachodzi wiêc obawa, ¿e dzieci mog¹ zostaæ rozdzielone na
inne placówki.
- Nie wyobra¿am sobie tego – dodaje burmistrz D. Kacprzak
– Ani przedszkolaki ani grono pedagogiczne nie bêdzie
podzielone, bo mog³oby to wp³yn¹æ negatywnie na rozwój i
psychikê dzieci. Na za³atwienie tej sprawy mamy rok, dlatego
Zarz¹d podj¹³ uchwa³ê o budowie przedszkola przy Wrzesiñskiej.
To przedszkole i tak trzeba bêdzie zbudowaæ, bo za chwilê
wyroœnie nam pod bokiem du¿e osiedle – Port Praski, które
te¿ bêdzie potrzebowaæ tej placówki. Pierwsi lokatorzy ju¿
siê wprowadzaj¹.
Na budowê przedszkola przy Wrzesiñskiej, na 120 dzieci,
urz¹d dzielnicy potrzebuje 7 mln z³otych. Tych pieniêdzy Miasto,
które jest autorem programu, nie zaplanowa³o w Zintegrowanym
Programie Rewitalizacji, podobnie, jak nie zaplanowa³o pieniêdzy
na przeniesienie placówki przedszkolnej na czas remontu.
Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc wyst¹pi³ o dodatkowe œrodki
na zabezpieczenie obu potrzeb, jednak dosta³ odmowê, z
sugesti¹, by sam je sobie wygospodarowa³.
Z ostatniej chwili: W przedszkolu przy Jagielloñskiej 28
s¹ jeszcze wolne miejsca.

VIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Praca na lata
Projekt uchwa³y w sprawie zaopiniowania projektu
uchwa³y Rady m.st. Warszawy w sprawie aktualnoœci
„Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego” – by³ tematem sesji,
zwo³anej 20 kwietnia na wniosek zarz¹du dzielnicy Targówek.
Obrady zaczê³y siê od
Komisja infrastruktury, inuczczenia chwil¹ ciszy westycji i ochrony œrodowiska
pamiêci zmar³ego prof. pozytywnie zaopiniowa³a
W³adys³awa Bartoszewskiego. projekt uchwa³y.
Zastêpca burmistrza Pawe³
Na pytania radnych odpoMichalec poinformowa³ o wiadali: burmistrz S³awomir
przygotowanej przez zarz¹d Antonik i naczelnik Wydzia³u
opinii o projekcie uchwa³y Architektury i Budownictwa
Rady Warszawy oraz auto- Marek Sad³owski. Wiceprzepoprawce zarz¹du dzielnicy, wodnicz¹cy rady Witold Hadotycz¹cej umo¿liwiana rasim zachêca³, by w omanadbudowy istniej¹cych wianej sprawie nie wykazybudynków mieszkalnych w waæ nerwowoœci; rozpoczêta
zabudowie jednorodzinnej dziœ procedura uchwalania
na terenie Zacisza.
planów oznacza pracê rady
W za³¹czniku do projektu przez ca³¹ kadencjê.
W wyniku dyskusji na sesji
uchwa³y wniesiono o obni¿enie klasy dróg, wprowadzenie sformu³owana zosta³a druga
dodatkowych przystanków w autopoprawka „obni¿enie klasy
rejonie Targówka Fabryczne- ci¹gu dróg Œw. Wincentego
go oraz w rejonie wêz³a ¯aba; i G³êbocka na odcinku od
maksymalnego ograniczenia ul. Odrow¹¿a do Trasy
lokalizacji zak³adów, zbiera- Toruñskiej, Kondratowicza,
j¹cych i przetwarzaj¹cych Bazyliañskiej, £odygowej – z
odpady (z wy³¹czeniem G (G³ówna) na Z (Zbiorcza)
istniej¹cych, które spe³niaj¹ oraz Wysockiego i Odrow¹¿a
wymagania z zakresu ochrony – z GP (G³ówna Przyspieszona)
œrodowiska); za niezbêdne na G (G³ówna).
uznano zmiany planu z 2002 r.
Po pó³toragodzinnych
zagospodarowania przestrzen- obradach odby³o siê g³osonego Bramy Bia³ostockiej oraz wanie projektu uchwa³y
planu zagospodarowania wraz z 2 autopoprawkami.
przestrzennego cz. II (teren, 13 radnych opowiedzia³o
na którym wybudowany zosta³ siê „za”, nie by³o „przeciwzbiornik retencyjno-rekreacyjny nych”, 8 wstrzyma³o siê od
w rejonie ulic Bardowskiego i g³osu.
Skorpiona oraz jego otoczenia).
K.

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

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

Dwa testamenty - kampania medialna
dokoñczenie ze str. 1

doœæ, ¿e s¹ eksmitowani za
d³ugi lub sami opuszczaj¹
swoje mieszkania, nie bêd¹c
w stanie udŸwign¹æ czynszów, to jeszcze – jak siê
okazuje – ich mieszkania
maj¹ obci¹¿one hipoteki,
czêsto na sumy przekraczaj¹ce
wartoœæ tych mieszkañ.
Fakt, i¿ poszczególne
mieszkania nie stanowi¹
w³asnoœci deweloperów wynika
wprost z wyroku w sprawie,
któr¹ skierowa³ do s¹du

okrêgowego jeden z lokatorów.
Wyrok ten jest prze³omowy,
bowiem umo¿liwia tzw.
wzruszenie umorzonych
wczeœniej spraw odnosz¹cych
siê do kwestii w³asnoœci
kamienic. Rozwa¿enie mo¿liwoœci podwa¿enia wyroków
zapowiedzia³ szef prokuratury
rejonowej.
Kolejnym istotnym elementem w tej sprawie jest
wniosek prokuratury do s¹du
rejonowego o uzgodnienie
stanu prawnego ksi¹g

wieczystych dla obu kamienic
i poszczególnych lokali.
Chodzi o to, by s¹d cywilny
nakaza³ s¹dowi wieczystoksiêgowemu dokonanie
odpowiedniego wpisu w
ksiêgach wieczystych na temat
tocz¹cego siê postêpowania
w sprawie nieprawnego
nabycia kamienic.
Mieszkañcy rozwa¿aj¹
równie¿ postawienie deweloperom zarzutu dzia³ania w z³ej
wierze, bowiem ci nie mogli
nie wiedzieæ, ¿e kamienice

zosta³y zagrabione na podstawie fa³szywego testamentu,
jako ¿e Miros³aw K. mia³ ju¿
wówczas prawomocny wyrok
o fa³szerstwo.
Do tematu z pewnoœci¹
bêdziemy powracaæ, choæ
bardzo chcielibyœmy, by
sprawa skradzionych kamienic
znalaz³a wreszcie satysfakcjonuj¹cy lokatorów fina³.
Wygl¹da jednak na to, ¿e na
ostateczne rozwi¹zanie trzeba
bêdzie jeszcze poczekaæ.
(egu)

nowa gazeta praska 3

Plan zagospodarowania Portu
Praskiego - drugie wy³o¿enie
dokoñczenie ze str. 1

Dêby pamiêci
W Zespole Szkó³ nr 43 odby³a siê uroczystoœæ posadzenia
i poœwiêcenia Dêbów Pamiêci, upamiêtniaj¹ca Ofiary
Zbrodni Katyñskiej: aspiranta Policji Pañstwowej Aleksandra
JuŸkowa oraz komisarza Policji Pañstwowej Wac³awa
Turkowskiego

„Prawdy nie mo¿na rozstrzelaæ” to has³o stanowi¹ce motyw
przewodni uroczystoœci, która
odby³a siê 30 kwietnia w Zespole
Szkó³ nr 43 w Warszawie, upamiêtniaj¹cej dwie ofiary zbrodni
katyñskiej; aspiranta Policji Pañstwowej Aleksandra JuŸkowa i
komisarza Policji Pañstwowej
Wac³awa Turkowskiego.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
od oficjalnego ods³oniêcie tablicy
pami¹tkowej przez cz³onków
rodzin zamordowanych oraz
Miros³awa Kaliñskiego, zastêpcê
burmistrza dzielnicy Bia³o³êka
i dyrektora ZS nr 43 w Warszawie Bo¿enê Smoczyñsk¹.
Kolejnym akcentem zdarzenia
by³o posadzenie Dêbów Pamiêci

V sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Seniorzy, nowe ulice, bud¿et
Radni wys³uchali sprawozdania z dzia³alnoœci bia³o³êckiego
Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami. Sprawozdanie
zosta³o przyjête. Odpowiedni¹ uchwa³¹ powo³ano
Bia³o³êck¹ Radê Seniorów i nadano jej statut, okreœlaj¹cy
tryb wyboru cz³onków, zasady dzia³ania i sposób zorganizowania rady.
W uzasadnieniu do uchwa³y czytamy m. in.: „(…) Utworzenie
Bia³o³êckiej Rady Seniorów wynika z nowelizacji ustawy o
samorz¹dzie gminnym, która umo¿liwia jednostkom pomocniczym
tworzenie rad seniorów (…) Przeprowadzona na potrzeby
miejskiego programu diagnoza wykaza³a potrzebê wzrostu
aktywnoœci spo³ecznej osób starszych i zwiêkszenia ich reprezentacji wobec w³adz samorz¹dowych. Tak¿e codzienne
kontakty z seniorami i organizacjami ich skupiaj¹cymi w naszej
dzielnicy wskazuj¹, ¿e aktywni seniorzy chc¹ zajmowaæ siê
tematami im bliskimi, zwi¹zanymi z ich ¿yciem codziennym
i najbli¿szym otoczeniem. (…) Przewidywalnym skutkiem
powo³ania Bia³o³êckiej Rady Seniorów bêdzie wzrost zainteresowania seniorów ¿yciem spo³ecznym Bia³o³êki i Warszawy.
Bia³o³êcka Rada Seniorów bêdzie reagowa³a na lokalne problemy
seniorów, przeciwdzia³a³a dyskryminacji tej grupy spo³ecznej
oraz kreowa³a pozytywny wizerunek seniora w lokalnej
spo³ecznoœci.” Za³¹cznik do tej uchwa³y stanowi³ statut rady.
Trzema odrêbnymi uchwa³ami nadano nazwy trzem bia³o³êckim
ulicom. Jedna z nich, znajduj¹ca siê pomiêdzy ulicami El¿biety
Barszczewskiej i Mieczys³awy Æwikliñskiej, bêdzie mia³a za
patrona Mariana Wyrzykowskiego - aktora teatralnego,
filmowego i telewizyjnego, re¿ysera i pedagoga. Kolejna z ulic
otrzyma nazwê ¯erañska, inna – Pani na Wiœniewie, co stanowi
proste nawi¹zanie do niegdysiejszej w³aœcicielki Wiœniewa.
Przeg³osowano zmiany w bud¿ecie na 2015 rok.
(egu)

