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promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Bunt w twierdzy PO
– blisko rozwi¹zania
Historia praskich rodów

Rodzina Cieszkowskich
Czy mo¿na sobie wyobraziæ ch³opaka z Pragi, typowego praskiego cwaniaka, bez nasuniêtej
zawadiacko na czo³o kraciastej czapki z daszkiem? Nie bardzo. Pewnie w³aœnie dlatego,
najstarszy w stolicy, 150-letni zak³ad wytwarzaj¹cy czapki i kapelusze, nale¿¹cy do rodziny
Cieszkowskich, tak bardzo kojarzy siê z Prag¹. W lokalu przy Targowej 18 dzia³a od 45 lat.
Pocz¹tków s³awnego rodu
Kiedy po kilku latach wróci³ wszystkim filcowe meloniki i
kapeluszników nale¿y szukaæ w rodzinne strony, za³o¿y³ w at³asowe cylindry. Du¿ym
na Œl¹sku Cieszyñskim, który Skoczowie ma³y zak³ad wy- powodzeniem cieszy³y siê te¿
w czasie, kiedy zaczyna siê twarzaj¹cy czapki i kapelusze. kryte jedwabiem szapoklaki,
nasza opowieœæ, czyli w po³o- Po krótkim czasie zapragn¹³ czyli rodzaj cylindrów, które
wie XIX wieku, by³ czêœci¹ jednak poszukaæ szczêœcia w mo¿na by³o z³o¿yæ. Pod koCesarstwa Austrii. Wœród stolicy. Do Warszawy przyje- niec XIX wieku modne sta³y
ówczesnych œl¹skich miast cha³ tu¿ po upadku Powstania siê te¿ filcowe kapelusze typu
wyró¿nia³o siê Bielsko, znane Styczniowego, w 1864 roku i na
dokoñczenie na str. 4
z przemys³u we³niarskiego. ulicy Chmielnej 14, vis a vis ³aŸni
Bielskie we³ny s³ynne by³y na „Diana” otworzy³ pracowniê
STOMATOLOGIA
ca³y œwiat. Pochodz¹cy z okolic czapek i kapeluszy. Czasy
Bielska m³ody cz³owiek, Stefan by³y ciê¿kie, szala³ carski
PROMOCJA
Cieszkowski, nie zamierza³ terror, ale na warszawskich
- wype³nienia 90-100 z³
jednak wi¹zaæ swojej zawodowej ulicach obowi¹zywa³y œcis³e
- korony porcelanowe 450 z³
kariery z miejscow¹ we³n¹ i zasady ubioru, jak byœmy po- protezy elastyczne
wyjecha³ do Wiednia „na wiedzieli dzisiaj dress code –
saksy”. Przypadek sprawi³, ¿e wszyscy szanuj¹cy siê oby- protezy szkieletowe
naj¹³ siê do pracy w zak³adzie watele musieli mieæ nakrycia
ul. Jagielloñska 3
kapeluszniczym. Zapewne g³owy. Mê¿czyŸni – a trzeba
równie dobrze móg³ pracowaæ tu zaznaczyæ, ¿e Stefan
tel. 22 619-99-99
u szewca lub u zegarmistrza. Cieszkowski robi³ tylko mêskie
22 818-44-77
Los jednak sprawi³, ¿e wyuczy³ nakrycia g³owy – nosili przede
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
siê zawodu kapelusznika.

www.dentysta-praga.pl

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

Szko³a pe³na zwierz¹t

Trwa lekcja. Uczniowie notuj¹, pilnie s³uchaj¹c wyk³adowcy,
gdy spod kurtki jednego z nich wype³za z³ocisty w¹¿,
a pod stolikiem kica sobie królik. Nie dziwi to zupe³nie
ul. Atutowa 3
nauczyciela, który spokojnie prowadzi zajêcia.
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
To jakaœ fantastyka, taka przyjœæ ze swoim zwierzêcym
w godz. 16-20
szko³a nie istnieje! – za- ulubieñcem. Znajduje siê w
wtorek, czwartek w godz. 9-11
krzykn¹ wszyscy. A jednak jest centrum Pragi. To Technikum
tel.
taka szko³a, do której mo¿na Weterynaryjne nr 1 przy ul.
Kijowskiej 3.
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE
Obecnoœæ zwierz¹t na lekcjach jest tu rzecz¹ normaln¹,
a nawet po¿¹dan¹. Czasem
nauczyciele prosz¹ o przyprowadzenie na zajêcia psa
lub innego zwierzaka jako
pomocy dydaktycznej, zwykle
jednak uczniowie z w³asnej
woli przychodz¹ ze swymi
Otwarte spotkanie z mieszkañcami, po³¹czone z dyskusj¹ na pupilami, które na ogó³ dobrze
temat przysz³oœci Bazaru Ró¿yckiego, odby³o siê we wtorek siê w szkole czuj¹ i zachowuj¹
2 lutego w Muzeum Warszawskiej Pragi, przyci¹gaj¹c po raz siê bardzo poprawnie.
kolejny t³umy zainteresowanych. Obecnie przedstawiony projekt
Czêœciej goszcz¹ w szkole
jest efektem uwag zg³aszanych przez kupców, historyków, psy, rzadziej koty, gdy¿ jako
architektów, przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych i wielcy indywidualiœci, bardziej
aktywistów w ramach warsztatów prowadzonych od 15 grudnia siê stresuj¹. Spektrum po2014 r., równie¿ odbywaj¹cych siê w muzeum.
jawiaj¹cych siê w szkole
Prezentowana poprzednio kontrowersyjnym ograniczeniem zwierz¹t jest bardzo szerokie,
koncepcja razi³a kupców i powierzchni handlowej na rzecz od chomików i szczurków
mieszkañców nadmiern¹ nowo- placów i funkcji spo³ecznych.
zaczynaj¹c, poprzez œwinki
czesnoœci¹, wprowadzaniem
Prezentuj¹c nowy projekt morskie i gekony, na ¿ó³wiach
trójk¹tnych form obok tra- Bazaru Ró¿yckiego, jego autorka i wê¿ach koñcz¹c.
dokoñczenie na str. 2
dokoñczenie na str. 8
dycyjnych pawilonów oraz

Tarchomin II

22 614-80-68

Lepszy pomys³
na Bazar Ró¿yckiego

Nowo powo³any wojewoda mazowiecki Zdzis³aw Sipiera wiele kontrowersji burmistrz
1 lutego wszcz¹³ postêpowanie nadzorcze w dzielnicy dzielnicy Piotr Jaworski. Jego
Bia³o³êka, co oznacza m.in. rozpoczêcie procedury uznania dzia³ania skupione s¹ przede
za niewa¿ne uchwa³ Rady m.st. Warszawy, stwierdzaj¹cych wszystkim na budowaniu
niewa¿noœæ odwo³ania Anny Majchrzak (PO) ze stanowiska w³asnego wizerunku i weprzewodnicz¹cej rady dzielnicy Bia³o³êka i niewa¿noœæ wnêtrznych partyjnych rozpowo³ania w jej miejsce Wiktora Klimiuka (PiS). Procedura grywkach, a nie na interesie
nadzoru wojewody obejmuje równie¿ wstrzymanie wykonania mieszkañców. (…) Sytuacja
tych uchwa³ Rady Warszawy.
na Bia³o³êce wymaga natychW tym miejscu warto siê opuœcili klub Platformy Oby- miastowej naprawy. Trzeba
cofn¹æ do wrzeœnia 2015, by watelskiej. 14 paŸdziernika zszyæ dzielnicê z miastem i
przeœledziæ dynamikê zdarzeñ radni tego klubu zorganizowali wybraæ nowy zarz¹d dzielnicy,
w bia³o³êckiej radzie. Podczas konferencjê prasow¹ pod który bêdzie s³u¿y³ mieszkañnadzwyczajnej sesji zwo³anej Ratuszem m.st. Warszawy i com i realizowa³ ich potrzeby.
22 wrzeœnia, pod pretekstem zamieœcili w internecie swoj¹ Dlatego wiêkszoœæ radnych
omówienia zagadnieñ doty- deklaracjê za³o¿ycielsk¹, w zag³osowa³a za odwo³aniem
cz¹cych bia³o³êckiej oœwiaty, której pisali: „Dzia³ania radnych przewodnicz¹cej rady dzielnicy.
dokoñczenie na str. 3
opozycyjny klub radnych niezale¿nych wynikaj¹ z troski
Prawa i Sprawiedliwoœci, maj¹cy o dobro mieszkañców Bia³o³êki.
doœæ autorytarnego stylu za- (…) Pozostaj¹ca od 9 lat u
rz¹dzania dzielnic¹, zaplano- w³adzy Platforma Obywatelska
wa³ procedurê odwo³ania - zrobi³a niewiele, ¿eby odpouœ
najpierw Anny Majchrzak wiedzieæ na stoj¹ce przed
Din fotel
y
(PO), przewodnicz¹cej rady, Bia³o³êka wyzwania. Niekoncjaln ci
spe la dzie
a nastêpnie ca³ego zarz¹du, trolowany rozwój dzielnicy
d
maj¹c wsparcie radnych nie- skutkuje brakiem miejsc w
zrzeszonych i trzech radnych szko³ach, s³ab¹ komunikacj¹
Platformy Obywatelskiej.
publiczn¹, problemami z nawet
tak podstawowymi rzeczami jak
Zbuntowani z PO
O zwo³anie tej sesji wnio- infrastruktura wodoci¹gowa i ul. Œw. Wincentego 101/1
skowa³o 14 radnych: z Prawa kanalizacyjna na nowych
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
i Sprawiedliwoœci - Wiktor osiedlach. (…) Trudn¹ sytuacjê
www.gold-clinic.pl
Klimiuk, Dariusz Ostrowski, Bia³o³êki pogarsza wzbudzaj¹cy
Zofia Suska, Piotr Gozdek,
Piotr Oracz, radni niezrzeszeni
- Marcin Adamkiewicz, Piotr
Basiñski, Piotr Cieszkowski,
Mariola Olszewska, Wojciech
Tumasz i Filip Pelc oraz trójka
radnych wywodz¹cych siê z
Platformy Obywatelskiej Ewa Gajewska, Marcin Korowaj
i Joanna Rabiczko. Radni
opozycyjni wobec PO, dysponuj¹cy wiêkszoœci¹, zg³osili
wniosek dotycz¹cy odwo³ania
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
przewodnicz¹cej Anny Majgabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
chrzak, który zgodnie z proza technologiê now¹.
cedur¹ mia³ byæ g³osowany
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
dopiero na kolejnej sesji;
rozwi¹zaniem.
burmistrz Piotr Jaworski
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
przedstawi³ informacjê dotylub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
cz¹c¹ bia³o³êckiej oœwiaty i
proteza wygina siê.
nagle, tu¿ przed interpelacjami
i wolnymi wnioskami przewodniPacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
cz¹ca og³osi³a przerwê w sesji,
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
bez ¿adnego racjonalnego
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
powodu. Przerwa – jak siê
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
póŸniej okaza³o – potrwa³a
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
do 18 listopada.
protezy tradycyjnej.
W miêdzyczasie radni PiS,
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
niezrzeszeni i radni, którzy
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
odeszli z PO, wnioskowali o
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powozwo³anie sesji nadzwyczajnej.
duj¹ uczuleñ.
Sesja odby³a siê 6 paŸdziernika.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gaDosz³o na niej do odwo³ania
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
Anny Majchrzak z funkcji przestronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.
wodnicz¹cej rady Bia³o³êki i
powo³ania na tê funkcjê Wiktora
Artur Pietrzyk
Klimiuka. Rada Warszawy nie
leczenie,
protetyka,
chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
uzna³a obu uchwa³.
rtg
i
naprawa
protez
Powstaje nowy klub
od
poniedzia³ku
do
czwartku
w godz. 10-12 i 15-18
Na pocz¹tku paŸdziernika
www.superdentysta.com.pl
powsta³ Klub Radnych Niezale¿nych, w sk³ad którego
22 676-59-56, 608-519-073
weszli niezrzeszeni bia³o³êccy
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
radni i trójka radnych, którzy
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Elastyczne
protezy nylonowe
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Podziêkowania

O rewitalizacji w Muzeum
We wrzeœniu 2015 r. Rada Miasta przyjê³a Zintegrowany
Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. W
du¿ym skrócie program przewiduje o¿ywienie spo³ecznogospodarcze, zwiêkszenie aktywnoœci spo³ecznej i
zawodowej mieszkañców, a tak¿e poprawê sytuacji
mieszkaniowej i przestrzeni publicznej na obszarach
rewitalizowanych. Wdro¿eniu ZPR ma towarzyszyæ
najwiêkszy w historii prawobrze¿nej Warszawy transfer
œrodków pieniê¿nych w wysokoœci ok. 1,4 mld z³otych.
Minê³o prawie pó³ roku, a o wp³ynie na codzienne ¿ycie
samym programie zrobi³o siê ponad 130 tys. mieszkañców
jakby ciszej – zarówno w Pragi Pó³noc, Pragi Po³udnie
mediach, jak i w oficjalnych i Targówka.
wypowiedziach ratusza oraz
Informacyjn¹ lukê stara
przedstawicieli poszczególnych siê wype³niæ otwarte przed
dzielnic, które zosta³y objête kilkunastoma miesi¹cami Mudzia³aniami rewitalizacyjnymi. zeum Warszawskiej Pragi. To
S³aba polityka informacyjna, w³aœnie MWP zainaugurowa³o
a raczej jej brak dziwi, jeœli pod koniec stycznia br. cykl debat
weŸmiemy pod uwagê, ¿e poœwiêconych programowi
program rewitalizacji w mniej- rewitalizacji. Pomys³ na cykl
szym lub wiêkszym stopniu „Wokó³ rewitalizacji” urodzi³

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

siê mniej wiêcej rok temu.
Planujemy raz w miesi¹cu
robiæ jedno spotkanie, zawsze
w ostatni czwartek miesi¹ca,
od godziny 18.00 do 20.00.
Jako placówka muzealna, o
bardzo konkretnych zadaniach
i celach zdajemy sobie sprawê,
¿e ca³oœciowa rewitalizacja
dzielnicy to nie jest nasza rola.
Mo¿emy za to przyczyniæ siê
do upowszechniania wiedzy i
te¿ trochê do kontaktowania
ludzi ze sob¹ (…). Jeœli ludzie
u nas w Muzeum dowiedz¹
siê czegoœ ciekawego, ale te¿
poznaj¹ siê, mo¿e nawet coœ
fajnego wymyœl¹, a póŸniej
zaczn¹ razem pracowaæ, to
bêdzie dla nas wielka radoœæ
– powiedzia³a naszej gazecie
Ewa Ziajkowska, pracownica
muzeum, która jest koordynatork¹ ca³ego cyklu.
Pierwsze spotkanie dotyczy³o
zieleni na Pradze. Nie od dziœ

