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promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Budowa II linii metra
- inwestycja rusza w maju
Budowa nowego odcinka II linii metra po stronie Pragi
i Targówka rusza na pocz¹tku maja. Trwa ju¿ wyznaczanie
terenu budowy, dzia³ki pod ró¿ne obiekty metra i dzia³ki
tymczasowe, na czas trwania inwestycji, s¹ sukcesywnie
przekazywane wykonawcy - firmie Astaldi.
Astaldi ju¿ dysponuje terenami stacje – Szwedzka (C-16),
pod przysz³¹ wentylatorniê i Targówek (C-17 w okolicach
stacjê Targówek, a tak¿e pod Pratuliñskiej i Ossowskiego), za
szyb demonta¿owy, który bê- któr¹ bêdzie siê znajdowa³a tzw.
dzie siê znajdowaæ za stacj¹ komora rozjazdowa i stacja
Dworzec Wileñski. Lada dzieñ Trocka (C-18, skrzy¿owanie
spodziewane jest przekazanie Pratuliñskiej i Trockiej), za
najwa¿niejszej dzia³ki pod któr¹ przewidziano tory odbudowê stacji Trocka. Tam stawcze. Poszczególne stacje
w³aœnie powstanie szyb startowy znajd¹ siê na g³êbokoœci od
dla tarcz dr¹¿¹cych TBM.
nieca³ych 12 do 16 metrów.
Pracowity majowy weekend Zakoñczenie inwestycji jest
Majowy weekend up³ynie przewidywane na 2019 rok.
Na wolskim odcinku inwewykonawcy na wprowadzaniu
czasowej organizacji ruchu. Jest stycji wci¹¿ trwa przestój.
to dobry moment, zwa¿ywszy, Wojewoda nie wyda³ jeszcze
¿e sporo warszawiaków wyje- ¿adnego pozwolenia na budowê.
dzie z miasta na pierwsz¹ w O przyczynach tego stanu rzeczy
tym roku majówkê. Przy mniej- informowaliœmy szczegó³owo
szym ruchu pojazdów ³atwiej na naszych ³amach 23 marca.
wiêc bêdzie unikn¹æ niepotrzeb- Najkrócej rzecz ujmuj¹c chodzi
nych perturbacji. Zmiany bêd¹ o dr¹¿enie tuneli metra w
dotyczyæ okolic ulic Szwedzkiej, niestabilnych gruntach pod
Ossowskiego i Trockiej.
10-piêtrowymi budynkami
Na nieco ponad 3-kilome- na P³ockiej i o gigantyczn¹
trowym odcinku w kierunku podziemn¹ halê do zawracania
Targówka przewidziano trzy w pobli¿u przedwojennych

kamienic na Górczewskiej
i zwi¹zane z tym powa¿ne
obawy mieszkañców.
Na placu budowy kolejnego
odcinka II linii metra najpierw
nast¹pi¹ prace przygotowawcze,
polegaj¹ce m.in. na przenoszeniu
podziemnej infrastruktury typu
linie wodoci¹gowe, gazoci¹gi,
czy podziemne kable energetyczne. Prace te potrwaj¹
kilka miesiêcy. Budowniczowie
przewiduj¹, ¿e dr¹¿enie tuneli
rozpocznie siê w okolicach
czerwca, lipca tego roku.
Damski g³os w metrze?
W ramach œródmiejskiego
bud¿etu partycypacyjnego na
2017 rok zg³oszony zosta³
projekt „Kobiecy g³os metra”,
opisany przez pomys³odawców
nastêpuj¹co: „Projekt zak³ada
nagranie komunikatów wyg³aszadokoñczenie na str. 2