oraz z³o¿enie kwiatów przez
goœci, wœród których znajdowali siê
uczniowie szko³y, spokrewnieni
z ofiarami mordu katyñskiego
– JuŸkowem i Turkowskim.
Ods³oniêcie tablicy przebiega³o
w bardzo podnios³ej i wzruszaj¹cej atmosferze. Wœród
zaproszonych znaleŸli siê
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, oœwiatowych,
policji, duchowieñstwa oraz
stowarzyszeñ, krzewi¹cych
wiedzê o ofiarach drugiej wojny
œwiatowej. Podczas uroczystoœci
g³os zabrali: Miros³aw Kaliñski,
zastêpca burmistrza Dzielnicy
Bia³o³êka miasta sto³ecznego
Warszawy, m³odszy inspektor
Andrzej Zió³kowski, Micha³
Wykowski - prezes Warszawskiego
Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, Adam JuŸków - syn
zamordowanego Aleksandra
JuŸkowa i Wojciech Turkowski
- bratanek Wac³awa Turkowskiego oraz Bo¿ena Smoczyñska dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 43 w
Warszawie. Wartê honorow¹
przy tablicy pe³nili przedstawiciele policji. Dla dzieci i wnuków
zamordowanych uroczystoœæ
stanowi³a sentymentaln¹, ale i
bolesn¹ podró¿ w skrzêtnie
ukrywan¹ przez zbrodniarzy
przesz³oœæ.
Druga czêœæ to inscenizacja
s³owno-muzyczna przygotowana
przez uczniów szko³y, zawieraj¹ca elementy tragicznej historii
ofiar Kozielska, Starobielska i
Ostaszkowa, zamordowanych
strza³em w ty³ g³owy. Wydarzenia historyczne, przeplatane
wierszami m.in. Wac³awa
Kruka „Modlê siê Panie za
kraj…”, który tak¿e zgin¹³ w
Katyniu; Kazimiery I³³akowiczówny „O Bo¿e! Najpierw
jechali d³ugo”; fragmentami
listów od têskni¹cych rodzin do
mê¿ów, ojców oraz piosenkami
z repertuaru L. Makowieckiego,
J. Kaczmarskiego w wykonaniu
solistów i szkolnego chóru
dope³ni³y ca³oœci podnios³ego
wydarzenia. Goœcie mogli
równie¿ podziwiaæ wystawê
fotografii „Ostaszków-TwerMiednoje” – na nieludzkiej ziemi”
autorstwa Aleksandra Za³êskiego,
który uczestniczy³ w ekshumacjach cia³ policjantów na
Wschodzie na pocz¹tku lat 90.
Uroczystoœæ posadzenia
Dêbów Pamiêci ku czci zamordowanych Aleksandra JuŸkowa
oraz Wac³awa Turkowskiego
wywar³a niezwyk³e wra¿enie na
goœciach, zw³aszcza rodzinach
zabitych. Dla uczniów by³a
cenn¹ lekcj¹ trudnej i bolesnej
historii naszego kraju.
Magdalena Jaskólska

osiami widokowymi, urywaj¹c
je po stronie praskiej na samym brzegu Wis³y. Id¹c na
rêkê inwestorowi nie wziêto
pod uwagê charakteru historycznej zabudowy Pragi, ani
jej naturalnych dominant wysokoœciowych, jakimi s¹ np.
wie¿e Katedry œw. Floriana
(74 m). Tymczasem zabudowê
terenów portu przybli¿a decyzja s¹du, który rozwia³ w¹tpliwoœci Wojewody Mazowieckiego Jacka Koz³owskiego i
uzna³, ¿e inwestor mo¿e sam
wybudowaæ œluzê i wrota
przeciwpowodziowe, bez koniecznoœci udzia³u finansowego
miasta w tym przedsiêwziêciu.
Istniej¹ obawy, ¿e wraz z t¹
inwestycj¹ nast¹pi zawê¿enie
tzw. gorsetu warszawskiego,
czyli miejsca najwiêkszego
przewê¿enia koryta Wis³y, co
mo¿e prowadziæ do wzrostu
zagro¿enie powodziowego w
Warszawie. Nie wziêto te¿
nale¿ycie pod uwagê polderowego charakteru podmok³ych
terenów portu, zapewniaj¹cego
mu tak du¿¹ ró¿norodnoœæ
biologiczn¹. Zaobserwowano

tam wiêcej gatunków ptaków
ni¿ w £azienkach Królewskich.
Porównania do Amsterdamu,
jakie przywo³uje w materia³ach prasowych inwestor,
tak¿e nie maj¹ wiêkszego
uzasadnienia. Skojarzenie z
wod¹ jest jedynym podobieñstwem, bowiem w nowych
dzielnicach mieszkalnych
Amsterdamu nie buduje siê
wie¿owców, zabudowa mieszana mieszkalno-biurowa te¿
nie przekracza ludzkiej skali
budynków (6-7 piêter), a
przestrzenie publiczne s¹
dostêpne i przyjazne pieszym
oraz rowerzystom. Plan Portu
Praskiego nawet w tej sferze
pozostawia wiele do ¿yczenia.
Najwiêksze zagro¿enie nie wi¹¿e
siê jednak ze zwiêkszeniem
liczby sta³ych mieszkañców,
lecz z utworzeniem wielkich
generatorów ruchu samochodowego, jakimi s¹ wie¿owce
biurowe i du¿e centra handlowe,
których powstanie plan te¿
dopuszcza. Codziennie ma tam
przebywaæ nawet 40 tysiêcy
osób, czyli prawie drugie tyle,
ile mieszka na ca³ej Pradze
Pó³noc. Mo¿liwoœæ budowy od

pocz¹tku nowej dzielnicy daje
niepowtarzaln¹ szansê stworzenia miasta dla ludzi, harmonijnie wkomponowanego w
istniej¹c¹ historyczn¹ tkankê
i z szacunkiem korzystaj¹cego
z s¹siedztwa dzikiej przyrody.
Jednak chêæ maksymalizacji
spodziewanych zysków (co
jeszcze w 2011 roku podkreœlali
przedstawiciele Elektrimu,
bêd¹cego udzia³owcem spó³ki
Port Praski) jest w stanie
zniweczyæ wszelkie szczytne
zamierzenia. Pewien przedsmak daje powstaj¹ca ju¿
zabudowa przy ul. Okrzei,
gdzie budynki wyci¹ga siê
niemi³osiernie w górê, nie
dbaj¹c o harmonijne dopasowanie ich wysokoœci do ju¿
istniej¹cej zabudowy. Organizatorzy protestów z 2011 roku
zapowiadaj¹ dalsz¹ walkê o
lepszy plan zabudowy Portu
Praskiego. Z wy³o¿onym projektem mo¿na siê zapoznaæ
na stronach internetowych
miasta oraz w dzielnicowym
Wydziale Architektury. Termin
sk³adania uwag up³ywa 20
maja 2015 roku.
Kr.