VII MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ S£U¯B MUNDUROWYCH
W PI£CE NO¯NEJ HALOWEJ IM. PODKOM. ANDRZEJA STRUJA
O PUCHAR KOMENDANTA G£ÓWNEGO POLICJI
POD HONOROWYM PATRONATEM PREZESA POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO
W tym roku przypada szósta rocznica œmierci Andrzeja Struja - policjanta, który bêd¹c na
urlopie zareagowa³, gdy chuligani awanturowali siê na jednym ze sto³ecznych przystanków.
Zmar³ od ciosów no¿em, zadanych przez jednego z napastników, które otrzyma³, gdy
przytrzymywa³ go drugi napastnik. Poœmiertnie zosta³ awansowany na pierwszy stopieñ oficerski
i odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzy¿em Zas³ugi za dzielnoœæ.
42-letni Andrzej Struj s³u¿y³ w Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym KSP.
Intencj¹ turnieju jest nie tylko sportowa rywalizacja, lecz przede wszystkim oddanie ho³du
tragicznie zmar³emu koledze, a w tle jasny przekaz, ¿e nasza s³u¿ba, nasze poœwiêcenia dla
obywateli, szczególnie te najwy¿sze - nie zostan¹ zapomniane.
Miêdzynarodowy turniej s³u¿b mundurowych w pi³ce no¿nej im. podkom. Andrzeja Struja,
zawiera wszystkie elementy zwi¹zane z szeroko pojêt¹ komunikacj¹ spo³eczn¹. Integruje
œrodowisko s³u¿b mundurowych – w zawodach bierze udzia³ rekordowa liczba dru¿yn:
12 zagranicznych i 42 dru¿yny z Polski (w tym 5 dru¿yn ¿eñskich! ). Ranga oraz frekwencja
uczestników wymusi³a rozegranie tych zawodów na trzech obiektach sportowych: DOSiR
Praga Pó³noc, CRS Bielany i Arena Ursynów.
Przy organizacji wspó³pracuj¹ ze sob¹ przedstawiciele Komendy G³ównej oraz Komendy
Sto³ecznej Policji, cz³onkowie Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, przedstawiciele
zwi¹zków zawodowych oraz instytucje zewnêtrzne m.in.: Polski Komitet Olimpijski, Polski Zwi¹zek
Pi³ki No¿nej, Mazowiecki Zwi¹zek Pi³ki No¿nej, urzêdy dzielnic: Bielany, Ursynów, Praga
Pó³noc. Nale¿y dodaæ, ¿e kierownictwo policji dostrzeg³o wa¿n¹ rolê sportu i rekreacji, jako
dzia³añ na rzecz integracji œrodowiska.
Oprócz wspó³zawodnictwa sportowego oraz zabawy niemal wszystkie imprezy po³¹czone s¹ w¹tkiem
spo³ecznym, tj. gromadzeniem œrodków, które w ca³oœci przekazywane s¹ na rzecz Fundacji
Pomocy Wdowom i Sierotom po Poleg³ych Policjantach lub innych organizacji charytatywnych.
Pomys³odawcami tej imprezy s¹: Andrzej Strejlau oraz Andrzej Kuczyñski - koordynator
Komendanta G³ównego Policji ds. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w policji.
HARMONOGRAM ZAWODÓW:
Dzieñ I - 10.02 ( œroda)
Hala „Arena Ursynów” ul. Pileckiego 122, godz. 20.00 – uroczysta gala otwarcia turnieju
Dzieñ II - 11.02 (czwartek) - mecze grupowe
Hala „Arena Ursynów” ul. Pileckiego 122, godz. 8.20-20.00 - mê¿czyŸni
Hala DOSiR Praga Pó³noc ul. Szanajcy 17/19, godz. 8.20-20.00 - mê¿czyŸni
CRS Dzielnicy Bielany ul. Lindego 20, godz. 8.20-20.00 - kobiety i mê¿czyŸni
Dzieñ III - 12.02 (pi¹tek) - mecze 1/16 fina³u
Hala DOSiR Praga Pó³noc ul. Szanajcy 17/19, godz. 8.30-10.30
CRS Dzielnicy Bielany ul. Lindego 20, godz. 8.30-10.30
CRS Dzielnicy Bielany ul. Lindego 20
Godz. 10.30-14.30 mecze 1/8 fina³u, æwieræfina³y oraz pó³fina³y
Godz. 14.30-14.50 mecz o trzecie miejsce w kategorii kobiet
Godz. 14.50-15.20 mecz o trzecie miejsce w kategorii mê¿czyzn
Godz. 15.20-15.50 fina³ w kategorii kobiet
Godz. 16.00-16.30 fina³ w kategorii mê¿czyzn
Godz. 16.30-17.30 uroczysta gala fina³owa
ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJ¥ DO KIBICOWANIA - WSTÊP WOLNY

Urodziny Pragi
W œrodê, 10 lutego przypada 368. rocznica nadania praw miejskich Pradze przez króla
W³adys³awa IV, które obchodzimy jako urodziny Pragi. W tym roku, rada i zarz¹d dzielnicy
zapraszaj¹ na koncert Ryszarda Makowskiego do sali konferencyjnej w urzêdzie przy ks.
I. K³opotowskiego 15 o godz. 14.00. W programie ponadto, koncert Chóru Tonika i wernisa¿
wystawy pt. „Pasja ¯ycia”, na któr¹ sk³adaj¹ siê prace pe³nych fantazji i utalentowanych pra¿an,
uczestnicz¹cych w zajêciach DK Praga. Wiele wydarzeñ z okazji urodzin Pragi przygotowa³y
te¿ aktywne praskie organizacje, kluby i kawiarnie. Zapraszamy do udzia³u.
bbj

wiadomo, ¿e w³aœnie ta tematyka wzbudza du¿e emocje
wœród mieszkañców Warszawy.
Nie inaczej by³o i tym razem,
zw³aszcza, ¿e kilka dni przed
spotkaniem, w parku przy ul.
Kawêczyñskiej zosta³y wyciête
122 drzewa pod budowê Trasy
Œwiêtokrzyskiej.
Na spotkanie o zieleni przyby³o m.in. wielu mieszkañców,
spo³eczników, przedstawicieli
samorz¹du, a tak¿e naukowcy
oraz urzêdnicy. Jak podkreœla
Ewa Ziajkowska, (…) miasto
samo w swoich opracowaniach
diagnozuje brak zieleni jako
jeden z najpowa¿niejszych
problemów naszej dzielnicy.
Dlatego bardzo mnie ucieszy³a
aktywnoœæ urzêdników miejskich – na spotkanie przyszli
ludzie z Zarz¹du Oczyszczania
Miasta, z Zarz¹du Praskich
Terenów Publicznych, dwóch
burmistrzów naszej dzielnicy
i naczelnik Wydzia³u Ochrony
Œrodowiska, zastêpca Sto³ecznego Konserwatora z
grup¹ pracowników i wielu
innych.
D³uga dyskusja mieszkañców
z urzêdnikami po pierwszym
spotkaniu pokaza³a, ¿e pomys³ Muzeum na cykl „Wokó³
rewitalizacji” by³ bardzo trafiony. Organizatorzy poszli wiêc
za ciosem. Kolejne tematy,
które chcemy poruszaæ, zawsze widziane w kontekœcie
Pragi, to miêdzy innymi zieleñ
parkowa i przyuliczna, sytuacja rzemieœlników, problemy
ochrony zabytków, dzia³ania
kulturalne, przygotowywane i
obowi¹zuj¹ce plany miejscowe,
zarz¹dzanie dziedzictwem i
turystyka - przypomina Ewa
Zajkowska, zapraszaj¹c mieszkañców, w tym oczywiœcie
czytelników naszej gazety do
Muzeum na kolejne, lutowe
spotkanie poœwiêcone praskiemu rzemios³u.
KMI

dla Pana Jacka Bia³ka Dyrektora Domu
Kultury „Œwit” za organizacjê wystawy rysunku
i malarstwa rozpoczêtej wernisa¿em w dniu
11 stycznia 2016 r., w której jako autorka
czêœci prac mog³am wzi¹æ udzia³ oraz dla
Pani Ewy D¹browskiej pod kierunkiem której
powsta³y wystawione obrazy
El¿bieta Mazurkiewicz

Lepszy pomys³
na Bazar Ró¿yckiego
dokoñczenie ze str. 1

- Aleksandra Wasilkowska
przyzna³a, ¿e poprzednie podejœcie do tematu przybra³o zbyt
monumentaln¹ formê. Obecna
koncepcja to uk³on w stronê
tradycji. Zachowany zostanie
prostopad³y uk³ad alejek i
kwadratowy kszta³t pawilonów,
zaprojektowanych w modu³ach
czterostanowiskowych, z mo¿liwoœci¹ ich podzia³u i ³¹czenia.
Modu³y bêd¹ zamykane krat¹
po zewnêtrznym obrysie zadaszenia, a wiêc ³¹cznie z miejscem na zewnêtrzn¹ wystawkê,
co pozwoli na pozostawienie
czêœci towarów bez koniecznoœci
ich chowania czy wywo¿enia.
Mimo wiêkszej intensywnoœci
zabudowy handlowej, 300 m2
wygospodarowano pod plac
miejski, potrzebny tak¿e do
manewrowania wozom Stra¿y
Po¿arnej i niewielkie przestrzenie
zielone. Nie zrezygnowano
jednak z funkcji kulturalnych i
ma³ej gastronomii, maj¹cych integrowaæ lokaln¹ spo³ecznoœæ
i zapewniæ ¿ycie bazaru tak¿e
w godzinach popo³udniowych,
po zakoñczeniu handlu. Przeniesiono je jednak na poziom
„+1”. Tym samym powstan¹
tarasy, stanowi¹ce zadaszenie
pawilonów, a ich posadzka bêdzie
nawi¹zywa³a do obecnego
widoku kolorowych dachów
bazaru. To na pierwszym piêtrze,

gdzie mo¿na bêdzie siê dostaæ
tak¿e za pomoc¹ wind, znajdzie
siê miejsce na projekcjê filmu
czy koncert, otwart¹ kuchniê, a
od Brzeskiej plac zabaw i
hostel. Od Targowej powstanie
nowa brama, prowadz¹ca
wzd³u¿ zachowanego muru
kamienicy Ró¿yckiego, przywrócona ma zostaæ tak¿e historyczna
brama g³ówna i charakterystyczny
kiosk w formie syfonu. G³ównym
motywem, tak¿e nowej zabudowy
handlowej, ma byæ kolor zielony
oraz drewno.
W dyskusji projekt chwalono.
Podoba³ siê mieszkañcom i
historykom. Nawet Janusz
Sujecki, znany z bezkompromisowych dzia³añ w obronie zabytków
Pragi, o obecnym projekcie
wypowiada³ siê z aprobat¹,
zachêcaj¹c jedynie do dba³oœci
o szczegó³ historyczny, w
tym do wiernego odtworzenia
syfonu. Wiêcej obiekcji jak
zwykle mieli kupcy, obawiaj¹c siê
podniesienia cen za wynajem
powierzchni handlowych na
zrewitalizowanym bazarze.
Podsumowaniem procesu
konsultacji ma byæ spotkanie z
w³adzami Warszawy. Projekt po
konsultacjach trafi do realizacji
na czêœci nale¿¹cej do miasta,
ale nadal trwaj¹ rozmowy z
w³aœcicielami pozosta³ych 2/3
terenu bazaru.
Kr.

Most Krasiñskiego

Badanie opinii i zapowiedŸ konsultacji
Na drugim posiedzeniu okr¹g³ego sto³u w sprawie mostu
Krasiñskiego miasto zaproponowa³o dwa etapy konsultacji.
I to badania opinii mieszkañców Warszawy na temat mostu, ze
szczególnym uwzglêdnieniem mieszkañców dzielnic najbardziej
zainteresowanych spraw¹. II etap to w³aœciwe konsultacje,
których zakres nie mo¿e obejmowaæ zmiany konstrukcji
(d³ugoœci, szerokoœci, posadowienia podpór). Poza tym
teoretycznie wszystko jest mo¿liwe do ponownej dyskusji.
Jak mo¿na siê by³o tego warszawiaków. Badania wykaza³y,
spodziewaæ, przeprowadzone ¿e przepraw¹ s¹ zainteresowani
telefonicznie na 1100 miesz- tylko mieszkañcy pó³nocnej
kañcach Warszawy badanie czêœci miasta, co by³o do przeopinii wykaza³o, ¿e zdecydowana widzenia i bez ich przeprowawiêkszoœæ opowiada siê za dzania. Dokona³a siê jednak
budow¹ mostu, co mocno pod- rzecz du¿o gorsza, bowiem
kreœla³ wiceprezydent Jacek za spraw¹ niewielkiej próby,
Wojciechowicz. 86% rozmówców wypowiedzieæ siê mog³o zalewypowiedzia³o siê za budow¹, dwie 3-4% mieszkañców trzech
ale a¿ 67% zadeklarowa³o, ¿e najbardziej zainteresowanych
nie korzysta³oby z tej przeprawy. spraw¹ dzielnic. W przypadku
1/3 badanych nie bêdzie nim Pragi Pó³noc sytuacja wygl¹da³a
jeŸdziæ nawet okazjonalnie. jeszcze gorzej, bowiem wszystko
Przemilczano tak¿e fakt, ¿e w na to wskazuje, ¿e mieszkañcy
og³oszonych w³aœnie wynikach Œliwic siedzieli przy swych
Barometru Warszawskiego, w telefonach zupe³nie na pró¿kontekœcie innych potrzebnych no... Niewiele lepiej by³o na
inwestycji, za budow¹ nowych ¯oliborzu, dlatego w geœcie
przepraw opowiedzia³o siê protestu dalsze obrady trzeciego
zaledwie 7% ankietowanych posiedzenia okr¹g³ego sto³u

opuœci³ przedstawiciel mieszkañców ¯oliborza, którzy
sprzeciwiaj¹ siê budowie mostu.
To pora¿ka miasta, bowiem
efektem takich dzia³añ mo¿e
byæ ponowna radykalizacja
postaw. Na 20 lutego wyznaczono „Wielki ¿oliborski protest
- nie dla mostu i trasy Krasiñskiego”. Na razie œrodki s¹
zapisane tylko na etap I od
¯oliborza do Jagielloñskiej. Choæ
w³adze miasta twierdz¹, ¿e
pieni¹dze znajd¹ siê na ca³oœæ,
dotychczasowe doœwiadczenie
z realizacj¹ miejskich inwestycji
ka¿e ostro¿nie traktowaæ takie
zapewnienia.
Drugi etap konsultacji w
postaci warsztatów na Targówku,
Pradze Pó³noc i ¯oliborzu ma
siê odbyæ pomiêdzy 15 lutego
a 13 marca 2016 r. Ca³a
procedura projektowa ma siê
zakoñczyæ w sierpniu, przed
wygaœniêciem decyzji œrodowiskowej. Jednak sama
budowa przewidywana jest
Kr.
na lata 2022-25.
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Bunt w twierdzy PO – blisko rozwi¹zania
dokoñczenie ze str. 1

Nasze dzia³ania s¹ w pe³ni
legalne (…) Nie chcemy (…)
awantur i proceduralnych
przepychanek. Chcemy dzia³aæ
dla Bia³o³êki, dlatego zale¿y
nam konstruktywnym dialogu,
który pozwoli na przemyœlany
rozwój naszej dzielnicy.”
Dwie sesje listopadowe
18 listopada, na wniosek
zarz¹du dzielnicy, zosta³a
wreszcie zwo³ana kolejna sesja
zwyczajna, któr¹ na naszych
³amach tak relacjonowa³ Wiktor
Klimiuk: „Na Bia³o³êce, po

dwóch miesi¹cach przerwy,
przewodnicz¹ca wznowi³a
przerwan¹ sesjê, po czym
opozycja zg³osi³a wniosek
o zmianê porz¹dku obrad
poprzez dodanie punktu o
odwo³anie burmistrza. Przewodnicz¹ca, nie podaj¹c
¿adnej podstawy prawnej, nie
pozwoli³a na g³osowanie w
sprawie wniosku. Pracuj¹cy
w urzêdzie radca prawny
przedstawi³ wprawdzie opiniê
na poparcie tej tezy, ale po
pierwsze, dotyczy³a ona jedynie mo¿liwoœci stwierdzenia

niewa¿noœci uchwa³ przez
Radê Warszawy, nie zaœ zablokowania przez przewodnicz¹c¹ g³osowania nad wnioskiem, a po drugie - odnosi³a
siê ona do samorz¹du gminy,
a nie dzielnicy, która jest
jednostk¹ pomocnicz¹. Zgodnie
z ustaw¹ warszawsk¹ przepisy
ustawy o samorz¹dzie gminnym stosuje siê odpowiednio
tylko w zakresie statusu i
uprawnieñ radnych, a nie
sposobu procedowania rady
dzielnicy, która jest przecie¿
osobnym organem. Oznacza