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia
- korony porcelanowe
- protezy elastyczne
- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Praski DKDS o dewastacji
przestrzeni publicznej
Kwietniowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu
Spo³ecznego na Pradze Pó³noc poœwiêcono tematowi
dewastacji przestrzeni publicznej.
Poza przedstawicielami czekaæ - zieleñ i elementy
organizacji spo³ecznych i urzêdu ma³ej architektury, jak przyw spotkaniu uczestniczy³a m.in. uliczne p³otki - s¹ notorycznie
stra¿ miejska, policja oraz dewastowane. Mury, okna
Zarz¹d Praskich Terenów wystawowe, wszelkie szafki
Publicznych. Prezentacja instalacyjne s¹ zamazane
przygotowana przez Ma- pseudo-graffiti lub oblepione
rzannê Pog³ód-Kisielewsk¹ og³oszeniami, a trawniki
ze stowarzyszenia Miasto zaœmiecane odpadkami jeJest Nasze przybli¿y³a pod- dzenia - rzekomo dla ptaków
stawowe problemy, z jakimi i wszechobecnymi psimi
mo¿na siê zetkn¹æ na co kupami... Przygnêbiaj¹cego
dzieñ, na przyk³adzie terenu
Nowej Pragi. Znajduje siê tutaj
gêsta sieæ ca³odobowych
sklepów monopolowych, co
u³atwia dostêp do alkoholu.
Co gorsza, panuje powszechne
przyzwolenie dla spo¿ywania
go na ulicy, tak¿e przez m³odzie¿.
Na efekty nie trzeba d³ugo

obrazu ca³oœci dope³niaj¹
porzucane w miejscach
ustronnych gabaryty, rozbite
szk³o oraz zaw³aszczanie
przestrzeni przez parkuj¹ce
wszêdzie samochody.
Podczas dyskusji g³ówn¹
nadziejê na zmianê tego
obrazu pok³adano w programie
rewitalizacji. Praktycy wskazywali, ¿e niezbêdne jest
w³¹czenie w proces samych
mieszkañców - tylko to, co sami
zaakceptuj¹ i wykonaj¹, ma
dokoñczenie na str. 8

www.dentysta-praga.pl

Elastyczne
protezy nylonowe

S
NEW

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

V Eko-Praga pod znakiem
pszczó³ i recyklingu
Warsztaty pszczelarskie, lekcje z profesorem ekologii,
konkursy i quizy z nagrodami czeka³y na dzieci w czasie
pi¹tej ju¿ edycji akcji Eko-Praga, jaka odby³a siê w dniach
9-10 kwietnia w Galerii Wileñskiej.
EkoPraga to wydarzenie zabawki: lataj¹c¹ pszczo³ê,
edukacyjno-artystyczne, któ- pacynkê z nakrêtek czy
rego celem jest podniesienie zwierzaki z pude³ek.
œwiadomoœci proekologicznej
Atrakcj¹ by³y równie¿ niewœród mieszkañców Pragi. dzielne lekcje Profesora
Podczas eko-weekendu, 9 i Ekologii, który pokazywa³, jak
10 kwietnia, w specjalnie za- dzia³aj¹ ekologiczne pojazdy,
aran¿owanej strefie na pierw- w jaki sposób pozyskuje siê
szym piêtrze centrum handlo- energiê odnawialn¹, czy jak
wego, odby³y siê warsztaty segregowaæ œmieci. Zdobyt¹
dla najm³odszych, podczas wiedzê mo¿na by³o wykorzyktórych dzieci mog³y poznaæ staæ w quizach i konkursach
zasady dbania o œrodowisko. z nagrodami. Na najm³odW tym roku szczególny szych czeka³y tak¿e zabawy
nacisk po³o¿ony zosta³ na z chust¹ Klanzy, malowanie
rozs¹dn¹ utylizacjê niepo- buziek i gry planszowe.
trzebnych przedmiotów, a
W programie Eko-Pragi
tak¿e na nadawanie im „dru- znalaz³y siê te¿ zajêcia
giego ¿ycia”. W ekologicznym pszczelarskie. Doœwiadczeni
k¹ciku kreatywnym, wykorzy- pszczelarze, Emil i Kamil Baj
stuj¹c u¿ywane codziennie z firmy Pszczelarium, której
materia³y, dzieci tworzy³y
dokoñczenie na str. 8

XXIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

100 lat w Warszawie
„To jest nasza wspólna sprawa – tu zaczyna siê
Warszawa” – od tej pieœni w wykonaniu uczniów
SP 277 rozpoczê³a siê 7 kwietnia uroczysta sesja Rady
Dzielnicy Targówek, poœwiêcona 100. rocznicy przy³¹czenia czêœci Targówka do Warszawy.
Sesjê otworzy³ przewodnicz¹cy Rady Krzysztof
Miszewski, witaj¹c radnych,
zarz¹d i licznych goœci,
m.in. przedstawicieli w³adz
Warszawy i województwa
mazowieckiego, kombatantów,
dyrektorów placówek oœwiatowych, w³adz spó³dzielni
mieszkaniowych. Na sali
„Kreatywnoœæ nigdy nie
zaprezentowa³y siê 22 opuszcza³a mieszkañców
poczty sztandarowe szkó³ Targówka” – powiedzia³ wiceTargówka. Po³¹czone chóry prezydent Warszawy Micha³
46. LO i Gimnazjum 145 Olszewski, który nazwa³ Tarodœpiewa³y Warszawiankê gówek œcie¿k¹ spo³ecznoœci.
z 1831 roku.
dokoñczenie na str. 2
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dokoñczenie ze str. 1

nych na œródmiejskich stacjach
metra przez znane i lubiane
artystki, których twórczoœæ jest
zwi¹zana z Warszaw¹. Oczekiwanie na stacjach bêdzie du¿o
przyjemniejsze kiedy us³yszymy
ciep³e kobiece g³osy, których
przes³anie bêdzie wykraczaæ
poza konwencjonalne komunikaty.
W ramach projektu zostanie
wœród mieszkañców og³oszony
konkurs z nagrodami na niecodzienne komunikaty. To lektorki
wybior¹ najzabawniejsze z nich.
Lektorki losowa³yby stacje, które
obejm¹ „patronatem”. Ca³kowity
koszt realizacji owego projektu
oszacowany zosta³ na 44 tys. z³.
W przysz³oœci móg³by z powodzeniem obj¹æ równie¿ nowo
powstaj¹ce stacje II linii.

Szczegó³owa weryfikacja
owego projektu przez ZTM
przebieg³a pomyœlnie, ale odpowiedŸ by³a tyle¿ zaskakuj¹ca,
co absurdalna. Oto jej fragment:
„(…) Zgodnie z otrzyman¹ z
Biura Marketingu UM opini¹
nie rekomendujemy d³ugookresowej realizacji projektu.
Biuro Marketingu proponuje,
aby projekt zaistnia³ w przestrzeni metra jako wydarzenie
jednorazowe, powi¹zane z
obchodami okreœlonego dnia/
wydarzenia. Z uwagi na niestabiln¹ sytuacjê w zakresie
bezpieczeñstwa wywo³an¹
atakami terrorystycznymi w
innych krajach, pozanormatywne komunikaty, które zak³ada
wnioskowany projekt, mog¹
powodowaæ zamieszanie i

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2031), zgodnie z
art. 49 w zwi¹zku z art.8 i 9, na podstawie art.104 ustawy
z 14 czerwca 1960 - Kodeks postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016, poz. 23) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2
ustawy z 5 czerwca 1998 o samorz¹dzie powiatowym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i 645) w zwi¹zku z art. 1 ust. 1
ustawy z 15 marca 2002 o ustroju miasta sto³ecznego
Warszawy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1438)
zawiadamia siê
o wydaniu przez Prezydenta m.st. Warszawy 31 marca 2016
decyzji 57/T/16, o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
polegaj¹cej na budowie ul. Pohulanka na odcinku od
ul. Wiernej do ul. Projektowanej 6 w Warszawie na
istniej¹cych dz. 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 16, 17, 18, 19, 20,
94/2 i 95/1, obr. 4-11-02 oraz na projektowanych dz. 7/4,
8/4, 8/5 i 14/4, obr. 4-11-02 w granicach oznaczonych na
mapie w skali 1:500 stanowi¹cej za³¹cznik do projektu
budowlanego ul. Pohulanka w Warszawie.
Zainteresowane strony mog¹ zapoznaæ siê z decyzj¹
57/T/16 z 31 marca 2016 oraz z dokumentacj¹ stanowi¹c¹
za³¹cznik do niej, zgodnie z treœci¹ art. 11f ust. 4 ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. 2015,
poz. 2031), w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Targówek, w godzinach pracy urzêdu.
Stronami postêpowania w sprawie s¹: inwestor oraz
w³aœciciele i u¿ytkownicy wieczyœci nieruchomoœci
znajduj¹cych siê w obszarze oddzia³ywania obiektu.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14
dni od dnia publicznego og³oszenia.
Od decyzji przys³uguje odwo³anie do Wojewody
Mazowieckiego za poœrednictwem Prezydenta m.st.
Warszawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia
obwieszczenia o jej wydaniu w Urzêdzie Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy, lub ukazania siê obwieszczenia w prasie
lokalnej czy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Obs³ugi Mieszkañców w Dzielnicy Targówek Urzêdu m.st.
Warszawy, Urz¹d Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20,
00-983 Warszawa.