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 w Azji i Europie.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je
eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne
organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y
energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach
energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum
choroby. Poœwiêca choremu oko³o 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.
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
Dlaczego lepiej wybraæ Jamesa?
- wizyta trwa 30 minut przez które James zajmuje
siê ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem
wskazanych miejsc
- doje¿d¿amy do domu czy szpitala jeœli sam
nie jesteœ w stanie do nas dotrzeæ
- prowadzimy sta³¹ dzia³alnoœæ, codziennie mo¿esz
siê z nami skontaktowaæ w godzinach 9-19.
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu.
Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.:
22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.
Sobota i niedziele telefony komórkowe.
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl
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Poszukiwany/Poszukiwana - muzeum
polskiej wódki czeka na eksponaty
3. Etykiety i butelki polskich
W 2017 roku w Centrum Praskim Koneser w Warszawie wyprodukowana z surowców
otworzy swoje podwoje pierwsze na œwiecie Muzeum polskiego pochodzenia, wódek czystych, ze szczególPolskiej Wódki. Do 31 maja trwa akcja zbierania ekspo- tradycyjnych polskich nym uwzglêdnieniem marek
natów, zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska zbó¿: ¿yta, pszenicy, owsa, Wyborowa i Luksusowa, z lat
Wódka - patrona nowo powstaj¹cej instytucji kulturalnej. jêczmienia, pszen¿yta lub 1900-1990.
Dla osób, które przeka¿¹ najbardziej atrakcyjne przedmioty ziemniaków, a ca³y proces
4. Etykiety i butelki polskich
przewidziano nagrody pieniê¿ne.
przetwarzania musi odbywaæ wódek gatunkowych z lat
1900-1990.
Historyczne etykiety, butelki, nowszych rozwi¹zañ multi- siê na terytorium Polski.
Muzeum, zlokalizowane na
ksi¹¿ki to tylko niektóre medialnych, przygotowa³a
5. Ksi¹¿ki oryginalne dotyprzedmioty objête akcj¹ „Po- zaœ renomowana pracownia warszawskiej Pradze Pó³noc cz¹ce technologii produkcji
szukiwany/Poszukiwana”. architektoniczn¹ NIZIO w postindustrialnych budynkach polskiej wódki z okresu od
Zg³oszenia eksponatów mo¿na DESIGN INTERNATIONAL. z czerwonej ceg³y, gdzie XVIII do XX wieku.
dokonywaæ poprzez aplikacjê Korzystaj¹c z archiwalnych przez wiele lat dzia³a³a War6. Kolumna destylacyjna z
umieszczon¹ na profilu Muzeum materia³ów, które zachowa³y szawska Wytwórnia Wódek gorzelni – miedziana.
Polskiej Wódki na Facebooku: siê m.in. w prowadzonych od „Koneser”, stanie siê nowym,
7. Zdjêcia i historie polskich
www.facebook.com/Muzeum- pokoleñ gorzelniach, a tak¿e atrakcyjnym punktem na rodów gorzelniczych.
PolskiejWodki. Organizator, z eksponatów przekazanych kulturalnej mapie stolicy, a
8. Zdjêcia bali, rautów,
Stowarzyszenie Polska w ramach akcji „Poszukiwa- przede wszystkim miejscem
gdzie uwidoczniona jest polska
Wódka, zachêca wszystkich ny/Poszukiwana”, powstanie przypominaj¹cym Polakom i
wódka z lat 1900-1990.
do tworzenia ekspozycji, ekspozycja prezentuj¹ca pokazuj¹cym zagranicznym
Andrzej Szumowski, predziêki której powstanie jedyna ponad 600-letni¹ historiê turystom, na czym polega
zes
Stowarzyszenia Polska
w swoim rodzaju instytucja wytwarzania narodowego wyj¹tkowoœæ Polskiej Wódki i
Wódka,
zaprasza do udzia³u
poœwiêcona narodowemu trunku Polaków i jego zwi¹zku czym wyró¿nia siê na tle innych.
w akcji:
trunkowi Polaków.
Lista poszukiwanych eksz polsk¹ tradycj¹ i kultur¹.
https://www.youtube.com/
- Polsk¹ wódkê nale¿y trakAndrzej Szumowski pod- ponatów do powstaj¹cego
watch?v=G1WfyPV8z5s
towaæ w kategoriach dobra kreœla: w Muzeum Polskiej Muzeum Polskiej Wódki:
Fanpage Muzeum Polskiej
narodowego. Wytwarzana od Wódki jest miejsce dla ka¿dej
1. Plakaty, reklamy, foldery
Wódki
na Facebooku:
ponad 600 lat na naszych marki wódki spe³niaj¹cej zwi¹zane z polsk¹ wódk¹ z
https://www.facebook.com/
ziemiach, nierozerwalnie wymogi znowelizowanej lat 1900-1990.
wpisa³a siê w polsk¹ historiê i definicji Polskiej Wódki,
2. Zagraniczne reklamy MuzeumPolskiejWodki
obyczaje. To alkohol najwy¿szej która wesz³a w ¿ycie 13 polskich wódek, ze szczególKontakt do zg³oszeñ telejakoœci i jeden z nielicznych stycznia 2013 r. S¹ one nym uwzglêdnieniem marki fonicznych:
polskich produktów rozpo- jednoznaczne - aby wódka Wyborowa, z lat 1900-1990. Agencja PiaR+ 22 241 12 36
znawalnych i cenionych na mog³a u¿ywaæ oznaczenia
LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ca³ym œwiecie. Mamy wiêc geograficznego „Polska
powody do dumy i podobnie Wódka/Polish Vodka” musi byæ
ul. Poborzañska 8
jak inne kraje powinniœmy
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85
chwaliæ siê i promowaæ nasz
narodowy trunek. Dlatego
Wszystkie wyjazdy traktujemy
zapraszamy wszystkich
jako rekreacyjno-edukacyjne
Polaków, by do³o¿yli swoj¹
- uczestnicy s¹ widoczni po„cegie³kê” do powstania
przez kamizelki fluorescencyjne,
Muzeum Polskiej Wódki,
Mija 15 lat istnienia Klubu Rowerowego „TRYBIK”. kaski oraz odblaski.
pierwszej i jedynej takiej
Klubu, który powsta³ z pomys³u Marcina Paczka – syna
Wspó³pracujemy z Sejmikiem
instytucji na œwiecie - mówi
prezesa Klubu.
Województwa Mazowieckiego,
Andrzej Szumowski, prezes
Wojewódzkim Oœrodkiem
Stowarzyszenia Polska Wódka,
Ruchu Drogowego, MSW oraz
patrona muzeum.
w Wydzia³em Ruchu Drogowego
Aby wzi¹æ udzia³ w akcji i
Sto³ecznej Policji.
wyraziæ chêæ przekazania
Nasze dzia³ania odbi³y siê
eksponatu, nale¿y u¿yæ apliszerokim echem w mediach:
kacji zg³oszeniowej na Facebierzemy czynny udzia³ w
booku Muzeum Polskiej
audycjach radiowych i teleWódki, umieszczaj¹c w forwizyjnych, w których mówimy
mularzu opis eksponatu, jego
o bezpieczeñstwie m³odego
historiê oraz zdjêcie. Tak wyrowerzysty.
pe³nione zg³oszenie trafi do
Marzeniem prezesa Klubu
r¹k organizatora, który po
Paw³a
Paczka jest uzyskanie
zakoñczeniu akcji wybierze z
poprzez
tê dzia³alnoœæ mininades³anych propozycji te,
malnej wypadkowoœci wœród
które spe³niaj¹ merytoryczne
dzieci i m³odzie¿y je¿d¿¹cych
i jakoœciowe wymogi okreœlona rowerach – tak jak to ma
ne przez zespó³ pracuj¹cy
Grupa dzieci i m³odzie¿y Powsina, Zegrza, Parku miejsce w Szwecji.
nad ekspozycj¹ muzeum.
ze Szko³y Sportowej przy M³ociñskiego i w wiele innych
Klub Trybik znany jest nie
Dodatkow¹ opcj¹ jest tak¿e
ul.
Jagielloñskiej
7
niemal
co
miejsc
województwa
mazowiectylko
na Pradze Pó³noc, ale
wype³nienie formularza drog¹
tydzieñ
uczestniczy
w
wykiego.
Corocznie
klubowicze
tak¿e
w ca³ej Warszawie oraz
telefoniczn¹ i wys³anie zdjêcia
poczt¹. Spoœród nades³anych cieczkach i rajdach rowerowych. uczestnicz¹ w pielgrzymce poza Województwem Mazowieckim. Zrzesza oko³o 90 osób.
zg³oszeñ komisja konkursowa Klub rowerowy „TRYBIK” do Czêstochowy.
prowadzony
jest
spo³ecznie.
wybierze i nagrodzi 3 laureatów - nagrod¹ pieniê¿n¹ o Uczy bezpiecznej jazdy po
wartoœci 1000 z³ oraz 10 drogach rowerowych i ulicy
uczestników kwot¹ 200 z³. dzieci i m³odzie¿y na Pradze
Zwyciêzcy zostan¹ zapro- Pó³noc i nie tylko.
Znany jest z wielu akcji
szeni na uroczyste otwarcie
charytatywnych, takich jak
muzeum.
Prace nad Muzeum Polskiej festyny dla dzieci, imprezy
Wódki s¹ zaawansowane. plenerowe, organizowanie
Logotyp zosta³ zaprojektowany wigilii Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
przez znanego artystê plasty- i Wielkiejnocy.
W okresie wiosna-lato-jeka, Andrzeja P¹gowskiego.
Koncepcjê wystawy, zak³ada- sieñ organizuje cotygodniowe
j¹c¹ po³¹czenie tradycyjnych wycieczki rowerowe, miêdzy
sposobów ekspozycji i naj- innymi do Puszczy Kampinoskiej,

Rowerowa pasja

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
13 V (œroda) godz. 18.00 - Klub Mêski. Goœcie: Juliusz Erazm
Bolek, poeta, prozaik i felietonista oraz Kamil Pawlicki, bard
i gitarzysta, kompozytor muzyki filmowej i telewizyjnej. W
programie premiera poematu „CORRIDA”, utworu poœwiêconego
pamiêci Grzegorza Przemyka i Barbary Sadowskiej oraz
minikoncert w wykonaniu Kamila Pawlickiego. Wstêp 10 z³.
16 V (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych
* Mali Einsteini – temat: „Robot rysuj¹cy w³asnej roboty!”.
Zajêcia dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,
II gr. – 11.00, III gr. – 12.00. Op³ata 30 z³.
16 V (sobota) godz. 17.00-23.00 - Noc Muzeów: Na morzu,
l¹dzie i w powietrzu - bitwy od rydwanów Ramzesa po czo³gi
genera³a Maczka. Gry historyczne, próba w³asnych si³ w
dzia³aniach strategii bojowej w ró¿nych okresach historycznych,
modelarstwo. Wstêp wolny.
18 V (poniedzia³ek) godz. 11.00 - „W majowym s³oñcu” wystawa pracowni malarstwa UTW DK Zacisze. Czynna do 19 VI.
22 V (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.
23 V (sobota) - Warsztaty z cyklu Sobota dla Ma³ych i Du¿ych.
* Roztañczona Sobota – warsztaty tañca towarzyskiego.
Godz. 10.00-12.30. Op³ata 55 z³.
* Mali Einsteini – temat: „Jak dzia³aj¹ nasze nosy i po co nam
nosowe w³osy?”. Zajêcia dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa –
godz. 10.00, II gr. – 11.00, III gr. – 12.00. Op³ata 30 z³.
* „uTKANA sobota” tkactwo artystyczne od podstaw – warsztaty
dla doros³ych. Godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³.
* Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych – temat:
„Pablo Picasso”. Zajêcia dla dzieci w wieku 6-10 lat. Godz.
11.00-13.00. Op³ata: 45 z³.
24 V (niedziela) godz. 12.00-20.00 - 7. Festiwal Dzieci i M³odzie¿y
„Artystyczny Targówek” w Parku Bródnowskim: prezentacje na
scenie, dzia³ania animacyjne, warsztaty plastyczne i artystyczne,
gry i zabawy oraz mnóstwo atrakcji dla Ma³ych i Du¿ych.
Festiwal Dzieci i M³odzie¿y „Artystyczny Targówek” to przedsiêwziêcie promuj¹ce edukacjê kulturaln¹ dzielnicy Targówek
na szerok¹ skalê. Festiwal poprowadzi Maciej G¹siorek,
polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy.
27 V (œroda) godz. 14.00 - Dzieñ Matki Sybiraczki. Spotkanie
Ko³a Terenowego Zwi¹zku Sybiraków Warszawa Praga Pó³noc.
27 V (œroda) godz. 17.45 - XXXIX Gie³da Inicjatyw Artystycznych
„Warszawa-Praga-Targówek”. W programie wystêp zespo³ów:
„Sztajerek z Targówka”, „¯urawie” oraz „Zaciszañska Nuta”,
a tak¿e pokaz filmu „Jak Feniks z popio³ów” Marka Krawczyñskiego.
Wstêp wolny.
30 V (sobota) godz. 16.00-20.00 - Wieczorek taneczny dla
doros³ych. Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.