Opinia prawna
w sprawie skutków wstrzymania wykonania uchwa³ Rady m.st. Warszawy
przez Wojewodê Mazowieckiego
na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym
W dniu 1 lutego 2016 r. Wojewoda Mazowiecki zawiadomi³ Radê m.st. Warszawy o
wszczêciu na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z póŸn. zm.), dalej „u.s.g.”, postêpowania nadzorczego w
sprawie stwierdzenia niewa¿noœci uchwa³ Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2016 r. nr
XXII/561/2016 w sprawie stwierdzenia niewa¿noœci uchwa³ Rady Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy oraz nr XXII/562/2016 w sprawie stwierdzenia niewa¿noœci uchwa³ Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, jednoczeœnie wstrzymuj¹c ich wykonanie.
Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, ¿e postêpowanie wszczête przez Wojewodê Mazowieckiego
zmierza do rozstrzygniêcia o zgodnoœci z prawem ww. uchwa³ Rady m.st. Warszawy. W
konsekwencji tego postêpowania Wojewoda mo¿e rozstrzygniêciem nadzorczym stwierdziæ
niewa¿noœæ przedmiotowych uchwa³. Odnoœnie bytu prawnego ww. uchwa³, tj. rozstrzygniêcia, czy
w razie ich niezgodnoœci z prawem: 1) nie wywieraj¹ ¿adnych skutków prawnych od momentu
ich wejœcia w ¿ycie, czy te¿ 2) wywieraj¹ one takie skutki a¿ do momentu stwierdzenia przez
organ nadzorczy ich niewa¿noœci, nale¿y odwo³aæ siê do orzecznictwa s¹dowego. W wyroku
z dnia 12 paŸdziernika 1990 r., SA/Lu 663/90, ONSA 1990, nr 4, poz. 6, NSA orzek³, ¿e: „1.
Orzeczenie wojewody o stwierdzeniu niewa¿noœci uchwa³y organu gminy ma charakter
deklaratoryjny i dzia³a ex tunc”. Stanowisko to znalaz³o tak¿e odzwierciedlenie w wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2003 r., P 9/02, OTK-A 2003, nr 9, poz. 100, w którym to
orzeczeniu TK wyrazi³ pogl¹d, i¿: „Stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y jest aktem deklaratoryjnym,
a zatem rodzi skutki ex tunc - z moc¹ wsteczn¹ od daty podjêcia uchwa³y. Tym samym uchwa³a
jest niewa¿na od chwili jej podjêcia, a zatem prawnie bezskuteczna. Rezultatem wydania
rozstrzygniêcia nadzorczego jest uchylenie wszelkich prawnych skutków, które powsta³y w
okresie od wejœcia uchwa³y w ¿ycie do chwili stwierdzenia jej niewa¿noœci.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 zd. pierwsze u.s.g. Uchwa³a lub zarz¹dzenie organu gminy sprzeczne
z prawem s¹ niewa¿ne. Przepis ust. 2 art. 91 u.s.g. wskazuje, ¿e organ nadzoru, wszczynaj¹c
postêpowanie w sprawie stwierdzenia niewa¿noœci uchwa³y lub zarz¹dzenia albo w toku tego
postêpowania, mo¿e wstrzymaæ ich wykonanie.
Wstrzymanie wykonania uchwa³y w momencie wszczêcia postêpowania przez organ nadzoru
jest dzia³aniem fakultatywnym, natomiast w przypadku stwierdzenia, po przeprowadzeniu postêpowania, niewa¿noœci ca³oœci lub czêœci uchwa³y – wstrzymanie wykonania niewa¿nej uchwa³y
nastêpuje obligatoryjnie, o czym stanowi art. 92 ust. 1 u.s.g. Na gruncie obu przepisów (art. 91 ust. 2
i 92 ust. 1 u.s.g.) wielokrotnie wypowiada³y siê s¹dy administracyjne. Z orzecznictwa tego wynika,
¿e nieprawomocne rozstrzygniêcie nadzorcze, w którym organ nadzoru stwierdza niewa¿noœæ
aktu, wywo³uje tylko takie skutki jak postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania uchwa³y.
Stan wstrzymania uchwa³y trwa do czasu uprawomocnienia siê rozstrzygniêcia nadzorczego b¹dŸ
jego prawomocnego wzruszenia przez s¹d administracyjny (wyrok NSA z dna 6 marca 2013 r.,
I OSK 2975/12, a tak¿e WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 13 grudnia 2007 r., II SA/Ol 993/07,
WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 26 paŸdziernika 2010 r. II SA/Bd 991/10 - wszystkie
orzeczenia dostêpne w elektronicznej centralnej bazie orzeczeñ s¹dów administracyjnych).
Konsekwencj¹ wstrzymania bêdzie niedopuszczalnoœæ podejmowania na tej podstawie jakichkolwiek
dzia³añ. Wstrzymanie wykonania uchwa³y (zarz¹dzenia) znajduje zastosowanie tylko w trakcie prowadzonego postêpowania nadzorczego, w zwi¹zku z tym jego byt prawny zale¿y od zakoñczenia
tego postêpowania. Podjêcie rozstrzygniêcia nadzorczego (bez wzglêdu na jego treœæ) powoduje
utratê mocy obowi¹zuj¹cej postanowienia wstrzymuj¹cego, bez koniecznoœci formalnego stwierdzania jego wygaœniêcia (A. Matan w B. Dolnicki (red.) Ustawa o samorz¹dzie gminnym. Komentarz,
LEX, stan prawny na: 27 wrzeœnia 2010 r.). Jak wskazuje A. Szewc w artykule „Wstrzymanie wykonania aktu prawa miejscowego” (Wspólnota, Nr 29 z 29 lipca 2012 r.): wstrzymanie wykonania aktu
prawa miejscowego równa siê zawieszeniu obowi¹zywania przepisów gminnych zawartych w takiej
uchwale. Prawnym tego skutkiem jest niedopuszczalnoœæ podejmowania na jej podstawie ¿adnych
dzia³añ do czasu prawomocnego rozstrzygniêcia sprawy wa¿noœci wstrzymanego aktu. Je¿eli
dzia³ania ju¿ podjêto, nale¿y ich niezw³ocznie zaniechaæ. W przeciwnym razie trzeba je bêdzie
uznaæ za podjête z istotnym naruszeniem prawa skutkuj¹cym stwierdzeniem jego niewa¿noœci.
Odnosz¹c powy¿sze do analizowanego stanu faktycznego nale¿y stwierdziæ, ¿e wskutek
wstrzymania przez Wojewodê Mazowieckiego wykonania ww. uchwa³ Rady m.st. Warszawy na
podstawie art. 91 ust. 2 u.s.g., do czasu zakoñczenia postêpowania nadzorczego zawieszeniu
ulegaj¹ przepisy uregulowane w tych uchwa³ach. Tym samym zakwestionowane przez Radê
m.st. Warszawy uchwa³y Rady Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy (o których niewa¿noœci
rozstrzygnê³a Rada m.st. Warszawy) pozostaj¹ w mocy i wywo³uj¹ skutki prawne. Pozbawienie
przedmiotowych uchwa³ Rady Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy mocy prawnej ze skutkiem
ex tunc zaistnieje dopiero w momencie zakoñczenia postêpowania nadzorczego, lub w momencie
uprawomocnienia siê rozstrzygniêcia nadzorczego uniewa¿niaj¹cego uchwa³y Rady m.st.
Warszawy. Przyjêcie w zaistnia³ym stanie prawnym odmiennego stanowiska, w œwietle
którego ww. uchwa³y Rady m.st. Warszawy wywo³a³y nieodwracalny skutek z dniem ich podjêcia
(14 stycznia 2016 r.), pozbawia³oby organ nadzoru mo¿liwoœci skutecznego skorzystania z
uprawnienia przewidzianego w art. 91 ust. 2 u.s.g. do wstrzymania wykonania potencjalnie
niezgodnego z prawem aktu prawnego organu gminy. Tego rodzaju wyk³adnia prawa na
gruncie art. 91 ust. 2 u.s.g. jest niedopuszczalna.
Opinia prawna Kancelarii Adwokackiej
sporz¹dzona dla Wiktora Klimiuka.

to, ¿e przedstawiona opinia
nie mia³a ¿adnego zwi¹zku z
zaistnia³¹ sytuacj¹. Po przedstawieniu opinii przewodnicz¹ca
autorytarnie nie pozwoli³a
dojœæ do g³osu ¿adnemu z
radnych i zamknê³a sesjê.”
Ju¿ nastêpnego dnia radni
KRN i PiS skierowali wniosek
o zwo³anie sesji nadzwyczajnej i w programie zawarli
punkt dotycz¹cy odwo³ania
Anny Majchrzak. Anna Majchrzak og³osi³a obrady sesji
na dzieñ 26 listopada. Jednoczeœnie w programie sesji
zabrak³o punktu dotycz¹cego
odwo³ania przewodnicz¹cej.
Wiktor Klimiuk skierowa³ do
przewodnicz¹cej rady zapytanie o powód i podstawê
prawn¹ usuniêcia punktu dotycz¹cego odwo³ania Anny
Majchrzak, jako ¿e wedle obowi¹zuj¹cego prawa zmiana
porz¹dku obrad jest mo¿liwa
jedynie po porozumieniu siê
z wnioskodawc¹, zaœ Anna
Majchrzak nie zwraca³a siê z
tak¹ proœb¹ do inicjatorów
zwo³ania sesji. Pismo pozosta³o bez odpowiedzi.
Sesja 26 listopada zosta³a
otwarta i przerwana po …
dwóch, trzech minutach. Anna
Majchrzak otworzy³a sesjê i
natychmiast j¹ zamknê³a na
wniosek jednego z radnych
PO. Na sali rozleg³y siê okrzyki
opozycji – gangsterka, mobbing,
terror, bia³oruskie standardy!
Wiceprzewodnicz¹cy rady
Dariusz Ostrowski z PiS próbowa³ negocjowaæ. Wyjaœnia³,
¿e Anna Majchrzak nie mia³a
prawa zmieniaæ porz¹dku
obrad. Napotka³ mur milczenia.
Przewodnicz¹ca i zarz¹d
opuœcili salê obrad.
Bez upowa¿nienia, ale w
zgodzie ze statutem dzielnicy,
Dariusz Ostrowski podj¹³
decyzjê o wznowieniu sesji.
Wy³¹czono œwiat³o i nag³oœnienie. Radni PiS i Klubu
Niezale¿nych pozostali na
miejscach, œwiat³o zosta³o
w³¹czone, a protoko³owanie
obrad odbywa³o siê rêcznie.
Po stwierdzeniu kworum ponownie przeg³osowano odwo³anie przewodnicz¹cej Anny
Majchrzak i powo³anie na to
stanowisko Wiktora Klimiuka.
Wojewoda wkracza do akcji
Od 26 listopada ubieg³ego
roku w Bia³o³êce trwa³ stan
zawieszenia. Nie odbywa³y
siê sesje, zarz¹d okopa³ siê na
swoich pozycjach, podobnie
przewodnicz¹ca rady. Opozycja,
dysponuj¹ca demokratyczn¹
wiêkszoœci¹ w radzie, nie
mog³a przebiæ siê przez mur
obstrukcji.
14 stycznia na sesji Rady
Warszawy przeg³osowano
uchwa³y stwierdzaj¹ce niewa¿noœæ odwo³ania przez radê
Bia³o³êki przewodnicz¹cej
Anny Majchrzak i niewa¿noœæ powo³ania na tê funkcjê
Wiktora Klimiuka. 1 lutego
wojewoda mazowiecki wszcz¹³
postêpowanie nadzorcze.
Wstrzyma³ wykonanie obu
powy¿szych uchwa³ Rady
Warszawy. Jednoczeœnie poprosi³ o przes³anie dokumentów
dotycz¹cych sesji od X do XIV
– wniosków o ich zwo³anie
wraz z proponowanym porz¹dkiem obrad i projektami
uchwa³, zawiadomieñ o ich

zwo³aniu wraz z towarzysz¹c¹
dokumentacj¹, protoko³ów z
tych sesji lub projektów protoko³ów. Oznacza to, ¿e kompleksowo przyjrzy siê sytuacji
w Bia³o³êce na przestrzeni
ostatnich kilku miesiêcy.
Na podstawie decyzji wojewody Wiktor Klimiuk 3 lutego
wystosowa³ pismo do burmistrza Piotra Jaworskiego informuj¹ce, ¿e 6 paŸdziernika
(pierwsza sesja, na której odwo³ano przewodnicz¹c¹) Anna
Majchrzak przesta³a pe³niæ
funkcjê przewodnicz¹cej rady
i ¿e to on jest od tego dnia
przewodnicz¹cym rady. Za¿¹da³
wydania pieczêci nag³ówkowej,
pieczêci imiennej przewodnicz¹cego rady i kluczy do
pokoju przewodnicz¹cego, w
nieprzekraczalnym terminie
trzech dni, przestrzegaj¹c, ¿e
brak wspó³pracy ze strony
burmistrza Piotra Jaworskiego
bêdzie skutkowa³ zwróceniem
siê do policji, zg³oszeniem
sprawy do prokuratury oraz
interwencj¹ œlusarza. Pismo
bardzo podobnej treœci Wiktor
Klimiuk skierowa³ równie¿ do
Anny Majchrzak.
Z pismami i z prawnikiem
Wiktor Klimiuk wszed³ 3 lutego

do biura rady prosz¹c o
wydanie piecz¹tek i kluczy.
Urzêdniczki obs³uguj¹ce biuro
rady stwierdzi³y, i¿ zarówno
piecz¹tki jak i klucze s¹ w
dyspozycji Anny Majchrzak. W
zwi¹zku z tym Wiktor Klimiuk
uda³ siê do gabinetu burmistrza
Piotra Jaworskiego z tym
samym ¿¹daniem. Zosta³
wyproszony przez burmistrza,
który zakomunikowa³ mu, ¿e
nic nie wie o wszczêciu postêpowania przez wojewodê.
Prawnik Wiktora Klimiuka
zagrozi³ burmistrzowi odpowiedzialnoœci¹ karn¹. Wiktor
Klimiuk tak skomentowa³ dla
nas tê sytuacjê: „Oczywiœcie
to bzdury, ¿e Piotr Jaworski
nic nie wiedzia³ o wszczêciu
postêpowania przez wojewodê.
Kolejny wybieg, byle nie oddaæ
w³adzy.”
Dziœ, 10 lutego, najprawdopodobniej o godzinie 16.00
odbêdzie siê zwyczajna sesja
rady dzielnicy Bia³o³êka zwo³ana przez przewodnicz¹cego
Wiktora Klimiuka. Na tej sesji
radni odwo³aj¹ stary zarz¹d i
powo³aj¹ nowy. O wszystkim
poinformujemy czytelników w
kolejnym wydaniu NGP.
El¿bieta Gutowska

4 nowapraskich
Historia
gazeta praska
rodów

Rodzina Cieszkowskich

Stefan Cieszkowski, za³o¿yciel firmy, ok. 1890 r.
dokoñczenie ze str. 1

borsalino, z miêkk¹ g³ówk¹
i szerokim rondem oraz mateloty - kapelusze w stylu
Maurice’a Chevaliera, podobne
do s³omkowych kapeluszy
weneckich gondolierów.
Firma prosperowa³a tak
dobrze, ¿e w 1910 roku Stefan
Cieszkowski otworzy³ drugi
zak³ad w stolicy, przy Nowym
Œwiecie 12. Prowadzi³ go ju¿
jeden z dwóch synów Stefana, Marcin. Wybuch I wojny
œwiatowej nie zahamowa³
rozwoju firmy. W sierpniu 1915
roku, kiedy Rosjanie wycofali
siê na wschód, do Warszawy
wkroczyli Niemcy. Nowy okupant zgodzi³ siê na reaktywacjê polskiego uniwersytetu i
zaprojektowanie studenckich
czapek. Zwyczaj przeniós³ siê
szybko równie¿ na inne uczelnie
i szko³y. Szy³o siê wiêc ró¿ne
czapki studenckie i szkolne,
bowiem ka¿da szko³a i uczelnia
mia³a czapki w okreœlonym
fasonie i kolorze.
Wkrótce po odzyskaniu
niepodleg³oœci, w 1922 roku,
firmê ostatecznie przej¹³
Marcin Cieszkowski. Przeniós³
sklep i produkcjê na Nowy
Œwiat. Jego brat, drugi syn
Stefana, Roman prowadzi³
sklep na Marsza³kowskiej 81.
Nasta³y czasy prosperity. Firma
zatrudnia³a 10 pracowników i
skutecznie konkurowa³a ze
stoma innymi zak³adami czapniczymi, istniej¹cymi ówczeœnie
w Warszawie. Cieszkowski
szy³ nakrycia g³owy dla bardzo
szerokiej klienteli: od mieszczan po arystokracjê. Du¿ym
powodzeniem cieszy³y siê
mêskie kapelusze filcowe i
s³omkowe, a tak¿e czapki
urzêdnicze i sportowe: cyklistówki, kolarki czy skórzane
pilotki. Klienci byli nie byle jacy:
przychodzili m.in. popularni
aktorzy, najwiêksi amanci
polskiego kina: Aleksander
¯abczyñski i Eugeniusz Bodo,
a tak¿e œpiewacy opery i
operetki: Józef Redo i Boles³aw
Mierzejewski. W kapelusze i
cylindry z popularnym logo