wp³yn¹æ poœrednio na bezpieczeñstwo w sytuacji kryzysowej.
(…) Tym samym zwracamy
siê z propozycj¹ przeformu³owania swojego projektu. (…)”
Projektodawcy nie zgadzaj¹
siê na przeformu³owanie
projektu, wobec czego najprawdopodobniej nie us³yszymy
w metrze kobiecych g³osów.
(egu)
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100 lat w Warszawie
dokoñczenie ze str. 1

¯yczy³ nadal si³y i dumy z
faktu, ¿e Targówek jest najstarsz¹ dzielnic¹ Warszawy.
Mieszkaj¹cy na Targówku od
12 lat wicemarsza³ek Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Wies³aw Raboszuk oceni³,
¿e rozwój tej czêœci miasta
dokonuje siê dziêki aktywnoœci
mieszkañców. ¯yczy³ im,
sobie i ca³ej Warszawie, by
ten rozwój by³ konsekwentny.
Zaproponowa³, by œwiêtowaæ
nie tylko przy³¹czenie, ale
w³aœnie rozwój.
Pozdrowienia od Marcina
Kierwiñskiego przekaza³a
Magdalena Roguska, ¿ycz¹c
mieszkañcom, by byli dumni
ze swojej dzielnicy.
„Najstarsze w Warszawie
miejsce jest na Targówku –
przypomnia³ burmistrz S³awomir Antonik. Targówek
zachwyca wszystkich. Najbardziej intensywny rozwój
nast¹pi³ tu w ostatnich 10
latach, dziêki pracy radnych,
zarz¹du i mieszkañców.
Dziêki projektowi „Targówek
– nasza ma³a Ojczyzna”
wiedz¹ o tym tak¿e dzieci. W
czasie wojny i Powstania
Warszawskiego Targówek
by³ zapleczem zapotrzebowania dla walcz¹cych; dziœ
– wychowuje ludzi na miarê

potrzeb Rzeczypospolitej.
Na zakoñczenie burmistrz
wyrazi³ ¿yczenie „byœmy siê
nawzajem szanowali i cieszyli
siê z ka¿dego dnia”.
Wyk³ad historyczny „Dzielnica Targówek ju¿ od wielu lat
jest czêœci¹ stolicy” wyg³osi³
varsavianista Jan Berger.
„Spacer 3D przedwojenn¹
ulic¹ Bia³o³êck¹ na Nowym
Bródnie” zaprezentowa³
Bartosz Wieczorek, który
uzupe³nia³ i komentowa³
zdjêcia, prezentowane na
wielkim ekranie.
O konkursie na logo jubileuszu
opowiedzia³ wiceburmistrz
Pawe³ Michalec. Liczono na
5-10 prac, wp³ynê³o 58 prac
z Targówka i innych czêœci
Polski. Ocenia³o je jury, z
udzia³em m.in. rektora ASP
Adama Myjaka i prorektora
Paw³a Nowaka. Cz³onek jury
Zygmunt K. Jagodziñski jazzman, grafik, dziennikarz
- wspomnia³, jak trudno by³o
wybraæ najlepsz¹ pracê
spoœród tak wielu, stworzonych
zarówno przez uczniów szkó³
podstawowych, jak ludzi
trzeciego wieku.” Wszyscy
wy³o¿yli serca na talerzu”.
Najwy¿ej jury oceni³o pracê
Kamila Wiœniewskiego, któr¹
prezentujemy na stronie 1.
Laureat otrzyma³ nagrodê.