Ka¿dego roku pomaga
Oœrodkowi Samotnej Matki,
wspó³pracuje z Oœrodkami
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci
w Warszawie.
Prowadzi jako jedyny w
Polsce rowerow¹ szko³ê doszkalaj¹c¹ dla dzieci i m³odzie¿y.
15-lecie Klubu bêdzie
uœwiêcone przejazdem rowerowym przez Warszawê „Ku
pamiêci zmar³ego pomys³odawcy Marcina Paczka” oraz

uroczystoœciami w Muszli
Koncertowej Parku Skaryszewskiego 17 maja w godz.
11:00-15:00.
Nad uroczystoœciami jubileuszowymi honorowy patronat
objê³a prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz
oraz marsza³ek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik.
Wszelkie informacje o Klubie
na stronie www.klubtrybik.cba.pl
Pawe³ Paczek
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Dokoñczenie IX Sesji Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Zmiany w bud¿ecie i podejrzenia mobbingu w urzêdzie

Wydawnictwo z siedzib¹ na Tarchominie poszukuje
artysty grafika do projektowania kart pocztowych.
Wymagana bieg³a znajomoœæ pakietu Adobe.
Praca na miejscu.
tel. 22 614 90 91, e-mail: karo@karoart.pl

Noc Muzeów na Pradze
dokoñczenie ze str. 1

(dla s³abszych komputerów i sprzêtu mobilnego) oraz w wersji
2D. Do wersji 3D potrzebne bêd¹ okulary do trójwymiaru.
A ponadto zapraszamy, na prezentacjê ruchomego muralu
na œcianach Muzeum.
Ca³kowity program Nocy Muzeów na Pradze znajdziecie
Pañstwo pod linkiem wyszukiwarka imprez:
h t t p : / / w w w. k u l t u r a l n a . w a r s z a w a . p l / n o c _ m u z e ow_2015.html
Specjalnie dla wielbicieli Pragi przygotowaliœmy te¿ wyci¹g
z informatora miejskiego do druku. Zapraszamy na Pragê!
MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI - CHARAKTER
ul. Targowa 50/52, godz. 19:00-3:00
„Wszystkie drogi prowadz¹ na Pragê“
Na Pragê jeŸdzi³o siê zawsze – po ¿ywnoœæ, nielegalne
dokumenty, ciuchy z Zachodu, obc¹ walutê, p³yty. Dziœ
mo¿na tu znaleŸæ znikaj¹ce rzemios³o, lokalne smaki, wolniej
p³yn¹cy czas i fragmenty ocala³ej Warszawy. Autentycznoœæ,
lokalnoœæ, przedsiêbiorczoœæ, kreatywnoœæ, szczególny fason,
jêzyk i styl – tu by³y zawsze. Z czego pra¿anie mog¹ byæ
dumni? Czego szukaj¹ warszawiacy na Pradze?
Godz. 19:00 – „Czego na Pradze szukali jazzmani?”
spotkanie z Markiem Karewiczem, Krzysztofem Sadowskim,
Paw³em Brodowskim (we wspó³pracy z Muzeum Jazzu).
Pokaz wybranych fotografii Marka Karewicza, wybitnego
fotografika gwiazd jazzu i estrady (tylko w tê jedn¹ noc).
Godz. 21:00 – „Praskie inspiracje Tyrmanda” – spotkanie/
premiera ksi¹¿ki „Ceglane cia³o – gor¹cy oddech. Warszawa
Leopolda Tyrmanda”. Udzia³ wezm¹: Sylwia Chutnik, Ma³gorzata
Litwinowicz-DroŸdziel, Marcin Go³¹b i W³odzimierz Pessel.
Godz. 23:00-03:00 – Potañcówka w rytmie lat 50.
Prowadzenie DJ Bigos (Piotr Wierzbicki).
A ponadto: le¿aki na tarasie, duety muzyczne, wspó³czesny
przewodnik multimedialny po pracowniach rzemios³a na Pradze,
pisanie bajek i kolorowanie komiksów przez dzieci, praska
jad³odajnia literacka, labirynt piwnic, zwiedzanie dawnej
¿ydowskiej modlitewni (o 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30),
ruchomy mural, pokazy filmu 3D „Trzeci wymiar Pragi” - od 22:00-3:00.
Godz. 12.00 - Galeria Sztuki Stara Praga, Brzeska 6
Robimy porz¹dki w naszej Galerii, czyli meblowe wietrzenie
magazynów! Meble, elementy i inne drewniane wiekowe
dodatki (których mamy ca³e mnóstwo) mocno przecenimy,
by posz³y dalej w œwiat :-)
Zapraszamy serdecznie 16 maja - w Noc Muzeów - od
godz.12.00 do Nas na ul. Brzesk¹ 6 na wielk¹ gara¿ow¹
wyprzeda¿ mebli!
bbj

Mo¿e pora na takie rozwi¹zanie tak¿e na Pradze Pó³noc?
Przy znacznie mniejszych
emocjach ni¿ podczas poprzedniego posiedzenia, PO
wycofa³o swój wniosek, skierowany do Centrum Komunikacji Spo³ecznej, o zbadanie
przypadków mobbingu w
Urzêdzie Dzielnicy Praga
Pó³noc w roku 2015. Z kolei
wiceprzewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Praga Pó³noc Jacek
Wachowicz wyst¹pi³ z projektem stanowiska o podobnej
treœci, ale przewiduj¹cym
przeprowadzenie kontroli
funkcjonowania urzêdu w
latach 2007-2015, co by³o
dyskutowane poprzednio
i spotka³o siê z wstêpn¹
akceptacj¹ wszystkich ugrupowañ. Tymczasem podczas
g³osowania stanowiska radni
rz¹dz¹cej w dwóch minionych
kadencjach PO wstrzymali
siê od g³osu.
Przeg³osowano te¿ kolejne
zmiany w dzielnicowym za³¹czniku do bud¿etu, które
pozytywnie zaopiniowa³a
obraduj¹ca chwilê wczeœniej
komisja bud¿etowa. Uruchomiono œrodki z przeznaczeniem na pod³¹czenia do CO,
bêdzie te¿ sfinansowane
nowe wyposa¿enie szkó³
zawodowych na terenie
dzielnicy oraz przystosowanie
przedszkoli dla osób nie-

pe³nosprawnych. Do listy
modernizowanych przedszkolnych placów zabaw dopisano teren przy Ratuszowej
12/21. Znalaz³y siê te¿ œrodki
na remont kioskowej stacji
transformatorowej u zbiegu
11 Listopada i Rzeszotarskiej.
Dzielnica dosta³a dodatkowe
800 tysiêcy z³otych z miasta na
wydatki w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji,
które przeznaczy g³ównie
na doposa¿enie budynków
w CO i inne niezbêdne
instalacje.
Pomimo wagi tych spraw,
podczas odczytywania zmian
bud¿etowych przewodnicz¹cy Kêdzierski musia³ dyscyplinowaæ czêœæ radnych,
którzy intensywnie oddawali
siê rozmowom w podgrupach.
W ramach interpelacji
i zapytañ radny Ireneusz
Tondera z SLD wyst¹pi³ m.in.
o bie¿¹ce publikowanie na
stronie urzêdu uchwa³ Rady
Dzielnicy Praga Pó³noc. Na
razie pojawiaj¹ siê one ze
sporym opóŸnieniem. Zainteresowa³ siê tak¿e, czy zwiêkszone nak³ady na biblioteki
przek³adaj¹ siê na wzrost
czytelnictwa w dzielnicy.
Radny Wachowicz z PWS
dopytywa³ m.in. o do¿ywianie
dzieci w szko³ach. Burmistrz
Kacprzak stwierdzi³, ¿e jest
to problem, poniewa¿ do¿y-

wianie obejmuje coraz wiêcej
dzieci, w zwi¹zku z czym w
bud¿ecie dzielnicy mo¿e zabrakn¹æ oko³o 200 tysiêcy
z³otych potrzebnych na ten
cel. Podkreœli³, ¿e zarz¹d
intensywnie zabiega o te
pieni¹dze. Poinformowa³

tak¿e, ¿e na Pradze Pó³noc
przebywa grupa repatriantów
ze Wschodu, którzy pilnie potrzebuj¹ lokum. Rozpatrywane
s¹ mo¿liwoœci udzielenia im
takiego wsparcia ze strony
dzielnicy Praga Pó³noc.
Kr.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy
zaprasza osoby, które potrzebuj¹ wsparcia w trudnej sytuacji ¿yciowej.
Maj¹ problem z alkoholem, narkotykami, podejrzewaj¹ uzale¿nienie u osób bliskich.
Osoby, które s¹ uwik³ane w przemoc domow¹
ul. Jagielloñska 60 lok. 90, 03-468 Warszawa, tel.: 22 741 38 10
W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym czekaj¹ na Pañstwa: specjalista terapii uzale¿nieñ,
psycholog, prawnik konsultant z zakresu przeciwdzia³ania HIV/AIDS, pracownik socjalny,
konsultant w/s przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie, grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Prowadzimy konsultacje indywidualne. Udzielamy bezp³atnej pomocy i bezp³atnych porad.



Sesjê zwo³ano na godzinê 11.00, co spowodowa³o
zaniepokojenie opozycji. El¿bieta Kowalska-Kobus
zaapelowa³a o zwo³ywanie posiedzeñ w godzinach
popo³udniowych, aby wszyscy pracuj¹cy zawodowo
radni mogli w nich uczestniczyæ. Szeregi PO rzeczywiœcie
by³y przerzedzone.
Przewodnicz¹cy Ryszard s³u¿y urz¹d i rada dzielnicy –
Kêdzierski wyjaœnia³, ¿e tak o mieszkañcach. A wiêkszoœæ
wczesna godzina jest uk³o- z nich pracuje jednak w gonem w stronê urzêdników, dzinach 8.00-16.00 i zwo³yktórzy narzekali na koniecz- wanie sesji w tym czasie skunoœæ zostawania po godzi- tecznie uniemo¿liwia im
nach. Podobno taki zarzut udzia³ w obradach. Z kolei
znalaz³ siê tak¿e w skardze naczelnicy wydzia³ów, zoblio mobbing, jak¹ do w³adz gowani do obecnoœci, byæ
miasta wystosowa³ naczelnik mo¿e w dniu sesji mogliby
Wydzia³u Infrastruktury. Nie- przychodziæ do pracy na
którzy radni te¿ maj¹ pracê póŸniejsz¹ godzinê. G³osu
lub wa¿ne zajêcia po po³ud- nielicznych na sesji mieszniu. Byæ mo¿e, jeœli wiêk- kañców nie chciano jednak
szoœæ radnych zaakceptuje wys³uchaæ. Rozwi¹zaniem
takie rozwi¹zanie, sesje bêd¹ mo¿liwym do zastosowania, a
zwo³ywane wrêcz wczeœnie choæ czêœciowo rozwi¹zuj¹cym
rano. Choæ urzêdnicy przyjêli problem, by³oby wprowadzenie
takie deklaracje z aprobat¹, internetowej transmisji obrad,
to jednak w dyskusji zupe³nie co jest praktykowane w wiêkzapomniano o tym, komu szoœci warszawskich dzielnic.