Logo firmy

przedstawiaj¹cym dwa pieski
wydzieraj¹ce sobie w zabawie
kapelusz, zaopatrywali siê
politycy i przemys³owcy. Mniej
zamo¿ni kupowali czapki z
daszkiem. Ka¿dy chcia³ mieæ
czapkê od Cieszkowskiego.
Tê dobr¹ passê przerwa³
wybuch wojny. Marcin Cieszkowski prowadzi³ firmê na
Nowym Œwiecie do 1941 roku,
kiedy to lokal zarekwirowali
Niemcy, aby urz¹dziæ tam
propagandow¹ ksiêgarniê.
Tymczasem, tu¿ przed wybuchem wojny, jeden z synów
Marcina, nosz¹cy po dziadku imiê
Stefan, po odbyciu obowi¹zkowej
praktyki w zak³adzie u ojca,
otworzy³ w 1939 roku w³asn¹
pracowniê kapeluszy i czapek,
przy ulicy Marsza³kowskiej 74.
Po zajêciu lokalu na Nowym
Œwiecie, ca³a firma tam siê
przenios³a. Stefan prowadzi³ j¹
a¿ do wybuchu Powstania.
Z rodzinnych opowieœci
wiadomo, ¿e po miesi¹cu powstañczych walk, na pocz¹tku
wrzeœnia 1944, Stefan Cieszkowski zorganizowa³ na rogu
Marsza³kowskiej i Ho¿ej, czyli
tu¿ obok zak³adu, punkt zrzutu
dla alianckich samolotów. Do
pal¹cego siê ogniska, by podtrzymaæ ogieñ, dorzuca³ swoje
cylindry i meloniki. Po Powstaniu Cieszkowski trafi³ do oflagu Lamsdorf (£ambinowice)
ko³o Opola. Do Warszawy
wróci³ na pocz¹tku lutego
1945 roku. Okaza³o siê, ¿e w
szeœciopiêtrow¹ kamienicê, w
której mieœci³a siê pracownia,
uderzy³a bomba. Zosta³ kawa³ek
pierwszego piêtra i brama. Stefan
Cieszkowski nie podda³ siê –
zagospodarowa³ tê ocala³¹
bramê, tzn. ty³ jej zabudowa³,
a z przodu zrobi³ witrynê. W³aœnie w tej bramie, wœród morza ruin zacz¹³ prosperowaæ po
wojnie zak³ad Cieszkowskich.

Na szczêœcie ocala³y maszyny
szwalnicze, proste singery, a
tak¿e maszyna czapnicza i
maszyna do wszywania skór.
Przetrwa³a te¿ czêœæ przedwojennych metalowych form w
kszta³cie g³owy, s³u¿¹cych do
naci¹gania na gor¹co we³nianych
modeli i filcowych kapeluszy.
Materia³ów praktycznie nie
by³o. Czapki i kapelusze szy³o
siê ze starych jesionek, mundurów i p³aszczy wojskowych.
Jakieœ resztki materia³ów kupowa³o siê na targu przy Emilii
Plater. Mimo trudnoœci firma
nieprzerwanie produkowa³a
kapelusze, kaszkiety, berety,
czapki maciejówki z lakierowanym daszkiem, czapki
studenckie i kolarki. Zak³ad w
bramie przetrwa³ do 1950 roku.
Na pocz¹tku lat 50. Stefan
Cieszkowski musia³ opuœciæ
przeznaczon¹ do rozbiórki
kamienicê na Marsza³kowskiej.
Zak³ad tu³a³ siê po ró¿nych
miejscach, ale przetrwa³. Zanim jednak, po wyprowadzce
z bramy interes na nowo
zacz¹³ siê krêciæ, Stefan
Cieszkowski odkry³ w sobie
inny talent i na 9 lat (od 1955
do 1964) zatrudni³ siê w Operetce Warszawskiej. Okaza³o
siê, ¿e ma naturalnie ustawiony, œwietny g³os - tenor.
Wystêpowa³ na zmianê z
Mieczys³awem Wojnickim
(tym, który wylansowa³ przebój „Jab³uszko pe³ne snu”).
Partnerowa³ primadonnie
Operetki Warszawskiej, Beacie
Artemskiej i El¿biecie Zakrzewskiej w „¯yciu Paryskim”
oraz Wandzie Polañskiej w
„Ksiê¿niczce czardasza” i
„Weso³ej wdówce”. Koledzy
¿artowali, ¿e „jest najlepszym
œpiewakiem wœród kapeluszników i najlepszym kapelusznikiem wœród œpiewaków”.
Po kilku latach ¿ycie artysty
przesta³o mu jednak wystarczaæ.
Ci¹gnê³o go do swoich korzeni,
czyli do kapelusznictwa.
Kiedy w 1964 roku Stefan
Cieszkowski wróci³ do zawodu,
firma czêsto zmienia³a lokum,
mieœci³a siê na Targowej 67,
póŸniej, przez krótki okres na
Z¹bkowskiej, aby wreszcie, w
1970 roku osi¹œæ na Targowej 18,
tu¿ przy wiadukcie kolejowym,
gdzie mieœci siê do dzisiaj. W
PRL-owskiej rzeczywistoœci w
latach 60. i 70. zak³ad prosperowa³ bardzo dobrze. Zapotrzebowanie na porz¹dnie wykonane
nakrycia g³owy by³o du¿e, a pracy
w sezonie – po 12 godzin dziennie,
nawet w niedzielê.
U Cieszkowskich jak dawniej zaopatrywali siê artyœci:
Ludwik Sempoliñski, Adolf
Dymsza, Mieczys³aw Fogg i

Zak³ad w bramie przy Marsza³kowskiej

oczywiœcie Mieczys³aw Wojnicki. Oni kupowali eleganckie
nakrycia g³owy, ale mody
by³y ró¿ne. Po wizycie w
Polsce genera³a de Gaulle’a
we wrzeœniu 1967, roku nasta³a
moda na czapki „degolówki”,
póŸniej ca³a Warszawa nosi³a
„d¿okejki”. Czapki i kapelusze
szy³o siê z we³ny, flauszu, sukna,
ze sztruksu, filcu i wyrobów
we³nopodobnych, a latem z
bawe³ny, lnu i ze skóry.
W 1970 roku do za³ogi
kapeluszników do³¹czy³a
pierwsza kobieta w wieloletniej
mêskiej historii zak³adu, córka
Stefana Cieszkowskiego, Alina.
Alina Cieszkowska (ur. w 1950
roku) wychowywa³a siê za
kulisami Operetki Warszawskiej.
Fachu uczy³a siê u ojca i w
Zak³adzie Doskonalenia Zawodowego na Podwalu 13.
Zaczyna³a od krojenia podszewek i pikowania. Potem
pozwolono jej zszywaæ czapki
i rozprasowywaæ szwy. Dyplom
mistrzowski zrobi³a w 1977
roku. Po wielu latach pracy,
kiedy Stefan Cieszkowski ju¿
nie ¿y³ (umar³ w 1986 roku),
z³ama³a tradycjê wytwarzania
wy³¹cznie mêskich czapek i
kapeluszy i zaczê³a robiæ równie¿ damskie nakrycia g³owy.
W czasie najwiêkszego
kryzysu, przed 1980 rokiem i w
stanie wojennym nasta³y k³opoty z materia³ami. Wszystko
trzeba by³o zdobywaæ. Kiedy
do jakiegoœ sklepu „rzucono”
towar, sprzedawano go tylko
po 5 metrów na osobê. Wobec
tego wszyscy pracownicy
ustawiali siê w kolejkê, aby
kupiæ potrzebn¹ iloœæ. Podszewkê, zwykle pozagatunkow¹,
kupowa³o siê w paczkach.
Taka paczka zawiera³a najczêœciej „myd³o i powid³o”,
czyli ró¿ne kawa³ki, np. ró¿owe. A przecie¿ do mêskiej
czapki ró¿owej podszewki
wykorzystaæ nie sposób. A
jednak interes dalej siê krêci³.
Krêci³ siê jeszcze do po³owy
lat 90. Przyje¿d¿a³o wówczas
mnóstwo ludzi zza wschodniej
granicy. Zamawiali po 30-40
sztuk czapek na raz, najczêœciej tzw. hamburki, czyli coœ
w rodzaju maciejówek. Du¿¹
konkurencj¹ sta³ siê dla firmy bazar na Stadionie Dziesiêciolecia.
Gdy wystartowa³ w 1989 roku,
handluj¹cy na bazarze Azjaci
zalali rynek swoim towarem.
Poza tym czasy zaczê³y siê
zmieniaæ. Nakrycia g³owy
przesta³y byæ wymogiem
eleganckiego stroju. Ludzie
zaczêli kupowaæ tani¹ konfekcjê
w centrach handlowych. Nadal, co prawda, przychodzili
wierni klienci. Przez wiele lat
sta³ym klientem Cieszkowskich by³ aktor Janusz Zakrzeñski, znany g³ównie jako
odtwórca roli Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego i wieloletni
cz³onek Zwi¹zku Pi³sudczyków.
Lubowa³ siê w czapkach, jakie
nosi³ Pi³sudski, z daszkiem ze
skóry i koniecznie wpiêtym
orze³kiem. Klientem firmy by³
te¿ premier Tadeusz Mazowiecki, a tak¿e senator Zbigniew Romaszewski. Jako
ciekawostkê nale¿y dodaæ, ¿e
firma wielokrotnie realizowa³a
zamówienia do filmu – ostatnio
do ekranizacji ¿ycia Eugeniusza
Bodo – i do teatru.
Obecnie w sklepie na Targowej
nie ma du¿ego ruchu, choæ
Alina Cieszkowska stara siê,
aby oferta nie by³a monotonna.

Stefan Cieszkowski (wnuk za³o¿yciela firmy) z córk¹ i bratem
Ci¹gle wymyœla coœ oryginalnego,
np. damsk¹ wersjê melonika
czy czapkê w stylu Sherlocka
Holmesa. Tu nie ma miejsca na
sztampê, ani taœmow¹ produkcjê. Ka¿dy klient traktowany
jest indywidualnie i ma czapkê
zrobion¹ na miarê, bo przecie¿
ka¿dy ma inn¹ g³owê, któr¹
mierzy siê specjalnie do tego
celu przeznaczonym przyrz¹dem, pochodz¹cym z 1925
roku. Jednak kapelusznictwo
to zawód wymieraj¹cy. Dawni
rzemieœlnicy nie maj¹ nastêpców. Kiedy Alina Cieszkowska
zaczyna³a edukacjê, w cechu
kapeluszników w stolicy by³o
40 zak³adów. Teraz mo¿na je
policzyæ na palcach jednej
rêki.
Po Stefanie Cieszkowskim,
choæ trzy razy siê ¿eni³, fach
przejê³a jedynie córka Alina.
Druga córka, Jolanta wybra³a
inny zawód – jest kuœnierzem.
Andrzej, syn z pierwszego
ma³¿eñstwa, skoñczy³ studia i
wyjecha³ za granicê. Brat
Stefana, Ryszard, równie¿ kapelusznik, który przez wiele lat
prowadzi³ zak³ad w pawilonach
na Marsza³kowskiej, umar³
bezdzietnie w 2002 roku. Alina
Cieszkowska te¿ nie ma potomków,
pracuje sama. Na domiar z³ego,
nad firm¹ zawis³a groŸba
wyprowadzki. W miejscu pawilonów przy Targowej ma przechodziæ Trasa Œwiêtokrzyska.
Choæ perspektywy nie s¹
optymistyczne, Alina Cieszkowska nie za³amuje siê. Nie
na darmo p³ynie w niej równie¿
góralska krew. Pradziadkiem
Aliny ze strony mamy by³
bowiem architekt, malarz i
prekursor polskiego narciarstwa,
Stanis³aw Barabasz. Urodzony w
Bochni w 1857 roku, ukoñczy³
architekturê na Uniwersytecie
w Wiedniu, gdzie ponadto
kontynuowa³ rozpoczête w
Krakowie studia artystyczne.
Po studiach rozpocz¹³ pracê jako
nauczyciel rysunku w krakowskich szko³ach zawodowych.
W 1901 roku przeniós³ siê z
rodzin¹ do Zakopanego, gdzie
zosta³ dyrektorem Szko³y
Przemys³u Drzewnego.

By³ pionierem narciarstwa i
taternictwa w Polsce. Sam
wykona³ pierwsze drewniane
narty – jedn¹ z jesionowej, a
drug¹ z bukowej deski, bo na
obie nie starczy³o mu materia³u. Sta³o siê to w 1888 roku.
Zima dawa³a siê wtedy ostro
we znaki. Stanis³aw Barabasz
odwiedzi³ przyjaciela w Cieklinie ko³o Jas³a, gdzie zwykle
polowali. Tym razem by³o za
du¿o œniegu, aby chodziæ po
lesie. Wobec tego zrobi³
narty. Wówczas nikt w Polsce
o nartach nie s³ysza³. Jedynie Sybiracy opowiadali o
„³y¿ach”, na których chodzono na polowania w tajdze.
Dzisiaj, pierwsze narty zrobione
przez Barabasza, mo¿na
ogl¹daæ w Muzeum Narciarstwa w Cieklinie.
Stanis³aw Barabasz mia³
córkê Wandê, która wysz³a za
Stefana Janusza Bratkowskiego, dyplomatê, póŸniejszego
konsula RP we Wroc³awiu. Z
tego zwi¹zku urodzi³y siê
dwie córki: Alina i Janina. Alina
Bratkowska zosta³a drug¹
¿on¹ Stefana Cieszkowskiego,
na krótko przed tym, jak odkry³
w sobie talent œpiewaczy. Mieli
dwie córki: nosz¹c¹ po matce
imiê Alinê, obecn¹ w³aœcicielkê
firmy i Jolantê.
Stefan Cieszkowski napisa³
kiedyœ, ¿e jego marzeniem jest,
aby córka Alina prowadzi³a zak³ad do okr¹g³ej rocznicy 150
lat. Marzenie siê spe³ni³o. Firma
istnieje ju¿ 151 lat. Alina Cieszkowska stara siê ci¹gle wymyœlaæ coœ nowego, dochowuj¹c
jednoczeœnie wiernoœci tradycji.
Bo z tej tradycji czerpie si³ê.
Kiedy jest jej ciê¿ko, jedzie do
Zakopanego, do starego domu,
wybudowanego ponad 100 lat
temu przez pradziadka, Stanis³awa Barabasza. Wisz¹ tam
jego obrazy, których pozostawi³
ok. 700. Alina Cieszkowska
mówi, ¿e gdy siada wœród nich,
czuje rodzinn¹ wiêŸ, która pozwoli³a rodzinie przetrwaæ najciê¿sze chwile. Wierzy, ¿e i tym
razem, uda siê przezwyciê¿yæ
trudnoœci.
Joanna Kiwilszo

Alina Cieszkowska w pawilonie przy Targowej
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XIX-XX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Dalszy ci¹g nast¹pi
20 stycznia wniosek o zwo³anie sesji nas temat przeniesienia
bazaru przy ul. Trockiej z³o¿y³y 2 kluby radnych: Platformy
Obywatelskiej oraz Mieszkañców Bródna, Targówka i Zacisza;
21 stycznia – klub radnych Prawa i Sprawiedliwoœci.
27 stycznia obrady XIX
By³o kilka spotkañ na temat
sesji otworzy³ i poprowadzi³ przeniesienia bazarku oraz
przewodnicz¹cy Rady Krzysz- obaw kupców o czas budowy
tof Miszewski. Na wniosek na ulicy Fantazyjnej – przyburmistrza S³awomira Antoni- pomnia³ burmistrz Antonik.
ka do porz¹dku obrad wpro- Proces inwestycyjny opóŸnia
wadzono 3 projekty uchwa³ siê w zwi¹zku z protestami.
(po g³osowaniu: 13 – za, 7 – Czekamy na orzeczenie
wstrzymuj¹cych siê), a na Samorz¹dowego Kolegium
wniosek radnych – „interpe- Odwo³awczego. Po uprawolacje i zapytania” (przyjête mocnieniu siê decyzji o wazgodnie 18 g³osami). O za- runkach zabudowy potrzeba
interesowaniu g³ównym te- bêdzie 4-4,5 miesi¹ca na
matem œwiadczy³a obecnoœæ budowê bazaru. Mo¿e po
na sali ponad stu mieszkañców, spotkaniu 8 lutego uda siê wykupców i senatora Marka pracowaæ wnioski, zmierzaj¹ce
do zmniejszenia opóŸnienia.
Borowskiego.