Okolicznoœciowe wyró¿nienia otrzymali cz³onkowie
Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia. Honorowe
wyró¿nienia – dyplomy wrêczono 10 zas³u¿onym osobom –
mieszkañcom Targówka i
zwi¹zanym z t¹ dzielnica,
m.in.: Reginie G³uchowskiej,
Hannie Neræ, Remigiuszowi
Sikorze, p³k. Czes³awowi
Lewandowskiemu oraz Leonowi Skórzewskiemu – dowódcy plutonu w Powstaniu
Warszawskim.
Na zakoñczenie tej czêœci
uroczystoœci wyst¹pili uczniowie
SP 285, œpiewem i tañcem
zachêcaj¹c do refleksji; „Bo
jak nie my – to kto?”
Na scenie pojawi³a siê
Orkiestra Kameralna im.
Józefa Elsnera pod dyrekcj¹
Boles³awa Szulii, która

Seniorzy - seniorom
Reprezentuj¹ wszystkich seniorów, zamieszka³ych na
Targówku – to cz³onkowie 11-osobowej Rady Seniorów
Dzielnicy Targówek, dzia³aj¹cej od marca 2015 roku na
mocy uchwa³y Rady Dzielnicy Targówek z 20 X 2014 roku.
Przewodnicz¹c¹ Rady Seniorów jest Jadwiga Ciastek,
wiceprzewodnicz¹cym Remigiusz Sikora, sekretarzem
Sylwia Oleksiñska, przedstawicielk¹ RSDzT w Warszawskiej
Radzie Seniorów Joanna Celiñska.
Rada Seniorów monitoruje dzia³aniach instytucji i orgapolitykê senioraln¹ w dzielnicy, nizacji na rzecz osób starpe³ni rolê konsultacyjn¹ i szych oraz potrzebuj¹cych
doradcz¹ dla w³adz dzielnicy porady, wsparcia, pomocy w
w sprawach dotycz¹cych rozwi¹zywaniu problemów.
seniorów, tworzy warunki
Z cz³onkami Rady Seniorów
aktywnego uczestnictwa se- mo¿na siê spotkaæ w pierwszy
niorów w ¿yciu spo³ecznym. i trzeci czwartek miesi¹ca w
Rada zaprasza do wspó³dzia- godz. 15-16 w Spó³dzielczym
³ania wszystkich seniorów, Domu Kultury „Lira” przy ul.
maj¹cych pomys³y poprawy i £ojewskiej 3. Uwagi mo¿na
uatrakcyjnienia ¿ycia osób przekazaæ tak¿e wype³niaj¹c
starszych, maj¹cych opinie o ulotki, dostêpne w „Llrze”.

W grudniu 2015 r. Rada
Seniorów wyst¹pi³a do
Zespo³u ds. Bud¿etu Partycypacyjnego z wnioskiem o
przywrócenie mo¿liwoœci
g³osowania na projekt w
ramach bud¿etu partycypacyjnego, wed³ug regulaminu
obowi¹zuj¹cego w poprzednich edycjach, poniewa¿
zmieniony regulamin wymaga
osobistego stawienia siê w
urzêdzie dzielnicy, pozbawia
emerytów, rencistów i osoby
niepe³nosprawne mo¿liwoœci
masowego uczestnictwa w
procesie g³osowania na
projekty do bud¿etu partycypacyjnego. Wiêkszoœæ
emerytów nie ma dostêpu
do internetu. OdpowiedŸ

rozpoczê³a koncert Wielkim
Polonezem op. 22 Fryderyka
Chopina. Na fortepianie zagra³a Maria Silva-Skurjat.
Solo, a potem w duecie zaœpiewali: Agnieszka Koz³owska,
solistka Opery Kameralnej
i Rafa³ Bartmiñski, solista
Opery Narodowej. Zakoñczyli
porywaj¹cym Di Chiara – La
Spagniola.
Po tej dawce „dla ducha”
na jubileuszowym torcie zab³ys³o œwiat³o. A uczestnicy
uroczystoœci mogli spróbowaæ
tego smako³yku.
Trwa³¹ pami¹tk¹ jubileuszu
jest ksi¹¿ka „Targówek – 100
lat w Warszawie”. Bogato
ilustrowany tom zawiera
wiele wspomnieñ i informacji
o ludziach i miejscach, wa¿nych
dla tej czêœci miasta.
Obchody 100-lecia zaplanowane s¹ na ca³y rok.
O szczegó³ach bêdziemy
informowaæ w kolejnych
numerach naszej gazety.
K.