Wa¿ne! Wytnij, zachowaj!

Zakres porad
Specjalista
terapii uzale¿nieñ

Poniedzia³ki

Wtorki

Œrody

Czwartki

10.00 14.00

Pi¹tki
10.00 14.00

Instruktor
terapii uzale¿nieñ

16.00 20.00

10.00 14.00

Konsultacje
psychologiczne

16.00 20.00

10.00 14.00

16.00 20.00

10.00 14.00

16.00 20.00

Konsultacje
prawne

16.00 20.00

16.00 20.00

10.00 - 14.00
16.00 - 20.00

16.00 20.00

16.00 20.00

Konsultacje z zakresu
przeciwdzia³ania HIV/AIDS
Konsultacje z zakresu
pracy socjalnej

10.00 14.00
16.00 20.00

16.30 19.00

16.00 20.00

Konsultacje w zakresie
przemocy w rodzinie

16.00 20.00

Grupa wsparcia
dla ofiar przemocy

18.00 20.00

Konsultacje indywidualne
dla ofiar przemocy

17.00 19.00

16.30 19.00
16.00 20.00

16.00 18.00

Korzystaj z nieodp³atnej pomocy psychospo³ecznej i prawnej, tel. 22 741 38 10. W okresie wakacji PIK dzia³a wg harmonogramu wakacyjnego.
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mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ANTENY, TELEWIZJA, monta¿,
serwis, tel. 534 10 20 10
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio.
Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
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
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-1

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KUPIÊ ka¿de auto, równie¿
rozbite i bez dokumentów
789-090-573
PRACA
PRACOWNIA krawiecka
zatrudni emerytki przy
poprawkach, tel. 662-872-118
• Drzwi antyw³amaniowe

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

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

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

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

Teoretycznoœæ Polski
Proszê Szanownych Pañstwa.
Dudni mi w uszach pods³uchane
u Sowy zdanie: Pañstwo dzia³a
w teorii. Moj¹ sympatiê zyska³
jedynie Pawe³ Kukiz przez
wspó³ocenê rzeczywistoœci.
Aliœci podoba³a mi siê kampania Magdaleny Ogórek. Pere³ka wyborcza. Ma³o s³ów, ale
czêsty widok piêknej, uœmiechniêtej Polki os³adza³ mi czas
niemerytorycznej rywalizacji i
potwornego glêdzenia w info
mediach typu 24 h.
Panie profesorze Belka, ma
Pan racjê - nasze pañstwo nie
dzia³a. Dlatego, w przeciwieñstwie do Pana, z Wyborczej
Karty Dañ nie wybra³em z
¿adnej pozycji, aby daæ wyraz,
¿e myœlê jawnie tak samo i
publicznie od lat, nie skrywaj¹c
siê w politycznej toalecie.
Panu i podobnym wy¿ej i
ni¿ej mam za z³e, ¿e ¿r¹c u
Sowy za moje pieni¹dze nie
zachowaliœcie siê jak Kukiz, jak
ja, jak mój brat i ca³a reszta
normalnych ludzi naszego - w

tym Pana – pokolenia. Nie powiedzia³ Pan tym co wy¿ej i
ni¿ej odpowiednio wczeœnie
prawdy i nic z tym nie zrobi³.
Tytu³ profesora i ranga ministra
RP zobowi¹zuje. Dlatego po
raz pierwszy od pe³noletnoœci
nie poszed³em na wybory. Nie
ta knajpa, nie ta karta, nie to
towarzystwo. Politykom ufnie
odda³em moje Pañstwo, ja
leczê zwierzaki, hydraulik
naprawia mi kran – jak oszukuje i chce za drogo, to dostaje
kilka jobów i wykreœlam telefon.
Dlatego tak.
Mo¿e w polskiej polityce i
gospodarce dobrze siê nie da.
Mo¿e s¹ wieczne i te same
mechanizmy autodestrukcji
pañstwa i gospodarki. Je¿eli
Pan wie, jak to dzia³a lub ci z
Pana otoczenia co wy¿ej czy
ni¿ej, to proszê o tym opowiedzieæ publicznie. Jesteœmy
Polakami. Jesteœmy jedn¹
dru¿yn¹ – reprezentacj¹.
Wróæmy na bezpieczne
wody weterynarii i nauk me-

dycznych. W poprzednich
wydaniach NGP opisywa³em
zagro¿enia w³oœniem spiralnym, w którego diagnostyce
nasz „vet-Bufet” wypracowa³
rozwi¹zania na wspó³czesn¹
miarê. Aliœci kontynuuj¹c jeszcze zagro¿enia paso¿ytami
powrócê z kilkoma radami
przed kleszczami i komarami.
Mamy pe³niê wiosny i
dynamiczny rozwój owadów.
Najwiêkszym zagro¿eniem,
jak ka¿dej wiosny, s¹ kleszcze,
pch³y i komary. Ka¿dy z tych
owadów jest nosicielem
groŸnych chorób, zakaŸnych
dla zwierz¹t i ludzi.
Komary, które za chwilê
pojawi¹ siê w du¿ej iloœci, s¹
zagro¿eniem dla królików i
zajêcy. Roznosz¹ bowiem chorobê o nazwie myksomatoza.
Myksomatoza jest chorob¹
wirusow¹. Grupa virionów
nale¿y do rodziny poxviridae.
Ta ferajna z piek³a rodem pochodzi spod znaku ospy. U
zajêcy i królików, w tym trzymanych w formie miniatur w
mieszkaniach, mo¿e powodowaæ ostr¹ chorobê zakaŸn¹,
przebiegaj¹c¹ z wysok¹
œmiertelnoœci¹. Objawy s¹
charakterystyczne. Nag³e wyst¹pienie symptomów ostrego
ogólnego stanu zapalnego w
pierwszych dniach infekcji.
Potem bardzo charakterystyczne obrzêki w obrêbie
twarzoczaszki i szyi. Du¿e dwu
– do piêcio z³otowych skórnych
guzów we wnêtrzu ma³¿owin
usznych. Zaropia³e oczy i widok
ciê¿ko chorego zwierzaka
b³agaj¹cego o pomoc. Brak
apetytu, osowia³oœæ, zaleganie
w legowiskach.
W Australii w latach piêædziesi¹tych chciano wykorzystaæ wirusa myksomatozy do
zwalczania dzikich królików.
Efekt by³ podobny do czystki
Macierewicza w wywiadzie, gaf
Komorowskiego za granic¹,
daltonizmu Kaczyñskiego,
logiki prof. Chazana, ingerencji
Koœcio³a w pañstwo itd. i itp.
ad mortem defecatam
Poxwirusy niemal zlikwidowa³y ca³¹ populacjê zajêcy.
Ko³a myœliwskie p³aci³y ka¿d¹
cenê za króliczêta z hodowli
pó³naturalnej. Niestety, zaj¹ce
Ÿle znosz¹ stres wy³apania i
transportu. W Polsce z ok. 10 mln
polskich zajêcy w niedalekiej
przesz³oœci zosta³o poni¿ej
miliona. Na szczêœcie gatunek
siê odradza i zaczyna korespondowaæ z populacj¹ lisów.
Eksperymenty dla doraŸnych
korzyœci zawsze rodz¹ œmieræ i
cierpienia. Jest to rodzina ospy
prawdziwej, zwanej czarn¹.
Tê chorobê uznaje siê za zlikwidowan¹ na œwiecie dziêki
szczepieniom. Aliœci wirus jest
jeszcze przechowywany w
dwóch laboratoriach na œwiecie
i mimo próœb œwiatowej spo³ecznoœci, jest tykaj¹c¹ bomb¹.
Tyka w amerykañskiej siedzibie
Federalnego Centrum Kontroli
Chorób i Prewencji w Atlancie
i w rosyjskim Pañstwowym Instytucie Badawczym Wirusologii
i Biotechnologii niedaleko
Nowosybirska. Polityczno wirusologiczny pat i mo¿liwoœæ
manipulacji genetycznych w
imiê przysz³ych zbrodni i
wojenek dwóch politycznych
¿uli i gangsterów. Sprzed 70
lat zwyciêzców. Tak to widzê.
PS. Pisz¹c te s³owa nie
zna³em wyników wyborczych.