„Bazarek jest bardzo potrzebny” tê opiniê Czes³aw
JóŸwiak uzasadnia³: obs³uguje
on 3 osiedla – 5 tysiêcy ludzi.
Zaapelowa³ o zainteresowanie
spraw¹ prezydent Warszawy
Hannê Gronkiewicz-Waltz
oraz o umo¿liwienie wykupienia przez RSM „Praga” od
miasta terenu obok bazaru
przy ul. Trockiej, który to teren
spó³dzielnia ma we w³adaniu
od kilkudziesiêciu lat, p³ac¹c
wszelkie op³aty i podatki
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Witold Harasim, popieraj¹c
wypowiedŸ Czes³awa JóŸwiaka zwróci³ uwagê na to, ¿e
RSM „Praga” nie chce nic od
miasta za darmo. Spó³dzielnia
chce nabyæ teren przy ul.

Ocaliæ od zapomnienia
26 stycznia w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddzia³ami Integracyjnymi spotkali siê
laureaci ogólnopolskiego konkursu wokalno-recytatorskiego poezji patrona szko³y
Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego.

W pierwszej czêœci laureaci
zaprezentowali znane i mniej
znane utwory Patrona, m.in.
„Najlepsze – ma³e kino”, „Koniec œwiata”, Angelologia„
(Ka¿dy z nas mo¿e zostaæ
anio³em), „Balladê o mrówkojadzie”, „Balladê o trzês¹cych
siê portkach”.
„Ogromnie dziêkujê, ¿e
mog³am wys³uchaæ ciekawych
interpretacji” – powiedzia³a po
wystêpie córka poety, goœæ
honorowy, Kira Ga³czyñska.
Podziêkowa³a wszystkim za
trud w³o¿ony w przygotowanie
wystêpów: uczestnikom, pedagogom, wychowawcom.
Wyrazi³a nadziejê, ¿e za rok
znów siê spotkamy.
W tegorocznej, VII edycji
Konkursu „Ojczyzn¹ moj¹ jest
muzyka”, wziê³o udzia³ 126
uczniów z 29 szkó³: podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Najm³odszy
uczestnik, Mateusz Winek ma
7 lat. Wystêpy ocenia³o jury w
sk³adzie: Maja Komorowska,
Eliza Borowska, Maciej Brzoska, Anna Bruzik, Ewa Konopska, Sebastian Kosecki,
Agnieszka Ry¿ko i Szymon
Tlaga.
W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych I miejsce za
wokal otrzyma³a Delfina
Wierzchucka z XIII LO, za recytacjê I miejsce Magdalena
Mówiñska z XXII LO, II – Anna
Burakowska z XXXIV LO, III

– Dorota Bieñkowska z XLVII
LO, wyró¿nienie £ukasz Kulesza TE 5 w ZS 35.
W gimnazjach za wokal I
miejsce zaj¹³ zespó³ wokalny
KTÓRY G 145, II – Aleksandra Matuszczyk z G 72; za
recytacje I – Filip Ogorza³ek
G 145, II – Piotr So³daj G 145,
III - Aleksander Lewicki G 142
w ZS 113.
W kategorii szkó³ podstawowych - klasy IV-VI - za wokal I miejsce jury przyzna³o
Julii Wiœniewskiej SP 52, II Julii Mozdyniewicz SP 289, III
- Ma³gorzacie Trawiñskiej SP
163 i Janowi Stañko SP42,
wyró¿nienie Emilii G³êbockiej
SP 298; za recytacje: I - Agacie Misiak SP 52, II – Anieli
Kirszling SP 275, III – Piotrowi Andrzejewskiemu SP 225
oraz wyró¿nienia: Grupie I SP
285, Aleksandrowi Samselowi SP 190, Wiktorowi Ko¿uchowskiemu SP16 i Hannie
Soleckiej SP 143.
W kategorii szkó³ podstawowych - klasy I-III - za wokal
I miejsce uzyska³ zespó³
SYLABA SP 42, II – Gabriela
Wnêk i Aleksander Krasnodêbski SP 52, za recytacje
I miejsce Mateusz Winek
SP 42, wyró¿nienie Magdalena
Niwicka SP 289.
„Konstanty Ildefons Ga³czyñski to poeta niezwyk³y, a
wykonanie jego wierszy –
fantastyczne – oceni³ na spo-

tkaniu senator Marek Borowski – Czujemy siê dowartoœciowani”. Podziêkowanie za
cudowne wystêpy i moc wzruszeñ z³o¿y³ przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Targówek
Krzysztof Miszewski. Uczestnikom, goœciom i jurorom podziêkowania przekaza³a Katarzyna Spoczyñska-Król. Dyplomy i nagrody wrêczali zwyciêzcom: Kira Ga³czyñska,
Marek Borowski, Krzysztof
Miszewski i dyrektor SP nr 42
Anna Nadolska-Buczyñska.
Wrêczono tak¿e dyplomy dla
nauczycieli i szkó³ za przygotowanie uczniów do udzia³u w
konkursie. Warto odnotowaæ,
¿e przygotowuj¹ca uczestników Magdalena Habza z
SP52 mia³a a¿ troje laureatów
za wokal: Juliê Wiœniewsk¹,
Gabrielê Wnêk i Aleksandra
Krasnodêbskiego.
Po uroczystoœci ustawi³a siê
kolejka po autograf Kiry Ga³czyñskiej na tomikach poezji
jej ojca.
Tytu³ tej relacji zaczerpniêty zosta³ z wiersza K. I. Ga³czyñskiego:
Twe oczy jak piêkne œwiece,
A w sercu Ÿród³o promienia.
Wiêc ja chcia³bym twoje serce
Ocaliæ od zapomnienia
Aby siê dowiedzieæ, co jeszcze poeta chcia³by ocaliæ od
zapomnienia, warto przeczytaæ seriê wierszy pt. „Pieœni”
K.

Trockiej po cenie, jak¹ miasto
wyznaczy zgodnie z prawem.
A jeœli chodzi o bazar, to nikt z
w³adz dzielnicy i miasta nie jest
przeciwny czasowemu przeniesieniu i docelowej lokalizacji
przy stacji metra „Trocka”.
Radna m.st. Warszawy Alicja
¯ebrowska zobowi¹za³a siê
wykorzystaæ przys³uguj¹ce jej
uprawnienia w celu wsparcia
RSM „Praga”. Potwierdzi³a, ¿e
bazar jest bardzo wa¿ny dla
mieszkañców.
Przedstawiciel kupców Jerzy Rejf oceni³, ¿e dziœ wykonanie bazaru jest zagro¿one.
Upomnia³ siê o aktualne
informacje.
Radny Andrzej Bittel powtórzy³
pytania, które pad³y z sali: gdzie
jest harmonogram? co dalej?
Przedstawicielka RSM „Praga”
Ewa Gniewek zaprzeczy³a
informacjom, dotycz¹cym
sporu RSM „Praga” z miastem,
które przedstawi³ burmistrz
oraz temu, ¿e spó³dzielnia nie
chce wspó³pracowaæ z miastem.
Obawy, ¿e od lipca-sierpnia
kupcy bêd¹ pozbawieni
pracy, a mieszkañcy - miejsca
zakupów, wyrazi³ prezes Stowarzyszenia Kupców Bazaru
Trocka Jerzy Niedzielski,
przypominaj¹c rozmowy o
przeniesieniu bazaru z burmistrzem
Grzegorzem Zawistowskim, z
wiceprezydentem Warszawy
oraz na kilku komisjach z
radnymi Targówka. „Chcê,
byœmy siê spotkali 9 lutego”.
„Po spotkaniu 11 stycznia
nie zostaliœmy przekonani; nie
bêdziemy wycofywaæ swoich
skarg” – zadeklarowa³a mieszkanka ulicy Fantazyjnej Maria
Ryczywolska. Upomnia³a siê
o kolejny wariant koncepcji,
by mieæ 14 dni na zapoznanie
siê i wniesienie uwag.
Nawi¹zuj¹c do „konfliktu
interesów i potrzeby szukania
wspólnego rozwi¹zania” Marek
Sienkiewicz zaproponowa³,
by urz¹d Dzielnicy Targówek
wyznaczy³ osobê, odpowiedzialn¹ za sprawy bazaru na
Trockiej.
Po trzech godzinach obrad
wiêkszoœæ osób, przyby³ych na
sesjê, opuœci³a salê obrad. Wtedy, w odpowiedzi na zapytania
radnych, obszern¹ informacjê o
dzia³aniach w sprawie przeniesienia bazaru na Trockiej przedstawi³ dyrektor Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami
Stefan £akomy. Przypomnia³
m.in., ¿e 16 stycznia 2015 r. to
zadanie inwestycyjne przekazane zosta³o dzielnicy Targówek;
jako realizatora wskazano
Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami. 20 marca Rada
Warszawy przekaza³a 3 mln z³
na realizacjê tego zadania. W
kwietniu rozstrzygniêto przetarg,
podpisano umowê na prace
projektowe z firm¹ ELPRO. W
trakcie analizy merytorycznej i
technicznej - 26 maja i 17
czerwca odby³y siê spotkania z
kupcami w celu wys³uchania ich
uwag na temat przyjêtych rozwi¹zañ. W tym samym celu 18
czerwca i 7 lipca odby³y siê spotkania z mieszkañcami osiedla
Fantazyjna. W wyniku uwag
powsta³a wersja, która by³a
podstaw¹ wydania decyzji o
warunkach zabudowy z 26 paŸdziernika. Informacje o prowadzonych czynnoœciach by³y
przekazywane na bie¿¹co

zainteresowanym, zgodnie z
procedur¹. Obecnie, wobec
zg³oszonych odwo³añ 39 mieszkañców ulic: Fantazyjnej, Gilarskiej,
Karkonoszy i Jórskiego od wydanych decyzji – sprawê rozpatruje Samorz¹dowe Kolegium
Odwo³awcze m.st. Warszawy.
Rozstrzygniêcie SKO i ewentualne dalsze fazy postêpowania
warunkuj¹ mo¿liwoœæ podjêcia
dalszych dzia³añ przez m.st.
Warszawê i dzielnicê Targówek.
Po tych informacjach Andrzej Bittel zapyta³, jaka jest
ostateczna decyzja, ile czasu
potrwa przygotowanie dokumentacji, na podstawie której
bêdzie mo¿na podjêæ dzia³ania.
Po odpowiedzi dyrektora ZGN
podziêkowa³ za „pokrêtn¹
odpowiedŸ” i „niedookreœlony
czas projektowania”.
W drugiej czêœci obrad, jako
pierwszym radni zajêli siê
projektem uchwa³y w sprawie
wyst¹pienia do prezydent
m.st. Warszawy z wnioskiem
o przygotowanie inicjatywy
uchwa³odawczej, dotycz¹cej
zmiany granicy dzielnicy
Targówek z dzielnic¹ Praga
Pó³noc - tak, by w sposób
naturalny pokry³a siê z lini¹
kolejow¹, poprzez do³¹czenie
gruntu przylegaj¹cego obecnie
do Pragi Pó³noc (nieruchomoœci
w u¿ytkowaniu wieczystym
PKP SA na 13 dzia³kach ewidencyjnych). W g³osowaniu
uchwa³ê poparli wszyscy
obecni na sali radni – 18 osób.
Równie¿ jednomyœlnie, 20
g³osami podjêto uchwa³ê
(wczeœniej pozytywnie zaopiniowan¹ przez komisjê oœwiaty)
w sprawie wyra¿enia zgody
na nieodp³atne nabycie przez
m.st. Warszawa prawa w³asnoœci czêœci nieruchomoœci
przy ul. Œw. Wincentego.
Umo¿liwi to budowê zespo³u

szkolno-przedszkolnego przy
ul. Gilarskiej.
Procedowanie projektu
trzeciej uchwa³y odbywa³o siê
w obecnoœci grupy uczniów,
rodziców i dyrekcji CXXXVII
Liceum Ogólnokszta³c¹cego z
Oddzia³ami Dwujêzycznymi.
Uchwa³a dotyczy³a zaopiniowania i skierowania pod obrady m.st. Warszawy projektu
uchwa³y Rady Warszawy w
sprawie nadania z dniem 1
wrzeœnia 2016 roku imienia
Roberta Schumana CXXXVII LO
wchodz¹cemu w sk³ad Zespo³u
Szkó³ nr 113 z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi przy ul. Olgierda 35/41. ¯ycie i postawa
Roberta Schumana wpisuj¹
siê w program wychowawczy
szko³y, która promuje postawy
i wychowanie europejskie. Z
wnioskiem o nadanie imienia
Roberta Schumana wyst¹pi³y:
rada pedagogiczna, rada rodziców i samorz¹d uczniowski.
Uchwa³ê podjêto jednomyœlnie,
20 g³osami.
W interpelacjach radni
zg³osili m.in. pytania o komitet
obchodów 100-lecia przy³¹czenia Targówka do Warszawy;
przekroczenie normy zanieczyszczeñ na Targówku
(szczególnie na Zaciszu);
oœrodek dla uchodŸców;
miejsca sk³adowania odpadów
takich jak zu¿yte ¿arówki;
dziki, chodz¹ce po osiedlach;
zagro¿enie ze strony zboczeñców; rewitalizacjê Kana³u
Bródnowskiego; budowê Trasy
Mostu Krasiñskiego.
Og³oszono rozpoczêcie XX sesji,
na temat bazaru na Trockiej. W
zwi¹zku z tym, ¿e temat zosta³
rozpatrzony na sesji XIX, przeg³osowano zdjêcie z porz¹dku
obrad punktów merytorycznych, czego skutkiem by³o
zakoñczenie sesji.
K.

Oferujemy pracê w serwisie sprz¹taj¹cym
w markecie elektronicznym na terenie
Marek, Okêcia oraz na ul. Górczewskiej.
Kontakt pod nr tel. 601 156 466.

Konkurs S3KTOR 2015
Trwa kolejna edycja konkursu na najlepsz¹ warszawsk¹ inicjatywê pozarz¹dow¹ S3KTOR. Tylko do 12 lutego mo¿na zg³aszaæ
swoich kandydatów do tytu³ów w a¿ 10 kategoriach konkursowych.
Ka¿dego roku organizacje pozarz¹dowe podejmuj¹ liczne
inicjatywy na rzecz mieszkañców naszego miasta. Organizowane
przez nie akcje i wydarzenia promuj¹ miêdzy innymi kulturê,
aktywny i zdrowy styl ¿ycia a tak¿e wspieranie osób potrzebuj¹cych. Miasto wspó³pracuje z organizacjami pozarz¹dowymi
– wspiera ich dzia³ania, konsultuje dokumenty w komisjach
dialogu spo³ecznego, a tak¿e powierza im realizacjê zadañ
publicznych. W roku 2015 na rzecz organizacji pozarz¹dowych
m.st. Warszawa przeznaczy³o 130 mln z³otych, a w planach
na rok 2016 kwota ta wzrasta do blisko 140 mln z³.
Warszawa organizuje konkurs na najlepsz¹ warszawsk¹
inicjatywê pozarz¹dow¹ S3KTOR od 2010 roku. Celem
konkursu jest wytypowanie dziesiêciu najlepszych warszawskich
inicjatyw, których realizatorami by³y organizacje pozarz¹dowe
oraz promocja dzia³añ warszawskich organizacji trzeciego
sektora. Do tej pory odby³o siê piêæ edycji konkursu, w których
wziê³o udzia³ blisko 700 inicjatyw.
Do konkursu mog¹ byæ zg³aszane inicjatywy, które ³¹cznie
spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki: realizowane by³y w 2015 roku;
realizatorem by³y organizacje pozarz¹dowe; realizowane by³y
na rzecz Warszawy i jej mieszkañców. Jedna osoba mo¿e zg³osiæ do konkursu kilka inicjatyw. Mo¿liwe jest tak¿e zg³oszenie
do konkursu wiêcej ni¿ jednej inicjatywy danej organizacji pozarz¹dowej – ka¿da z nich bêdzie oceniana odrêbnie.
By zg³osiæ inicjatywê wystarczy wype³niæ kartê zg³oszenia
inicjatywy i dostarczyæ j¹ osobiœcie, drog¹ pocztow¹ lub mailowo
(ngo@um.warszawa.pl) do Centrum Komunikacji Spo³ecznej
(ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa). Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ
zg³oszenia inicjatywy za pomoc¹ formularza on-line dostêpnego
na stronie konkursu.