W sprawie drzew na ¯eraniu
Jako mieszkañcy warszawskiego ¯erania oraz okolic Kana³u ¯erañskiego
jesteœmy mocno zaniepokojeni planowanymi dzia³aniami spó³ki PGNiG Termika w
zakresie budowy gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, który docelowo ma prowadziæ do nowego
bloku gazowo-parowego Elektrociep³owni ¯erañ. Oczywiœcie, ta modernizacja EC ¯erañ jest
jak najbardziej uzasadniona, lecz bardzo powa¿ne w¹tpliwoœci budzi sam gazoci¹g wysokiego
ciœnienia, a przede wszystkim jego przebieg. Dlaczego?
1) Najpowa¿niejszym za- wysokiego ciœnienia - jest jego pomiêdzy ul. Modliñsk¹ i
gro¿eniem - zwi¹zanym z trasa, która ma biec bezpoœred- P³ochociñsk¹. Co ciekawe,
planowanym gazoci¹giem nio w pobli¿u osiedli i domów ju¿ od d³u¿szego czasu mówi
mieszkalnych, a tak¿e przy ci¹gach siê o rewitalizacji tego obszaru
komunikacyjnych. Szczególnie nad Kana³em ¯erañskim, w
niepokoj¹co wygl¹da ostatni miejscowym planie zagospofragment gazoci¹gu, który naj- darowania jest oznaczony
pierw ma zostaæ przeprowa- m.in. planowany bulwar piedzony przez Kana³ ¯erañski szo-rowerowy. Prace na tym
dok³adnie na wysokoœci jednego obszarze by³y równie¿ jednym
z osiedli, a nastêpnie ma biec z projektów, który zosta³ przez
z powrotem do EC ¯erañ wzd³u¿ mieszkañców wybrany do
mostu na ul. Modliñskiej. Czy realizacji w ubieg³orocznej
nie da siê rozwi¹zaæ tego w edycji Bud¿etu Partycypacyjnego
inny sposób, np. przeprowa- - nie zosta³ jednak jeszcze
dzaj¹c gazoci¹g niemal w linii zrealizowany. Czy zatem rewiprostej do punktu docelowe- talizacja ma w tym przypadku
go? Tym bardziej, ¿e bieg³by oznaczaæ degradacjê?
on przez tereny, które nie s¹
5) Ostatnim - choæ z pewpraktycznie zagospodarowane noœci¹ nie najmniej istotnym
- zatem zagro¿enie by³oby problemem zwi¹zanym z gazminimalizowane.
zoci¹giem - jest w³aœciwie brak
2) Ju¿ na etapie planowania jakichkolwiek dok³adniejszych
mówi siê o wyciêciu ok. 1 400 informacji na temat tej inwedrzew rosn¹cych nad Kana³em stycji - poza planowan¹ tras¹.
¯erañskim. Ma to byæ kolejna Od firmy PGNiG Termika
masowa wycinka drzew w uzyskaliœmy tylko informacjê,
Warszawie. Warto pamiêtaæ, i¿ i¿ nie s¹ przewidziane odcinki
w latach 2009-2014 wyciêto naziemne. Na chwilê obecn¹
ich w Warszawie ju¿ prawie nie wiadomo jednak, jak ma
150 000! Czy chodzi o kolejny, wygl¹daæ zagospodarowanie
niechlubny rekord?
terenu po budowie gazoci¹gu,
3) Z wycink¹ drzew oraz tak jak zostanie rozwi¹zana
powa¿n¹ ingerencj¹ w lokalny strefa kontrolowana i jaka
ekosystem wi¹¿e siê nieod- bêdzie jej szerokoœæ, a tak¿e
wracalne zniszczenie lokalnej w jaki sposób obecnoœæ gaflory i fauny. Okolice Kana³u zoci¹gu ograniczy mo¿liwoœæ
¯erañskiego s¹ jednym z nie- korzystania z terenów, przez
wielu podobnych miejsc w które ma przebiegaæ.
Warszawie, które nie zosta³o
Maj¹c na uwadze zachowanie
poddane powa¿niejszej inge- w mo¿liwie naturalnej formie
rencji. Dziêki temu wystêpuje jednego z ostatnich tego typu
tu wiele gatunków ptaków, ¿yj¹ terenów zielonych i rekreacyjbobry oraz inne zwierzêta, dla nych w Warszawie, liczymy na
których tego typu dzia³ania Pañstwa pomoc i zwracamy siê
bêd¹ zagro¿eniem.
z gor¹c¹ proœb¹ o reakcjê.
4) Nie mniej istotny jest fakt,
Z powa¿aniem,
i¿ tereny nad Kana³em ¯erañMateusz Senko
skim mo¿na œmia³o okreœliæ
mianem rekreacyjnych. S¹
No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów
miejscem wypoczynku dla
wielu osób, prowadz¹ przez
www.e-maestro.eu
nie œcie¿ki rowerowe, s¹
OPONY - Atrakcyjne ceny
tak¿e uznane wœród wêdkarzy.
Mowa tu szczególnie o wspotel. 665-007-515
mnianej ju¿ okolicy w trójk¹cie

Prosto z mostu

Lewa stronanowa
medalugazeta praska 7

Wa¿ne tematy po kampanii

JOW-y

Kampania wyborcza pozostawi³a nas z trzema tematami
ustrojowymi, o których nie powinniœmy w zamieszaniu politycznym zapomnieæ. Pierwszy
raz w powa¿nej debacie publicznej zaistnia³ postulat wprowadzenia jednomandatowych
okrêgów wyborczych (JOW).
Wiêkszoœæ polskich wyborców
dopiero dziêki tej kampanii
dowiedzia³a siê o istnieniu
takiego systemu wyborczego.
Niestety, gdy promuj¹cy je
Pawe³ Kukiz okaza³ siê zagro¿eniem dla Bronis³awa Komorowskiego i Janusza KorwinaMikke, JOW sta³y siê celem
wœciek³ych ataków. Wbrew
logice, próbowano wykazywaæ

bezsens JOW na podstawie
wyników ostatnich wyborów w
Wielkiej Brytanii. Posuwano siê
nawet do k³amstw: znany naukowiec „Gazety Wyborczej” dr
hab. Rados³aw Markowski dowodzi³, ¿e „ca³y œwiat odchodzi
od JOW”, gdy tymczasem jest
dok³adnie na odwrót: z systemu JOW zrezygnowano tylko
raz, we Francji w wyborach
1986 r., i wrócono do niego
poœpiesznie ju¿ w nastêpnej
kadencji. Niezale¿nie od obecnych
licytacji politycznych, maj¹cych
na celu pozyskanie wyborców,
zwolennicy JOW bêd¹ musieli
przed jesiennymi wyborami
przeprowadziæ du¿¹ akcjê edukacyjn¹, wyjaœniaj¹c¹ naros³e

w ostatnich tygodniach k³amstwa i mity.
Po drugie, niektórych kandydatów,
tzw. antysystemowych, ods¹dzano
od czci i wiary zarzucaj¹c im, ¿e
obiecuj¹ zmiany sprzeczne z konstytucj¹. Faktycznie, kandydat na
Prezydenta RP obejmuj¹c urz¹d
przysiêga, ¿e „dochowa wiernoœci
postanowieniom Konstytucji”,
inaczej ni¿ pos³owie, którzy tylko
œlubuj¹ przestrzegaæ Konstytucji
- takiej, jaka ona w danym momencie dziejowym jest. Prezydent nie powinien wiêc zamyœliwaæ zmian w Konstytucji, gdy¿
jest to rol¹ parlamentu. Rzecz w
tym, ¿e niemal wszyscy kandydaci na prezydenta, pocz¹wszy od
Bronis³awa Komorowskiego, tê

Prawa strona Warszawy

Maj niespodzianek
Wbrew sonda¿om i opiniom,
pierwsz¹ turê wyborów prezydenckich w skali kraju wygra³
Andrzej Duda. To pokazuje
rosn¹cy potencja³ zjednoczonej
prawicy, tworzonej przez PiS,
Polskê Razem; Solidarn¹ Polskê i Prawicê RP. Warto, by
Andrzej Duda i PiS spuœci³y
trochê z tonu i spróbowa³y jednak
przeprosiæ siê z narodowcami,
Korwinem i Paw³em Kukizem.
Wówczas sukces szerokiego
obozu prawicy by³by pewny
zarówno w drugiej turze, jak
równie¿ na jesieni w wyborach
parlamentarnych. Co przyniesie przysz³oœæ i druga tura,
zobaczymy.
Nie milkn¹ natomiast echa
wyborów samorz¹dowych,
które odby³y siê w paŸdzierniku
2014 roku. Na Pradze Pó³noc
ponownie zostan¹ przeliczone
g³osy z okrêgu nr 3 - co mo¿e
skutkowaæ zmianami wyników
wyborów. Nadal toczy siê równie¿ sprawa dotycz¹ca nieprawid³owoœci w okrêgu nr 1.
Mog¹ wiêc jeszcze nast¹piæ
zmiany w sk³adzie rady dzielnicy. Warto dodaæ, ¿e po dziœ
dzieñ na stronach PKW nie

mo¿na odczytaæ wyników
wyborczych z Warszawy. Pomimo tego, ¿e PKW mia³a
okreœlony czas na publikacjê,
to do tej pory wyników, jak nie
by³o, tak nie ma.
Zostawiaj¹c tematykê wyborcz¹, pragnê przypomnieæ o
nadchodz¹cej Nocy Muzeów
która ju¿ po raz dwunasty odbêdzie siê w nocy z 15 na 16
maja. W jej ramach bêdzie
mo¿na bezp³atnie zwiedzaæ
wszystkie warszawskie muzea. W ca³ej Warszawie na
zwiedzaj¹cych czeka a¿ 237
obiektów; jest wiêc w czym
wybieraæ. Dotychczasowe
akcje cieszy³y siê ogromn¹
popularnoœci¹; specjalnie na
tê noc uruchomiony jest dodatkowy transport komunikacji
miejskiej, wszystkich zainteresowanych woziæ bêd¹ specjalne autobusy „ogórki”. Warto
dodaæ, i¿ gdyby uda³o siê
otworzyæ Muzeum ¯o³nierzy
Wyklêtych na Pradze Pó³noc,
to równie¿ nasza dzielnica sta³aby siê jeszcze ciekawszym
punktem na muzealnej mapie
Warszawy. Szczególnie teraz,
gdy pamiêæ o ¯o³nierzach

Wyklêtych i œwiadomoœæ ich
historii jest coraz wiêksza.
Na zakoñczenie ostrze¿enie
dla drogowców - do 15 maja
zwê¿ony bêdzie fragment ulicy
Jagielloñskiej w stronê Ronda
Starzyñskiego. Niestety, dojazd z Bia³o³êki na Pragê i bez
remontów bywa w godzinach
szczytu udrêk¹. Zwê¿enie to
jest zwi¹zane z trwaj¹c¹ od
2013 roku przebudow¹ Trasy
AK. Gdy zostanie zakoñczona,
Most Grota-Roweckiego stanie siê najszersz¹ przepraw¹
w Polsce. Kierowcom ¿yczê
wiêc du¿o cierpliwoœci i spokoju. Wszystkim mieszkañcom
zaœ udanej Nocy Muzeów i
dobrego wyboru 24 maja.
Wasz g³os naprawdê siê liczy!
Adriana Jara
radna Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Skuteczny g³os mieszkañców
Na ostatniej konferencji
zorganizowanej przez stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkañców Warszawy (IMW)
omawiane by³o narzêdzie,
które pozwala mieszkañcom
dzielnic Warszawy wp³ywaæ
na rzeczywistoœæ. Jest nim
obywatelska inicjatywa uchwa³odawcza, czyli proponowanie
przez mieszkañców konkretnych uchwa³ lub stanowisk,
nad którymi zobowi¹zana jest
g³osowaæ rada dzielnicy.
Prawo takiej inicjatywy
przys³uguje nie tylko radnym i
burmistrzom dzielnic. Mo¿liwoœæ
tak¹ maj¹ równie¿ obywatele, nie
pe³ni¹cy funkcji publicznych.
Co wiêc zrobiæ, aby zg³osiæ
swoj¹ propozycjê uchwa³y lub
stanowiska? Na pocz¹tek nale¿y
powo³aæ 5-osobowy komitet i
wybraæ pe³nomocnika reprezentuj¹cego wnioskodawców.
Nastêpnie, po przygotowaniu
projektu uchwa³y lub stanowiska wraz z jego uzasadnieniem, trzeba uzyskaæ dowód