6 nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
ANGIELSKI, 609-631-186
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

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

ALE szybka i elastyczna
po¿yczka do 25000 z³ Tel.
668-681-916
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio.
Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118
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
PRANIE dywanów wyk³adzin
605-726-258

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

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
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

Nie ma zimy
Watchdog to sieæ obywatelska
pokazuj¹ca nam obywatelom
nasze prawa, a urzêdnikom
ich obowi¹zki. Watchdog
uœwiadamia nam mo¿liwoœæ
uzyskania pomocy ze strony
urzêdów, tak¿e mo¿liwoœæ zadawania pytañ i koniecznoœæ
udzielania odpowiedzi. To
w³aœnie stró¿uj¹cy pies zapyta³
o koszty spotkania Jaros³awa
Kaczyñskiego z Viktorem Orbanem oraz o treœæ rozmów.
Koszty ujawniono, treœci rozmów nie. Przejrzystoœæ 50%.
Mo¿na siê zapytaæ, czy w
pobli¿u domu nie powstanie

farma wiatrowa. Aliœci warto
wiedzieæ, ¿e od 12 lat dzia³aj¹.
Ja dowiedzia³em siê niedawno i z przyjemnoœci¹ bêdê
watchdogiem Watchdoga.
Ostatnio mam wiele zapytañ:
w czasie zimy trzeba czy nie
trzeba zabezpieczaæ zwierzaki przeciwko kleszczom. Chcê
Szanownym Pañstwu uœwiadomiæ, ¿e zima jest w ostatnich
latach zjawiskiem kalendarzowym,
a nie termicznym. Trzeba zabezpieczaæ ca³y rok!
W okresie du¿ych ró¿nic
temperatur obserwujemy
wzrost zachorowañ ze strony

¿o³¹dka i jelit. Najczêœciej
choruj¹ ma³e pieski. Ich nisza
¿yciowa jest zupe³nie inna ni¿
nasza. ¯ycie nisko przy ziemi
nara¿a je na dzia³anie chemii
pod³ogowo-kuchennej, zimniejsze dni s¹ zimniejsze dla
psów ni¿ dla ludzi. Nie wszyscy ludzie zak³adaj¹ swoim
psom ubranka. Je¿eli do³¹czymy obecnoœæ bakterii i wirusów jelitowych, mo¿emy
spodziewaæ siê wymiotów i
biegunek. DoraŸnie mo¿na
zastosowaæ odgazowan¹
colê. Je¿eli w ci¹gu doby nie
nast¹pi poprawa, nale¿y udaæ
siê do lekarza. Ma³e, lekkie
pieski szybko ulegaj¹ odwodnieniu i konsekwencje mog¹
byæ powa¿niejsze.

• 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
www.drzwiokna.waw.pl

Pomoc dla kotów wolno ¿yj¹cych
W Warszawie bytuje oko³o 30 000 kotów wolno ¿yj¹cych. W³aœnie zosta³a podpisana umowa
na zakup blisko 260 ton karmy, która pos³u¿y ich dokarmianiu w ci¹gu najbli¿szych 14 miesiêcy.
W poniedzia³ek, 1 lutego, Warszawa podpisa³a umowê na dostawy karmy dla kotów wolno ¿yj¹cych z terenu
stolicy. Pokarm bêdzie dostarczany od 1 lutego 2016 roku do 31 marca 2017 roku. Karma bêdzie wydawana w
piêciu cyklach. W ka¿dym z nich spo³eczni opiekunowie kotów wolno ¿yj¹cych otrzymaj¹ zarówno karmê such¹,
jak i mokr¹. W sumie w okresie obowi¹zywania umowy przewidziany jest zakup ponad 103 000 kilogramów karmy
suchej oraz 154 000 karmy mokrej. Oznacza to, ¿e w tym czasie na jednego mruczka przypadaæ bêdzie oko³o 3,5
kilograma karmy suchej oraz 5,2 kilograma karmy mokrej. Koszt zakupu karmy wyniesie 1,6 miliona z³otych.
Dla kotów wolno ¿yj¹cych zima to szczególnie ciê¿ki czas, dlatego Warszawa apeluje do swoich mieszkañców, aby czynnie w³¹czyli siê w pomoc zwierzêtom, które stanowi¹ sta³y element miejskiego ekosystemu. Bytowanie dzikich, piwnicznych kotów w budynkach, w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega
obecnoœci i rozmna¿aniu siê gryzoni - myszy i szczurów. Miasto sto³eczne Warszawa prosi zarz¹dców
budynków, administratorów nieruchomoœci i wszystkich warszawiaków o umo¿liwienie kotom ca³orocznego, swobodnego dostêpu do pomieszczeñ piwnicznych. Zgodnie ze Œwiatow¹ Deklaracj¹ Praw Zwierz¹t
wszystkie zwierzêta rodz¹ siê równe wobec ¿ycia i maj¹ te same prawa do egzystencji. Polska ustawa O
ochronie zwierz¹t nakazuje humanitarnie traktowaæ wszystkie zwierzêta, w tym równie¿ koty wolno ¿yj¹ce.

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w
Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej
rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi
z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego
wieku jest uznawany za jednego z najlepszych
healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach
energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale
zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej
uzdrawianie duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak
zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do
Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto,
ju¿ po pierwszej wizycie u niego
ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
GUILLERMO skutecznie pomaga w
leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych

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

- 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:
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 24 lutego
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

Prawnik radzi

Odszkodowanie za b³¹d medyczny
Aby omówiæ zagadnienie odszkodowañ za b³êdy medyczne, nale¿y pochyliæ siê
najpierw nad samym zagadnieniem b³êdu medycznego. Niestety, pojêcie to do tej pory
nie zosta³o w ¿aden sposób zdefiniowane przez ustawodawcê.
W jednym z wyroków S¹du Najwy¿szego definiowany jest jako czynnoœæ (zaniechanie) lekarza
w zakresie diagnozy i terapii, czynnoœæ niezgodna
z nauk¹ medycyny w zakresie dla lekarza dostêpnym.
Jest to jednak jedynie pomocnicza definicja,
która ze wzglêdu na swoj¹ ogólnikowoœæ nie
pozwoli nam na dog³êbne poznanie zagadnienia.
Szersz¹ definicjê b³êdu medycznego przedstawia
Agnieszka Liszewska: b³¹d w sztuce medycznej oznacza
naruszenie przez lekarza (œwiadomego tego, ¿e
podejmuje czynnoœæ medyczn¹) obowi¹zuj¹cych go
w konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie
nauki i praktyki regu³ postêpowania zawodowego
wobec dóbr prawnych w postaci ¿ycia i zdrowia
cz³owieka, które na gruncie prawa stanowi podstawê
dla stwierdzenia naruszenia obowi¹zku ostro¿noœci.
Na zaistnienie b³êdu medycznego sk³adaj¹ siê
wiêc nastêpuj¹ce elementy: postêpowanie niezgodne
z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej,
wina nieumyœlna (tzw. lekkomyœlnoœæ lub niedbalstwo), wyst¹pienie szkody, zwi¹zek przyczynowy
miêdzy pope³nionym b³êdem a ujemnym skutkiem
postêpowania leczniczego w postaci œmierci pacjenta,
uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia.
W doktrynie wyró¿nia siê 5 rodzajów b³êdów
medycznych:
B³¹d organizacyjny, b³¹d diagnostyczny, b³¹d terapeutyczny, b³¹d techniczny oraz b³¹d rokowania.
B³¹d diagnostyczny polega na wystawieniu b³êdnej
diagnozy stanu zdrowia pacjenta i mo¿e przybraæ
jedn¹ z trzech form: wykrycie choroby innej ni¿ ta,
na któr¹ pacjent cierpi w rzeczywistoœci, wykrycie
schorzenia, mimo i¿ w rzeczywistoœci pacjent jest zdrowy
lub stwierdzenie, ¿e pacjent jest zdrowy podczas gdy
w rzeczywistoœci cierpi na jakieœ schorzenie.
B³¹d terapeutyczny jest b³êdem doœæ blisko
zwi¹zanym z b³êdem diagnostycznym, polegaæ on
mo¿e m.in. na dobraniu nieodpowiednich leków lub
Ÿle przeprowadzonej operacji, które to przypadki
czêsto s¹ nastêpstwami b³êdu w diagnostyce.
B³¹d techniczny polega natomiast na pope³nieniu przez lekarza b³êdu w czasie przeprowadzania zabiegu lub operacji, skutkuj¹cego
utrat¹ zdrowia lub ¿ycia pacjenta.
B³êdem organizacyjnym okreœla siê zorganizowanie pomocy medycznej, która poprzez niesprawne funkcjonowanie ujemnie
wp³ywa na stan zdrowia i ¿ycie pacjentów.
Ostatni z b³êdów to b³¹d rokowania, polegaæ
mo¿e na z³ym prognozowaniu zdrowia leczonego
pacjenta. Mówiæ o nim mo¿emy jedynie w
momencie, w którym powstan¹ realne szkody
w sferze funkcjonowania pokrzywdzonego.
Osobie poszkodowanej w wyniku b³êdu
medycznego, na podstawie kodeksu cywilnego
przys³uguj¹ ró¿ne rodzaje roszczeñ.
Odszkodowanie, które ma na celu pokrycie
wszelkich strat finansowych, jakie poniós³
pacjent w wyniku b³êdu medycznego, zadoœæuczynienie, maj¹ce na celu rekompensatê

krzywd powsta³ych w wyniku b³êdu medycznego
oraz powsta³ych w zwi¹zku z nim dolegliwoœci
i urazów zarówno fizycznych jak i psychicznych.
Renta natomiast jest œwiadczeniem regularnym,
które przyznawane jest przez s¹d w przypadku,
gdy poszkodowany utraci³ czêœciow¹ b¹dŸ
ca³kowit¹ zdolnoœæ do pracy lub kiedy wzros³y
jego wydatki, zwi¹zane z umo¿liwieniem mu
normalnego funkcjonowania.
Zakres, jaki obejmuj¹ powy¿sze œwiadczenia,
jest naprawdê szeroki; poszkodowany mo¿e
bowiem ubiegaæ siê nie tylko o zwrot kosztów
poniesionych na rehabilitacjê, dodatkowe lekarstwa, ale równie¿ zarobki, utracone z powodu
przed³u¿aj¹cej siê rekonwalescencji.
Aby przedsiêwzi¹æ kroki w celu uzyskania odszkodowania, nale¿y wnikliwie przeanalizowaæ ka¿dy
przypadek, zbadaæ wszelk¹ dokumentacjê medyczn¹
(zdjêcia RTG, przebieg choroby, wyniki badañ, zestawienie podawanych leków, opinie lekarskie itp.)
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e wydanie pacjentowi kopii dokumentacji medycznej nale¿y
do obowi¹zków ka¿dej placówki leczniczej.
Nastêpnie niezbêdn¹ czynnoœci¹ jest ustalenie osoby, która dopuœci³a siê zawinionego
dzia³ania lub zaniechania, czyli przypisanie
winy odpowiedniemu lekarzowi b¹dŸ innemu
cz³onkowi personelu medycznego.
Kolejny etap to etap, w którym nale¿y sformu³owaæ
roszczenia pieniê¿ne. Niezbêdne s¹ tutaj paragony i
faktury za leki, dojazdy, zabiegi, dodatkowe badania
itp.; które mog¹ byæ dowodami w sprawie i pomog¹ w
okreœleniu wysokoœci odszkodowania. Po zebraniu
wszelkiej dostêpnej dokumentacji medycznej oraz ustaleniu stanu faktycznego nadchodzi moment, w którym
nale¿y przedstawiæ swoje roszczenia drugiej stronie.
W takiej sytuacji warto zacz¹æ od zaproponowania ugody, która czêsto jest rozwi¹zaniem
lepszym dla obu stron, ani¿eli wdawanie siê w
d³ugo trwaj¹ce postêpowanie s¹dowe.
W przypadku, kiedy strony nie dojd¹ do
porozumienia, niezbêdne jest przygotowanie
pozwu, który nastêpnie trafia do s¹du.
Nale¿y tu pamiêtaæ o terminie przedawnienia siê
roszczenia o odszkodowanie. Co do zasady wynosi
on 3 lata od dnia, kiedy poszkodowany dowiedzia³
siê o szkodzie i osobie, która zobowi¹zana jest do jej
naprawienia. Wszelkie roszczenia przedawniaj¹ siê
jednak po up³ywie dziesiêciu lat od dnia zdarzenia.
Uzyskiwanie odszkodowania na b³êdy medyczne
nie jest prostym zadaniem, a piêtrz¹ce siê trudnoœci
mog¹ bardzo ³atwo zniechêciæ. Nie warto jednak
rezygnowaæ z tego, co siê nam nale¿y i przed rozpoczêciem starañ o przyznanie odszkodowania
warto skonsultowaæ siê z doœwiadczonym prawnikiem,
mog¹cym udzieliæ cennych wskazówek.
Kancelaria Prawna Ma³gorzata Partyka
ul. Szara 14 lok. 38, 00-420 Warszawa
tel. 22 394-54-74, 535-341-818
kancelaria@mp-kancelaria.pl, www.mp-kancelaria.pl
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Czy stawiaæ na samochody elektryczne?
Podczas niedawnego pobytu w Amsterdamie moj¹ uwagê zwróci³ fakt, ¿e
jedna z du¿ych korporacji taksówkarskich
dysponowa³a wy³¹cznie samochodami
elektrycznymi marki tesla. Koszt zakupu
takiego samochodu dwukrotnie przekracza
cenê tradycyjnego auta tej samej klasy,
a sam pojazd jest ma³o wygodny w u¿ytkowaniu – trzeba ³adowaæ go dwa razy
czêœciej ni¿ tankowaæ auto spalinowe. Nie
mniej jednak firma zdecydowa³a siê u¿ywaæ
jedynie takich pojazdów i to nie tylko ze
wzglêdów marketingowych.
Jakie argumenty przemawiaj¹ wiêc za
samochodami elektrycznymi i czy warto
ten rodzaj transportu promowaæ w Warszawie? Wydawa³oby siê, ¿e najwa¿niejszym argumentem jest ekologicznoœæ tych
pojazdów – nie emituj¹ one dwutlenku

wêgla, co nie zwiêksza zanieczyszczenia
powietrza. Ale czy na pewno? Pr¹d,
którym ³adowane s¹ auta, mo¿e pochodziæ z ró¿nych Ÿróde³ – np. z elektrowni
wêglowej albo wodnej. W tym pierwszym
przypadku trudno mówiæ o ekologii. Je¿eli uwzglêdniæ œrednie „zanieczyszczenie”
pr¹du w UE ze wzglêdu na Ÿród³a jego produkcji, to oka¿e siê, ¿e auta elektryczne
emituj¹ wiêcej szkodliwych zwi¹zków
(równie¿ innych ni¿ dwutlenek wêgla)
ani¿eli samochody spalinowe. Co innego
w Norwegii – tam prawie ca³a energia
pochodzi z elektrowni wodnych, wiêc
równie¿ auta elektryczne s¹ ekologiczne.
Ciekawie wygl¹daj¹ statystyki liczby
aut dla Warszawy. Pod koniec 2013 roku
w stolicy zarejestrowanych by³o 272 samochody hybrydowe i 37 elektrycznych.