poparcia mieszkañców dzielnicy.
Wystarczy zebraæ podpisy
1,5% mieszkañców posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze
- na Pradze Pó³noc jest to
wiêc nieca³e 900 podpisów, na
Bia³o³êce ponad 1100, a na
Targówku ok. 1500.
Dotychczas zg³oszono dwie
takie inicjatywy uchwa³odawcze. Na Woli stowarzyszenie
Wola Zmian zaproponowa³o
transmisjê wideo z obrad tamtejszej rady dzielnicy. Z kolei
stowarzyszenie Inicjatywa
Mieszkañców Bia³o³êki (nale¿¹ce do IMW) zg³osi³o w ten
sposób projekt utworzenia
szpitala na Bia³o³êce. Pierwsza inicjatywa uchwa³odawcza
zosta³a ju¿ zakoñczona - transmisje obrad na Woli faktycznie
odbywaj¹ siê. Druga, pomimo
piêtrzenia przed ni¹ problemów formalnych, wywar³a
ogromny wp³yw na zmianê
myœlenia samorz¹dowców i
miejskich urzêdników o inwestycji
szpitala na Bia³o³êce. Partie

polityczne, które jeszcze
niedawno dystansowa³y siê
od tego pomys³u, teraz przeœcigaj¹ siê w deklarowaniu
dla niego poparcia. Oby nie po
to, aby zbijaæ na tym kapita³
polityczny, ale dla dobra
mieszkañców.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy”
www.inicjatywa.waw.pl
facebook.com/InicjatywaWAW

zasadê ³amali: albowiem zmiany
Konstytucji wymaga tak wprowadzenie euro, jak i wprowadzenie
monarchii. Tê sprzecznoœæ nale¿y
jakoœ rozwi¹zaæ.
Po trzecie wreszcie, w tej
kampanii prezydenckiej dziêki
nowym mediom elektronicznym
po raz pierwszy mieliœmy doœæ
pe³n¹ informacjê o wszystkich
zarejestrowanych kandydatach
(naprawdê po raz pierwszy: kto
np. pamiêta, jak wygl¹da³ i kim
by³ kandydat z 2010 r. Ziêtek?).
Tym razem wszyscy zobaczyli,
¿e wœród kandydatów jest osoba
chora psychicznie, sk¹din¹d
wykszta³cona i doœæ elokwentna.
Dla ka¿dego, kogo wiedza o
psychiatrii wykracza poza „Lot
nad kuku³czym gniazdem”, choroba kandydata by³a jednak
oczywista. Problem mo¿na
rozwi¹zaæ albo ograniczaj¹c
wolnoœæ wypowiedzi kandydatów - co wiedzie demokracjê
na manowce - albo zmieniaj¹c
sposób rejestracji kandydatów.
Zbiórka podpisów jest anachroniczna. ¯enuj¹cy zw³aszcza
jest fakt, i¿ piêciu z jedenastu
kandydatów uzyska³o poparcie
ni¿sze, ni¿ wynika³oby to z liczby
zebranych przez nich podpisów.
Ten system trzeba zmieniæ.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Wszyscy ¿yj¹ zaskakuj¹cymi
wynikami wyborów prezydenckich, a tymczasem na Pradze
mamy powrót do samorz¹dowych. S¹d okrêgowy nakaza³
bowiem ponowne przeliczenie
g³osów w okrêgu wyborczym
nr trzy, czyli na Szmulkach.
Jeden g³os zadecydowa³ tam,
¿e mandat radnego zdoby³a
Platforma Obywatelska kosztem
Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej. Czy ponowne przeliczenie
ten wynik podwa¿y? Zobaczymy
ju¿ wkrótce, ale na zmianê
uk³adu si³ w radzie dzielnicy
nie ma to wp³ywu ¿adnego.
Skoro ju¿ przy wyborach jesteœmy, to na tapecie znalaz³
siê znów temat tzw. JOW-ów,
czyli jednomandatowych okrêgów
wyborczych. Wprowadzenie
ich to jeden z g³ównych, a tak
naprawdê jedyny, postulat
muzyka i radnego z Wroc³awia
Paw³a Kukiza, który stan¹³ do
walki o fotel prezydenta kraju
zdobywaj¹c rewelacyjny wynik
ponad 20%. Oczywiœcie, nie
jest to zas³uga JOW-ów, ale
warto o nich trochê powiedzieæ
zw³aszcza, ¿e w Warszawie
nie s¹ one obecne. Jednomandatowe okrêgi wyborcze to
takie, w których ka¿dy komitet
wystawia po jednym kandydacie i w którym wybiera siê
tylko jednego radnego/pos³a.
Czyli zwyciêzca bierze wszystko. W za³o¿eniu ma to s³u¿yæ
odpartyjnieniu wyborów i
wspieraniu tych, którzy s¹
popularni, ale nie stoj¹ za nimi
partyjne machiny. W Polsce
jednomandatowe okrêgi wyborcze stosowane s¹ od 2011
roku przy wyborze senatorów.
W zesz³ym roku ten sposób
zastosowano te¿ w wyborach

samorz¹dowych do rad gmin,
ale tylko niebêd¹cych miastami na prawach powiatu. Czyli
w Warszawie i innych du¿ych
miastach zosta³o po staremu.
Czy dobrze? Zwolennicy JOWów powiedz¹ pewnie, ¿e nie,
ale nie do koñca maj¹ racjê.
Wyniki zesz³orocznych wyborów pokazuj¹, ¿e dominacja
partii w samorz¹dzie siê nie
zakoñczy³a. Podobnie w senacie, gdzie jedynym senatorem
niezale¿nym zosta³ wybrany
W³odzimierz Cimoszewicz.
Inni „polegli”. Równie¿ symulacje pokazuj¹, ¿e tak naprawdê JOW-y betonuj¹ polsk¹
scenê polityczn¹ i skazuj¹
nas na dominacjê dwóch partii
- a mo¿e nawet jednej. A to
przecie¿ ju¿ by³o. W wyborach
samorz¹dowych i tak g³osujemy
zazwyczaj na tych, których
znamy, czêsto nawet nie patrz¹c
na partyjn¹ przynale¿noœæ.
JOW-y nie s¹ nam zatem
niezbêdne. To po prostu temat
zastêpczy i czas sobie to
wreszcie uzmys³owiæ.
Sebastian Wierzbicki
przewodnicz¹cy
SLD w Warszawie
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Nowa w³adza, nowe obyczaje
Przys³owie o nowej miotle
znamy chyba wszyscy. Lecz
nawet tak prymitywnego narzêdzia nale¿y u¿ywaæ umiejêtnie, by szkód sobie i bliŸnim
nie narobiæ. Nie wiedz¹ chyba
tego nowe (tak naprawdê
funkcjonuj¹ce ju¿ prawie piêæ
miesiêcy) w³adze Pragi Pó³noc
na czele z burmistrzem Paw³em Lisieckim. Burmistrzem,
znanym do tej pory mieszkañcom Pragi z masowo rozsy³anych pocztówek z ¿yczeniami
z okazji wszelakich œwi¹t koœcielnych, a mniejszej spo³ecznoœci z masowo sk³adanych
interpelacji radnego w poprzednich kadencjach. Radny
Lisiecki zosta³ burmistrzem
Lisieckim i obyczaju nie zmieni³.
Kartki nadal dochodz¹. Jedna
z mieszkanek przys³a³a mi list,
w którym prosi, bym siê wywiedzia³, czy osoby roznosz¹ce
kartki pobiera³y z tego tytu³u
wynagrodzenie i odprowadza³y zwi¹zane z tym podatki. Planowa³em zapytaæ burmistrza
na sesji, lecz go nie by³o. Pytam wiêc za poœrednictwem
gazety. Ostatnia sesja, 6 maja,
w ramach nowych obyczajów,
ku wygodzie urzêdników, zwo³ana zosta³a na godzinê 11.00
zapewne tak¿e dlatego, by w
ramach otwartoœci i transparentnoœci ….. nie mogli wzi¹æ
w niej udzia³u pracuj¹cy mieszkañcy dzielnicy. Urzêdnicy te¿

nie dopisali, bowiem ktoœ zapomnia³ ich o sesji powiadomiæ. Nowa w³adza miesza tak¿e w sprawach kadrowych, o
czym pisa³em wczeœniej.
Trzech naczelników znalaz³o
siê na cenzurowanym. Podwa¿aj¹ swe negatywne oceny.
Odbi³o siê to na ich zdrowiu.
P³yn¹ skargi, trwa korespondencja. Urzêdowi gro¿¹ procesy.
Nie przeszkadza to zatrudniaæ
swoich. Po wybraniu Aurelii
Ostrowskiej, wczeœniej szefowej warszawskiej Polfy i szefowej wiceburmistrza Dariusza
Kacprzaka, który oczywiœcie
by³ w komisji konkursowej, na
stanowisko specjalisty ds. polityki spo³ecznej w Wydziale
Spraw Spo³ecznych i Zdrowia
dla Dzielnicy Praga Pó³noc w
Urzêdzie pojawi³ siê w tym¿e
wydziale pe³nomocnik wyborczy z wyborów samorz¹dowych
Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej Stefan Smoliñski. Nowy
obyczaj. Kolejka kolesiów jest
zapewne jeszcze d³uga, wiêc
co jakiœ czas bêdê siê z Pañstwem dzieli³ informacjami o
nowych nominacjach. WyraŸnie
widaæ, ¿e PiS p³aci stanowiskami
za poparcie PWS. Mo¿na to
tak¿e nazwaæ nowatorsk¹
form¹ zwalczania bezrobocia,
ale wœród… swoich. Nowe
w³adze ciê¿ko pracuj¹ … jak
g³osz¹ wszem i wobec. Bywaj¹, przyjmuj¹, spotykaj¹ siê.