W ci¹gu 2014 roku liczba tych aut
siê podwoi³a, a w 2015 roku wzros³a
czterokrotnie w porównanie ze stanem
na koniec 2014 r. A wiêc obecnie mamy
zarejestrowanych prawie 2000 samochodów hybrydowych i mniej ni¿ 300 aut w
pe³ni elektrycznych. To ma³o w porównaniu z innymi miastami Europy, ale
trend jest wzrostowy. Wydaje siê, ¿e wraz
ze spadkiem cen pojazdów elektrycznych
oraz zwiêkszeniem dostêpnoœci stanowisk do ich ³adowania, aut bêdzie przybywaæ. Jednak odpowiedŸ na pytanie
„czy warto promowaæ ten rodzaj transportu?” zale¿y od struktury Ÿróde³ pozyskiwania energii w Polsce. W obecnych
warunkach te samochody s¹ u nas po
prostu ma³o ekologiczne. Z czasem,
powoli, mo¿e to siê zmieniaæ.

Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie
„Inicjatywa Mieszkañców Warszawy”
Ko³o
„Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

Spo³eczny obserwator

Czym oddycha Praga?
Drapanie w gardle, kaszel, zaczerwienione oczy i nadmierne ³zawienie. Coraz
wiêcej osób skar¿y siê na takie dolegliwoœci,
mimo ¿e na co dzieñ nie pali papierosów
ani nie nale¿y do grona tzw. biernych palaczy. Co wiêc jest przyczyn¹ pogarszaj¹cego siê stanu zdrowia, w tym powa¿nych
chorób uk³adu oddechowego i krwionoœnego?
OdpowiedŸ jest prosta – postêp cywilizacyjny i towarzysz¹ce mu zanieczyszczenia
powietrza. Pod tym wzglêdem Polska jest
w niechlubnej unijnej czo³ówce. Co roku z
powodu zanieczyszczeñ powietrza przedwczeœnie umiera w naszym kraju ponad
40 tys. osób. Najgorzej jest w miastach,
gdzie dopuszczalne normy stê¿eñ rakotwórczych py³ów zawieszonych PM10 czy
PM2,5 s¹ przekroczone o kilkaset procent.

Bardzo Ÿle przedstawia siê sytuacja w
Warszawie, mimo ¿e nie ma ju¿ tutaj
praktycznie ciê¿kiego przemys³u. Wed³ug
danych Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Œrodowiska znaczne przekroczenia stê¿eñ wspominanych substancji wystêpuj¹ w wielu dzielnicach. Dramatycznie
jest na Pradze Pó³noc – w 2014 r. normy
przekroczone by³y przez 97 dni (prawo
dopuszcza przekroczenie norm przez 35
dni w roku). To drugi najgorszy wynik w
stolicy (1. miejsce zaj¹³ Wilanów). Warto
o tym pamiêtaæ, bior¹c pod uwagê, ¿e
pra¿anie statystycznie ¿yj¹ najkrócej
spoœród mieszkañców Warszawy.
Jakie s¹ przyczyny takiej sytuacji?
Najwa¿niejsze to du¿a liczba budynków
bez centralnego ogrzewania, z piecami w

mieszkaniach, wzrost liczby samochodów
wje¿d¿aj¹cych i poruszaj¹cych siê po
Warszawie, a tak¿e zabudowywanie tzw.
klinów napowietrzaj¹cych (np. przeznaczenie terenów zielonych pod inwestycje
drogowe i mieszkaniowe). Na jakoœæ powietrza na Pradze szczególnie mocno
wp³ywaj¹ dwa pierwsze czynniki – spoœród
prawie 400 budynków komunalnych w
naszej dzielnicy, tylko ok. 14% pod³¹czonych
jest do c.o. W pozosta³ych mieszkañcy
w najlepszym wypadku dogrzewaj¹ siê
pr¹dem, czêsto jednak pal¹ w piecach
wêglem, œmieciami i wszystkim, co da siê
spaliæ. Kolejny problem to tranzytowy
charakter Pragi. Z prowadzonych przez
miasto badañ ruchu wynika, ¿e ka¿dego
dnia do Warszawy wje¿d¿a ok. 700 tys.

Praski folwark

Dra¿liwa komisja
S³owa rosyjskiego dramaturga Lwa
To³stoja „Ludzie rz¹dz¹cy chc¹ dokonaæ
rzeczy niemo¿liwej i naprawiaæ z³o z³ymi
czynami” w odniesieniu do bie¿¹cych
wydarzeñ na Pradze Pó³noc jak¿e s¹
bliskie i realne.
Tajemnicze, aczkolwiek bardzo wymowne dzia³ania „praskich duszków”,
aby nie dopuœciæ do obrad komisji rewizyjnej. Zbieg okolicznoœci? Œwiadome
dzia³ania? Wszyscy cz³onkowie komisji
zostali poinformowani przez Wydzia³
Obs³ugi Rady w sposób prawid³owy,
otrzymali materia³y wraz z porz¹dkiem
obrad. Czy¿by to on w³aœnie by³ na tyle
niepokoj¹cy, ¿e podjêto wszelkie mo¿liwe
dzia³ania, aby uniemo¿liwiæ pracê komisji,
a wrêcz zerwaæ „quorum” (przyp. autora:
minimalna liczba cz³onków, niezbêdna
dla prowadzenia obrad)? Czy niepokój
wzbudzi³y skargi mieszkañców Pragi
Pó³noc na dyrektora Biblioteki Publicznej,
ZGN, a mo¿e omówienie przeprowadzonych przez cz³onków komisji rewizyjnej
w 2015 roku kontroli Dzielnicowego
Oœrodka Sportu i Rekreacji, Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami –
najwiêkszej jednostki bud¿etowej,
dzia³aj¹cej na Pradze Pó³noc, czy te¿
Zarz¹du Praskich Terenów Publicznych?
Nieobecnoœæ trzech radnych koalicji
rz¹dz¹cej na Pradze Pó³noc: Adrianny
Jary, Edyty Sosnowskiej i Marka Bieleckiego, nag³e opuszczenie sali przez radn¹
Platformy Obywatelskiej uniemo¿liwi³y

omówienie punktów porz¹dku obrad.
Przypadek? W XXI wieku, w dobie
internetu i telefonii komórkowej,
przekazanie informacji zajmuje tzw.
chwilê. Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
nie og³osi³ przerwy wakacyjnej, komisje
zatem pracuj¹ normalnie, co potwierdzi³y
posiedzenia komisji infrastruktury czy
te¿ bezpieczeñstwa, prawa i samorz¹du.
A mo¿e rekomenduje siê „nowe” standardy pracy w jednostkach samorz¹du
terytorialnego? Przypomnieæ nale¿y,
¿e obowi¹zkiem radnego jest udzia³ w
pracach komisji, do których zosta³
wybrany lub desygnowany.
Plotkom i domys³om nie ma koñca.
M¹droœæ ludowa g³osi, ¿e kiedy nie
wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, ¿e
chodzi o... interesy?
Zlecone przez Radê Dzielnicy Praga
Pó³noc kontrole cz³onkowie komisji rewizyjnej przeprowadzili dok³adaj¹c wszelkich
starañ, aby zagwarantowaæ przeprowadzenie badañ zgodnie z zasadami etyki,
w myœl zasady niezale¿noœci, rzetelnoœci,
kompetencji zawodowych i ochrony
danych. Czy¿by zbyt wnikliwa analiza
ods³oni³a niewygodne tematy i nie mo¿na
dopuœciæ, bez dokonania zmian personalnych
w komisji, do merytorycznej dyskusji?
Mieszkañcy maj¹ prawo do informacji.
To oni zaufali radnym, wybieraj¹c ich na
swoich przedstawicieli. Mieszkañcy licz¹ na
lojalnoœæ i oddanie, oczekuj¹ zrozumienia
i ochrony. Radny zaœ, œlubuj¹c rzetelne

samochodów (z tego ok. 500 tys. do
centrum) – znaczna czêœæ przeje¿d¿a przez
Pragê, m.in. z Wo³omina, Radzymina,
Marek i Zielonki. Niedomkniêta obwodnica,
budowa kolejnych dróg prowadz¹cych
do centrum oraz brak pomys³ów, co dalej
(lêk przed wprowadzeniem op³aty za
wjazd do Warszawy) tylko ten ruch zwiêkszy.
I zwiêksz¹ siê zanieczyszczenia.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie Mieszkañców
„Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com
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Sekta i inni
Polska jest podzielona na pó³, tak
przynajmniej twierdz¹ dziennikarze. Te
dwie po³ówki nie chc¹ i nie potrafi¹ siê
ze sob¹ porozumieæ. Za poprzedniej w³adzy przyjêto kilka ustaw dotycz¹cych
wa¿nych dla ludzi spraw. Podniesiono
wiek emerytalny, wprowadzono obowi¹zek szkolny szeœciolatków, praktycznie
zlikwidowano prywatne ubezpieczenia
emerytalne, a za to u³atwiono prywatyzacjê s³u¿by zdrowia. Dlatego w ostatnich
oœmiu latach dochodzi³o do protestów
spo³ecznych: ludzie demonstrowali na
ulicach, przedsiêbiorcy uruchamiali
kampanie lobbingowe, miliony obywateli
podpisywa³y siê pod petycjami i spo³ecznymi projektami ustaw.
Obecny rz¹d w du¿ej mierze „odkrêca”
te reformy. Zlikwidowa³ obowi¹zek
szkolny szeœciolatków, zapowiada obni¿enie wieku emerytalnego, przygotowuje
reformê s³u¿by zdrowia, opart¹ na
bezpoœrednim finansowaniu œwiadczeñ z
bud¿etu pañstwa. Jak rozumiem, gdy
odtaj¹ œniegi, rusz¹ równie masowe
protesty przeciwko wczeœniejszemu
przechodzeniu na emeryturê, przeciwko
dofinansowaniu rodzin wielodzietnych,
przeciwko opodatkowaniu zagranicznych
banków i hipermarketów, ¿¹daj¹ce
przywrócenia obowi¹zku szkolnego dla
szeœcioletnich dzieci. Je¿eli tak bêdzie,
Polska rzeczywiœcie siê podzieli - trudno
bêdzie znaleŸæ kompromis miêdzy tymi
postulatami a dzia³aniami rz¹du.
Tymczasem na ulicach widzimy dziwne
marsze tzw. kodystów, wœród których rozpoznajemy twarze polityków PO, PSL i SLD.
Piszê „dziwne”, bo nie bardzo wiem, o co
w nich chodzi. W marszu protestuj¹cym
przeciwko ograniczaniu wolnoœci s³owa
prym wiedli dziennikarze najwiêkszej
polskiej gazety codziennej oraz redaktor
naczelny jednego z wiod¹cych tygodników

spo³eczno-politycznych. O co im chodzi?
Wzi¹³em do rêki dawno nie czytane
papierowe wydanie „Gazety Wyborczej”,
a tam - rzeczywiœcie - na ka¿dej stronie:
Kaczyñski, Kaczyñski... Te¿ bym protestowa³ na ich miejscu.
Próba rozmowy z kodystami przypomina przekonywanie cz³onków sekty.
Oni wiedz¹, ¿e w Polsce rz¹dzi re¿im,
który zniszczy³ demokracjê, a teraz
notorycznie ³amie prawo. Na pytanie
„jaki przepis konkretnie?” reaguj¹ œwiêtym oburzeniem, koñcz¹cym dyskusjê,
i wzywaj¹ do bojkotu re¿imowej telewizji. Nie chcê myœleæ, do jakich tragedii
rodzinnych dojdzie, gdy TVP kupi prawa
do transmisji jakichœ wa¿nych zawodów
sportowych: m¹¿ kodysta bêdzie je
musia³ wszak ogl¹daæ w tajemnicy
przed ¿on¹ kodystk¹...
Ca³e szczêœcie, ¿e minister zdrowia nie
jest cz³onkiem PiS. Gdyby by³, kodyœci
musieliby zbojkotowaæ pañstwow¹ s³u¿bê
zdrowia. Mielibyœmy wtedy z nimi du¿o
wiêcej k³opotów, ni¿ ze œwiadkami Jehowy,
którzy tylko odmawiaj¹ transfuzji...
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Ch³odnym okiem

Bezpieczeñstwo wed³ug PiS
sprawowanie swoich obowi¹zków, zobowi¹zuje siê do sumiennego i aktywnego
dzia³ania nie tylko w samych obradach
rady i komisji, ale i poza ni¹. Radny
zobowi¹zuje siê do solidnego i uczciwego
wykonywania swoich obowi¹zków. Œlubuje, ¿e bêdzie dba³ nie tylko o dobro
swoich wyborców, ale tak¿e o dobro
wszystkich mieszkañców oraz to, ¿e
bêdzie siê liczy³ z ich opiniami, skargami
i postulatami. A bie¿¹cych tematów jest
wiele, chocia¿by pod³¹czenie co i ccw na
Pradze Pó³noc, losy dostêpu do zbiorów
bibliotecznych (sprawa Wypo¿yczalni nr
102 z ulicy Kijowskiej), powo³anie rady
m³odzie¿y czy rady seniorów.
Jak w tym œwietle oceniæ zachowanie
niektórych radnych? Czy¿by zapomnieli,
¿e zostali wybrani, by s³u¿yæ, a nie
rz¹dziæ. Pamiêtajmy, ¿e przewodzenie
innym to wielkie wyró¿nienie, ale i wielka
odpowiedzialnoœæ.
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Ostatnie tygodnie obfituj¹ w wysyp
wydarzeñ. PiS chce zadbaæ o nasze
bezpieczeñstwo bardziej ni¿ ktokolwiek.
Parlament wiêc znowelizowa³ kolejne
ustawy umo¿liwiaj¹ce s³u¿bom wszelakim
pe³n¹ nasz¹ inwigilacjê. Pal szeœæ - pewnie
i tak to do tej pory to robili, ale przez
czas ograniczony za zgod¹ s¹du i po
zakoñczeniu procedur musieli nas o tym
poinformowaæ, by daæ szanse z³o¿enia
skargi. Dziœ zgoda s¹du jest niepotrzebna
i obywatel nawet nie bêdzie wiedzia³, ¿e
by³ przedmiotem dzia³ania s³u¿b chyba,
¿e ktoœ zdecyduje o ma³ej prowokacji,
areszcie wydobywczym czy zastosowaniu
innych „przyjemnych” procedur. Prokuratura przechodzi w rêce ministra Ziobry
wraz z nowymi uprawnieniami. Minister
- polityk jest bezpoœrednim prze³o¿onym
ka¿dego prokuratora. Mo¿e wiêc mu wydaæ polecenie czy mieæ wgl¹d w przebieg
œledztwa. Jedne nakazaæ rozpocz¹æ, inne
zamieœæ pod dywan itp. Przypomina
to przypowieœæ o ma³pie i brzytwie. Na
razie PiS zach³ystuje siê w³adz¹, bo kto
im podskoczy. Opozycja chwilowo (ale nie
za d³ugo) mo¿e spaæ spokojnie, bowiem
PiS na razie zajmie siê sam sob¹. Trzeba
zebraæ haki na potencjalnie niepewne elementy, bowiem wraz z postêpem zmian
zaostrza siê walka wewnêtrzna. Trzeba
spacyfikowaæ opornych w pa³acach rz¹dowym i prezydenckim, by nie przysz³o

im na myœl kontestowanie jedynych s³usznych i nie podlegaj¹cych dyskusji decyzji
p³yn¹cych od Prezesa z centrali partii.
Wróg nie œpi. Trzeba spacyfikowaæ w³asnych pos³ów, by nie przysz³o im na myœl,
¿e mog¹ g³osowaæ inaczej ni¿ nakazuj¹
instrukcje. Na innych przyjdzie czas. O
bezpieczeñstwo w³asne trzeba te¿ zadbaæ.
Przyzwyczailiœmy siê ju¿ do Prezesa w
otoczeniu gromady ochroniarzy. Swoich
maj¹ te¿ inni prominenci. Obserwujê
tendencjê, ¿e w³adza siê odgradza. W
Sejmie wygrodzono specjalne strefy tylko
dla pos³ów. W pó³nocnopraskim urzêdzie
nowy zarz¹d ostatnio odci¹³ mo¿liwoœæ
swobodnego wstêpu do sekretariatu
biura zarz¹du na IV piêtrze. Obserwacje
te poczyni³em osobiœcie, udaj¹c siê na
komisjê bezpieczeñstwa. Boj¹ siê wyborców, którzy oczekuj¹ spe³nienia obietnic
wyborczych czy co? Wczeœniej odciêto
mo¿liwoœæ wchodzenia na trzecie piêtro,
gdzie mieszcz¹ siê wydzia³y lokalowe i
bud¿etowy. Nied³ugo dalej ni¿ na parter
obywatel, mieszkaniec, wyborca nie
bêdzie mia³ dostêpu. Mam nadziejê, ¿e
po nowych wyborach na Pradze nast¹pi
naprawdê „dobra zmiana”. Na komisji
prezentowany by³ ostatni raport jeszcze
niezale¿nej pó³nocnopraskiej prokuratury.
Nie jest zbyt optymistyczny. Nie zmieni³y
siê od lat czynniki kryminogennoœci;
nadu¿ywanie alkoholu, utrwalone bez-

robocie, niski poziom wykszta³cenia,
z³a sytuacja materialna rodzin. Wzrasta
dynamika przestêpstw gospodarczych. W
roku 2015 na Pradze Pó³noc prokuratura zarejestrowa³a 7213 zdarzenia
(Praga Po³udnie 7759). Braki kadrowe
przy zapowiedziach dalszego odchodzenia
prokuratorów nie wró¿¹ nic dobrego.
PS. Z przykroœci¹ informujê wspó³w³aœcicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych
¿e decyzj¹ Sejmu RP od 1 stycznia wszed³
w ¿ycie nowy podatek od czêœci wspólnych
nieruchomoœci. O szczegó³y pytajcie na
zebraniach wspólnot.
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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Szko³a pe³na zwierz¹t

dokoñczenie ze str. 1

Na lekcjê z hodowli zwierz¹t
Maciek przyszed³ z sympatycznym szczurkiem o imieniu
Fela. Fela ma 3 miesi¹ce i
mia³a kiedyœ towarzyszkê
zabaw, Melê. Niestety, Mela
ju¿ nie ¿yje i dlatego Fela
uczêszcza do szko³y z Maækiem.
Chyba jest nieœwiadoma
tego, ¿e w ³awce obok „siedzi”
a w³aœciwie pe³za w¹¿ zbo¿owy,
który od¿ywia siê myszami.
Widocznie akurat nie jest
g³odny – wystarcza mu jedna
myszka na tydzieñ. W¹¿
zbo¿owy pochodzi z Ameryki
Pó³nocnej, ma piêkne pomarañczowo-z³ote ubarwienie,
a jego nazwa wi¹¿e siê z tym,
¿e ¿eruje w zbo¿u. Do szko³y
przyjecha³, ukryty pod kurtk¹,
z Adrianem, który w domu ma
jeszcze dwa gekony i ¿ó³wia
stepowego.
Tymczasem w sali obok
„obowi¹zek szkolny” realizuj¹:
królik, œwinka morska i ¿ó³w.
Oœmiomiesiêczny, du¿y królik
czêsto bywa w szkole jako towarzysz Jakuba, który hoduje
równie¿ króliki - miniaturki. Pan
œwinka morska przyjecha³ z

Emili¹. Ma d³ug¹, jedwabist¹
sierœæ, dlatego Emilia czêsto
go czesze. W wiaderku z wod¹
urzêduje ¿ó³w niewiadomego
gatunku. Piotr, w³aœciciel gada,
wyzna³, ¿e posiadanie ¿ó³wia
by³o jego marzeniem od
dzieciñstwa. ¯ó³w mieszka w
terrarium z dostêpem do wody,
któr¹ trzeba zmieniaæ dwa razy
w tygodniu. Nie przera¿a to
Piotra, bo ¿ó³wie to jego pasja.
Pojecha³ nawet do Berlina na
wystawê ¿ó³wi.
W klasie trzeciej, na lekcji
angielskiego bawi¹ siê dwa
pieski; wielorasowy Kapsel i
przedstawicielka rasy shitsu
- Nasti, co trochê chyba rozprasza ich w³aœcicielki, Martê
i Ma³gorzatê. By³ te¿ kot Karoliny, Hrabia, ale musia³ ju¿
iœæ do domu. Raz nawet na
lekcji pojawi³a siê kura.
- Kiedy zapyta³em ucznia,
dlaczego przywióz³ w³aœnie
kurê – opowiada nauczyciel
Grzegorz Warchocki – us³ysza³em, ¿e dlatego, gdy¿ konduktor poci¹gu podmiejskiego
zabroni³ przewozu owcy.
Jak widaæ, nie jest to zwyk³a
szko³a. Jedyne w Warszawie
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technikum weterynaryjne
funkcjonuje w ramach Prywatnego Centrum Kszta³cenia
Zawodowego. W marcu obchodziæ bêdzie swoje 20-lecie.
Poza technikum, w budynku
przy Kijowskiej 3 dzia³a jeszcze
szko³a policealna oraz kursy
zawodowe dla doros³ych,
kszta³c¹ce w kierunkach:
pszczelarz, ogrodnik, fizjoterapeuta koni oraz laborant
weterynaryjny, a ostatnio tak¿e
zoopsycholog.
Szko³a kszta³ci g³ównie
techników weterynarii. Nauka
w technikum trwa 4, a w szkole
policealnej - 2 lata. W obu szko³ach
program nauczania przewiduje
zdobycie wiedzy o ma³ych i
du¿ych zwierzêtach. W technikum, oprócz przedmiotów
ogólnych, uczniowie ucz¹ siê
takich przedmiotów, jak: biologia, anatomia i fizjologia
zwierz¹t, chów i hodowla,
choroby i pielêgnacja zwierz¹t
oraz diagnostyka weterynaryjna.
W ostatniej klasie dochodzi
jeszcze kontrola i nadzór, przedmiot zwi¹zany z dzia³alnoœci¹
inspekcji weterynaryjnej.
Uczniowie odbywaj¹ te¿ ciekawe praktyki. Czêœæ przedmiotów praktycznych realizowana
jest na miejscu, w szkolnych
pracowniach. Znaczna iloœæ
godzin praktycznych realizowana jest jednak poza szko³¹.
I tak w pierwszej klasie uczniowie wyje¿d¿aj¹ na tydzieñ do
hodowli koni, gdzie zapoznaj¹
siê z zasadami ¿ywienia i
codziennej pielêgnacji tych
zwierz¹t. W klasie drugiej
przewidziane s¹ praktyki
hodowlane innych du¿ych
zwierz¹t, zajêcia odbywaj¹
siê wiêc w oborze lub chlewni.
W programie klasy trzeciej
s¹ ju¿ przedmioty typowo
diagnostyczne, zwi¹zane z
leczeniem zwierz¹t; dlatego
uczniowie odbywaj¹ praktyki
w lecznicach. Szko³a ma sta³¹
wspó³pracê ze schroniskiem na
Paluchu. W tamtejszym gabinecie
weterynaryjnym, gdzie trafiaj¹
zwierzêta poszkodowane i
chore, mog¹ siê du¿o nauczyæ.
Po zdaniu trzech pañstwowych
egzaminów kwalifikacyjnych,
absolwenci szko³y otrzymuj¹
tytu³ technika weterynarii.
Technicy weterynarii stanowi¹
personel pomocniczy lekarzy
weterynarii, odpowiadaj¹cy
œredniemu personelowi medycznemu w medycynie
ludzkiej. Mog¹ przeprowadziæ
wstêpny wywiad, pobraæ
krew, zrobiæ EKG, zmierzyæ
ciœnienie, podaæ lek na odrobaczenie, asystuj¹ te¿ przy
zabiegach.
- To zawód bardzo potrzebny
– mówi dyrektor szko³y, lek.
wet. Marta Pacewicz. – Ostatnio
obserwujemy tendencjê zwy¿-

kow¹ w zatrudnianiu personelu
pomocniczego. Wed³ug danych
europejskich przyjmuje siê, ¿e
na 1 lekarza przypada obecnie
7 techników weterynarii.
Poza klinikami, absolwenci
technikum przy Kijowskiej mog¹
znaleŸæ pracê w schroniskach,
laboratoriach oraz inspekcjach
weterynaryjnych. Czêœæ decyduje siê podj¹æ studia wy¿sze
na Wydziale Weterynarii lub
Wydziale Nauk o Zwierzêtach
w SGGW, z któr¹ szko³a ma
œcis³¹ wspó³pracê.
- Mamy wyk³adowców z
SGGW, a jeden przedmiot w
klasie 1, „Anatomia w praktyce”
w ca³oœci realizowany jest
w³aœnie na tej uczelni – mówi
dyrektor Marta Pacewicz.
W marcu rozpoczyna siê
nabór do szko³y. O przyjêcie
do technikum weterynaryjnego
mog¹ staraæ siê absolwenci
gimnazjum, a do szko³y policealnej – osoby, które maj¹
œrednie wykszta³cenie.
- Pierwszym i najistotniejszym
warunkiem jest dla nas chêæ
pracy ze zwierzêtami – wyjaœnia dyrektor Marta Pacewicz.
– W rozmowie kwalifikacyjnej, w
której prosimy, aby uczestniczy³o
te¿ któreœ z rodziców, staramy
siê zorientowaæ, czy wybór
m³odego cz³owieka jest przemyœlany. Pytamy, czy ma jakieœ
zwierzêta, czy mia³ stycznoœæ
z badaniem lub zabiegiem
weterynaryjnym, czy zdarzy³o
mu siê widzieæ zw³oki zwierzêcia. Pytamy te¿ o to, czy jest
w stanie wyobraziæ sobie
swoj¹ wizytê w rzeŸni, bo to
te¿ jest element pracy technika
weterynarii, przynajmniej w
toku nauczania.
Na kilkumiesiêczne kursy
zawodowe mo¿e zapisaæ siê
ka¿dy, kto skoñczy³ 18 lat.
Ostatnio du¿¹ popularnoœci¹
ciesz¹ siê kursy dla zoopsychologów. Zapotrzebowanie
na takich specjalistów wi¹¿e
siê z faktem, ¿e zamknêliœmy
nasze zwierzêta w domach, w
których siedz¹ same, kiedy
w³aœciciele s¹ w pracy.
- Alergie i zachowania agresywne, powodowane s¹ g³ównie
nud¹ – mówi dyrektor Marta
Pacewicz. – Pozostawiony samemu sobie na wiele godzin
zwierzak z nudów niszczy dom,
a póŸniej wykazuje agresjê w
stosunku do w³aœciciela.
Coraz czêœciej potrzebne
s¹ osoby, które potrafi¹ pomoc
zwierzêciu i jego panu. Pierwszy kurs dla zoopsychologów
okaza³ siê wiêc strza³em w
dziesi¹tkê. Prowadzi³y go
dwie zoopsycholo¿ki, jedna
specjalizuj¹ca siê w kotach,
druga – w psach.
Szko³a na Kijowskiej ma
te¿ ciekaw¹ ofertê dla szkó³
podstawowych i przedszkoli.
Chodzi o nietypowe lekcje z
cyklu „Zwierzaki wokó³ nas”,
z których dzieci dowiedz¹ siê
np. jak karmiæ królika lub œwinkê

morsk¹, dlaczego psa nie k¹piemy codziennie i czy krowa
naprawdê ma kilka ¿o³¹dków, a
tak¿e naucz¹ siê, jak udzieliæ
pierwszej pomocy psu lub kotu.
Warto odwiedziæ to niezwyk³e
miejsce, przyjazne zwierzêtom
i ich mi³oœnikom. Technikum
Weterynaryjne nr 1 przy ul.
Kijowskiej 3 jest szko³¹ dla pa-

sjonatów i dla tych, którzy chc¹
pomagaæ swoim czworono¿nym,
skrzydlatym i pe³zaj¹cym
przyjacio³om. Kadra nauczycielska, uczniowie i towarzysz¹ce
im zwierzêta tworz¹ razem
wyj¹tkowy zespó³ a tak¿e,
zaryzykujê stwierdzenie,
zupe³nie nowy typ szko³y.
Joanna Kiwilszo

PRAWOBRZE¯NI. BIOGRAFIE NIECODZIENNE
WYSTAWA: LUTY-MAJ 2016
Muzeum Warszawskiej Pragi oddzia³ Muzeum Warszawy
ul. Targowa 50/52 www.muzeumwarszawy.pl
Bohaterami wystawy s¹ ludzie, których ¿ycie w ró¿norodny
sposób splot³o siê z prawobrze¿nymi dzielnicami miasta.
Prezentujemy osoby urodzone na Pradze lub zwi¹zane z ni¹
poprzez miejsce zamieszkania, ¿ycie zawodowe, przedsiêbiorczoœæ,
pasje, albo po prostu szukaj¹ce tu inspiracji. Opowiadamy
o tym, jak zmienia³y Pragê i jak j¹ prezentowa³y na zewn¹trz,
jak odkrywa³y jej potencja³ i jak z niego korzysta³y.
To wybór siedemnastu portretów ukazanych z „praskiej
perspektywy”. Obok sylwetek doskonale znanych pokazujemy
tak¿e te zapomniane lub rzadko z Prag¹ kojarzone. Prezentowane
biografie s¹ w pewien sposób wyj¹tkowe. Bohaterów wystawy
charakteryzuj¹: potencja³, profesjonalizm, talent i misja, dziêki
czemu buduj¹ historiê miasta i lokaln¹ to¿samoœæ.
Ka¿da z postaci ukazana jest poprzez zestawienie oficjalnego,
zawodowego wizerunku z tym ca³kiem prywatnym – zwi¹zanym z
domem, rodzin¹, ¿yciem na Pradze. Podczas realizacji ekspozycji
siêgnêliœmy po materia³y z prywatnych i publicznych archiwów,
do tej pory nie pokazywane lub udostêpniane bardzo rzadko.
Wa¿n¹ czêœci¹ wystawy jest œcie¿ka dŸwiêkowa, która
dope³nia ka¿dy portret. Zosta³a stworzona z materia³ów
archiwalnych z Polskiego Radia i Narodowego Archiwum
Cyfrowego oraz nagrañ zgromadzonych w Archiwum Historii
Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi.
Wszystkim osobom i instytucjom, które zgodzi³y siê udostêpniæ
swoje zbiory, a zw³aszcza Rodzinom naszych bohaterów –
serdecznie dziêkujemy!

Walentynki w Warszawskim ZOO
14.02.2016, niedziela, godz. 11.00-14.00
ZOO Warszawa, Ptaszarnia
Zapraszamy wszystkie bardziej i mniej zakochane
pary do odwiedzenia Warszawskiego ZOO. Uwaga,
uwaga – tego piêknego dnia ka¿da para, która przyjdzie
z jakimkolwiek widocznym, czerwonym elementem
odzie¿y, p³aci tylko za jeden bilet!
W Ptaszarni zostan¹ zorganizowane warsztaty pt. „Nakarm
zakochane ptaszki”, które bêd¹ polega³y na w³asnorêcznej
produkcji przysmaków dla wyg³odnia³ych zim¹ sikorek, wróbli,
mazurków, sójek i ca³ej reszty skrzydlatych g³odomorów.
Dodatkow¹ atrakcj¹ bêdzie mo¿liwoœæ sfotografowania siê
w towarzystwie oswojonego wê¿a, papugi czy egzotycznej
jaszczurki. Naj³adniejsze i najbardziej oryginalne zdjêcia zostan¹
(za zgod¹ sfotografowanych) opublikowane na Facebooku.
Na zakoñczenie wywiesimy na otaczaj¹cych ptaszarniê
drzewach i krzewach przygotowane wczeœniej ptasie
smako³yki i poobserwujemy, jakim ciesz¹ siê powodzeniem.