Niestety, tylko tam … gdzie
chwa³a, s³awa i zaszczyty. Do
mieszkañców zwracanych
by³ym w³aœcicielom kamienic
m.in. z £ochowskiej 12,15, 38
i Kawêczyñskiej 37 z zarz¹du
dzielnicy w dniu pi¹tego maja
br. nikt siê nie pofatygowa³.
By³ tam natomiast na spotkaniu
z nimi radny z opozycyjnego
SLD Mariusz Borowski. Niewygodnym, bo z roszczeniami
przedstawicielom Rady Rodziców z SP 30 bez zmru¿enia
okiem przesuniêto wczeœniej
zaplanowane w maju spotkanie na …. paŸdziernik. Nowe
obyczaje.
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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Polscy Matematycy Zwyciêzcy Enigmy
patronem bia³o³êckiej szko³y

Odczytanie aktu nadania imienia szkole przez dr Janinê
Sylwestrzak, córkê Mariana Rejewskiego i Mariê Bryschak,
siostrzenicê Henryka Zygalskiego
dokoñczenie ze str. 1

zatrudnieni zostali w Biurze
Szyfrów Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego. Mieli rozpracowaæ tajemnicê dzia³ania
skonstruowanej w 1918 roku
przez Artura Scherbiusa
niemieckiej elektromechanicznej maszyny szyfruj¹cej
Enigma.
Próby rozpracowania
Enigmy podejmowane by³y
od koñca lat 20. XX wieku,
jednak bez rezultatu. Konstrukcja Enigmy odpowiada³a
3 x 10114 kombinacjom elementów sk³adowych. Nic
dziwnego, ¿e z³amanie szyfru uwa¿ano wówczas za
niemo¿liwe. W grudniu 1932
roku, na niespe³na miesi¹c
przed dojœciem Hitlera do
w³adzy, Marianowi Rejewskiemu uda³o siê z³amaæ szyfry
Enigmy, poniewa¿ prze³o¿y³
konstrukcjê maszyny na
równania matematyczne. Nigdy

przedtem nie kojarzono kryptologii z matematyk¹, tylko z
lingwistyk¹. Polacy odnieœli
sukces, dziêki zastosowaniu
metody matematycznej zamiast lingwistycznej.
Nastêpnie, pocz¹wszy od
1935 roku skonstruowali
szereg urz¹dzeñ pozwalaj¹cych
na z³amanie klucza szyfru.
Pierwszym z nich by³ cyklometr, zast¹piony wkrótce
przez tzw. bombê Rejewskiego sk³adaj¹c¹ siê z 6 kopii
Enigmy, napêdzanych silnikiem elektrycznym. Jedna
bomba kryptologiczna pozwala³a na odkodowanie
klucza dziennego w ci¹gu
oko³o dwóch godzin i zastêpowa³a pracê oko³o 100 ludzi. Urz¹dzenie powsta³o w
warszawskiej Wytwórni Radiotechnicznej AVA.
W lipcu 1939, przeczuwaj¹c
wybuch wojny, polskie w³adze wojskowe przekaza³y
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francuskim i brytyjskim partnerom egzemplarze kopii
Enigmy oraz wszystkie informacje na temat ³amania
szyfrów. We wrzeœniu 1939
roku cz³onkowie polskiego
zespo³u kryptologicznego
przedostali siê przez Rumuniê do Francji. Prace nad
³amaniem kolejnych wersji i
udoskonaleñ szyfru Enigmy
kontynuowano w brytyjskim
oœrodku kryptologicznym w
Bletchley Park.
Historycy s¹ zgodni, ¿e
z³amanie Enigmy skróci³o II
wojnê œwiatow¹ o co najmniej
2 lata i uratowa³o miliony
istnieñ ludzkich, a tak¿e uratowa³o Europê przed bomb¹
j¹drow¹.
- Z pewnoœci¹ nie staæ nas
na to, abyœmy zapomnieli o
zwyciêzcach Enigmy – powiedzia³, przedstawiaj¹c historiê polskich kryptologów
dr Marek Grajek, matematyk,
kryptolog, autor ksi¹¿ki
„Enigma – bli¿ej prawdy”. –
Dlatego cieszy fakt wybrania
ich na patrona jednej z warszawskich szkó³.
Jak zaznaczyli podczas
uroczystoœci nadania imienia
dyrektor Zespo³u Szkó³, Anna
Strubiñska i prezes Zarz¹du
Samodzielnego Ko³a Terenowego nr 5 STO Marcin Sikorski,
uczniowie sami wybrali na
patrona trzech niezwyk³ych
kryptologów. W uzasadnieniu
wyboru podkreœlali fakt, ¿e
matematycy potrafili stworzyæ
zespó³, w którym ka¿dy
uczestnik dawa³ z siebie
wszystko, wykorzystywa³ indywidualne talenty dla Polski
i dla zwyciêstwa. Swoich
patronów m³odzie¿ przedstawi³a w zainscenizowanym
programie informacyjnym tvs,

na który sk³ada³y siê wywiady szkolnych dziennikarzy z
Henrykiem Zygalskim i Jerzym
Ró¿yckim oraz rozmowa o
Marianie Rejewskim.
Goœæmi honorowymi uroczystoœci by³y: dr Janina
Sylwestrzak, córka Mariana
Rejewskiego oraz Maria
Bryschak, siostrzenica Henryka
Zygalskiego. Po uroczystym
odczytaniu aktu nadania
szkole imienia, Janina Sylwestrzak zauwa¿y³a, ¿e trójka
kryptologów to bardzo zobowi¹zuj¹cy patron i ¿e szko³a
bêdzie teraz niejako noœnikiem wiedzy o polskich kryptologach, co zobowi¹zuje do
kontynuowania matematycznych tradycji. Na pewno nie
bêdzie to trudne, gdy¿ szko³y
prowadzone przez SKT nr 5
STO wyró¿nia od lat wysoki
poziom.
Znaczenie matematyki
podkreœli³ równie¿ prof.
Wojciech Guzicki, matematyk
i kryptolog z Uniwersytetu
Warszawskiego. Podczas wyk³adu „O Enigmie i matematyce”
zastanawia³ siê, co to za
wiedza, która pozwoli³a odkryæ
szyfry Enigmy? To dziedzina
matematyki, która nazywa
siê teoria grup, coœ tak abstrakcyjnego, ¿e nie mo¿na
sobie w ogóle wyobraziæ, ¿e
mo¿e siê komukolwiek do
czegokolwiek przydaæ. Wydawa³oby siê – wiedza kompletnie bezu¿yteczna. Historia
polskich kryptologów przeczy
jednak temu twierdzeniu.
- Historia enigmy powinna
byæ dla was lekcj¹, ¿e nie ma
wiedzy niepotrzebnej, ¿e
wszystko mo¿e siê w ¿yciu
przydaæ – zwróci³ siê do
uczniów prof. Guzicki. - Matematyka kszta³tuje nasz¹
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prof. Wojciech Guzicki z Enigm¹

spostrzegawczoœæ i nasz¹
pomys³owoœæ. To jedno z
najwiêkszych Ÿróde³ naszego
intelektu.
Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych
SKT nr 5 STO jest pierwsz¹
szko³¹ w Warszawie, która
wybra³a na patrona Polskich
Matematyków Zwyciêzców
Enigmy. To nad wyraz trafny
wybór, zwa¿ywszy na 25 –
letni¹ historiê szko³y. Spo³eczne Towarzystwo Oœwiatowe powsta³o w 1987 roku.
Wkrótce grupa rodziców z
osiedla Tarchomin zainteresowana nowo powsta³ym
stowarzyszeniem postanowi³a zorganizowaæ dla swoich
dzieci szko³ê swoich marzeñ.

W po³owie marca 1989 roku
zarejestrowano Ko³o Terenowe STO nr 5. 1 wrzeœnia
1989 roku w lokalu przy ul.
Erazma z Zakroczymia ruszy³a
szko³a, która, jak wspomina
jej wspó³za³o¿ycielka, Maria
Kaznowska, ze wzglêdu na
zaanga¿owanie rodziców, w
pe³ni realizowa³a ideê szko³y
spo³ecznej. 1 wrzeœnia 1999
roku rozpoczêto rok szkolny
w nowej siedzibie przy ul.
Dziatwy 6. Wtedy te¿ powo³ano pierwsz¹ klasê gimnazjaln¹. W ci¹gu 25 lat bezimiennej dzia³alnoœci œrodowisko szkolne zawsze
charakteryzowa³a silna integracja trzech spo³ecznoœci:
uczniów, nauczycieli i rodziców. Teraz doszed³ jeszcze
jeden element integracyjny:
patron szko³y, którym s¹
Polscy Matematycy Zwyciêzcy
Enigmy.
Joanna Kiwilszo
Fot. Jaros³aw Budzyñski

Program przygotowany przez uczniów

Inicjatywa lokalna
dla mieszkañców
Pod okreœleniem „inicjatywy lokalnej” nale¿y rozumieæ
zapisan¹ w ustawie „formê wspó³pracy jednostek
samorz¹du terytorialnego z ich mieszkañcami, w celu
wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz
spo³ecznoœci lokalnej”.
Jest to kolejne, po bud¿ecie partycypacyjnym, narzêdzie
do realizacji oddolnych inicjatyw mieszkañców przy zaanga¿owaniu œrodków z bud¿etu miasta. Pokrywa ono koszt us³ugi,
materia³ów, narzêdzi, natomiast mieszkañcy zapewniaj¹
w³asny wk³ad pracy. Masz pomys³ na upiêkszenie okolicy,
dzia³anie w przestrzeni miejskiej, wydarzenie artystyczne,
brakuje ci huœtawki, ³aweczki czy zieleni na trawniku, potrafisz
wokó³ tej idei zgromadziæ s¹siadów i zachêciæ ich do wspólnego
zaanga¿owania w projekt? – To mo¿e byæ dobry sposób na
sfinansowanie twojego pomys³u. Konieczne jest wype³nienie
odpowiedniego wniosku z wycen¹ poszczególnych zadañ,
tak¿e wolontaryjnej pracy mieszkañców. Na Pradze Pó³noc
bêd¹ prowadzone specjalne warsztaty i szkolenia, zapoznaj¹ce
z zasadami, na jakich dzia³a inicjatywa lokalna. Na miejscu
mo¿na omówiæ swój pomys³ i przy pomocy przeszkolonych
w tym temacie osób przygotowaæ wniosek. Szczegó³owe
informacje i poradnik mo¿na te¿ znaleŸæ na stronie:
http://inicjatywa.um.warszawa.pl
Kr.