Centrum Komunikacji Spo³ecznej m.st. Warszawy by³a
negatywna: „na tym etapie
procesu nie ma mo¿liwoœci
zmiany zasad g³osowania”, a
„proponowane modyfikacje
spowodowa³yby szum informacyjny oraz mog³yby
wypaczyæ wyniki bud¿etu
partycypacyjnego”.
4 kwietnia br. Rada Seniorów
Dzielnicy Targówek zwróci³a
siê do przewodnicz¹cego
rady dzielnicy i burmistrza z
inicjatyw¹ utworzenia na
Targówku Centrum Aktywnoœci
Lokalnej. Celem jest budzenie aktywnoœci spo³ecznej,
samoorganizowanie siê oraz
rozwi¹zywanie konkretnych
problemów lokalnej spo³ecznoœci. Do momentu oddania
niniejszego numeru do druku
odpowiedŸ nie nadesz³a.
K.
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Oferujemy: prowadzenie KH i KRiR, pomoc w otwarciu dzia³alnoœci,
reprezentowanie klienta przed US i ZUS, pe³na obs³uga kadrowo p³acowa.
DOBRE CENY, WYSOKA JAKOŒÆ US£UG!

Biuro Rachunkowe „Adsessor”, ul. Targowa 33a lok. 31
tel. 22 559 91 51, martalatos@wp.pl

Pierwsza na Pradze klasa
mundurowa w gimnazjum

Szko³a, która siê zmienia

Gimnazjum nr 31 z Oddzia³ami Integracyjnymi, które
mieœci siê w Warszawie przy ul. Sierakowskiego 9
(po³o¿one pomiêdzy Urzêdem Dzielnicy a Szpitalem
Praskim) nosi dumne imiê Rotmistrza Witolda Pileckiego,
cz³owieka „najodwa¿niejszego z odwa¿nych”, jak mówi
o Nim historia.
Przez kilka ostatnich lat
szko³a nie cieszy³a siê najlepsz¹ opini¹ w œrodowisku
mieszkañców. Wp³yw na to
mia³y ró¿ne czynniki. G³ównym
zarzutem by³ brak bezpieczeñstwa, nie najlepsze
zachowanie m³odzie¿y oraz
niezadowalaj¹ce wyniki w
nauce.
Mamy nadziejê, ¿e te niekorzystne opinie to ju¿ historia. Ju¿ od 11 kwietnia br., w ka¿dy
Od tego roku w Gimnazjum poniedzia³ek w godzinach
nr 31 jest nowy dyrektor - 15.00-17.00 nauczyciele
zosta³a nim p. Joanna Stel- wychowania fizycznego w
maszczyk. W szkole ju¿ widaæ gimnazjum i jednoczeœnie
zachodz¹ce zmiany. Przede trenerzy pi³ki no¿nej, prowadz¹
wszystkim poprawi³o siê zajêcia przygotowuj¹ce do
bezpieczeñstwo - wejœcie i zaliczenia testów sprawnoœci
wyjœcie z budynku jest dozo- fizycznej do tej klasy, na
rowane. Po drugie prê¿nie które serdecznie zapraszamy
zacz¹³ dzia³aæ samorz¹d uczniów klas szóstych szkó³
szkolny, który poczu³ siê podstawowych.
Nie jest to jeszcze pe³na
wspó³gospodarzem szko³y.
Pierwszym efektem tej pracy oferta Gimnazjum nr 31. Je¿eli
jest zmiana estetyki budynku jesteœcie ni¹ zainteresowani,
szkolnego, wspólne zajêcia, serdecznie zapraszamy przysz³ych uczniów wraz z rodzicami
warsztaty, debaty.
Ponadto powoli zaczynamy na spotkanie informacyjne,
poprawiaæ wyniki w nauce. które odbêdzie siê 5 maja
I tak np. wyniki próbnego 2016 r. o godz. 18.00.
PrzyjdŸ! Zobacz! Pos³uchaj!
egzaminu z matematyki s¹
o prawie 2% wy¿sze ni¿ Zdecyduj!
ubieg³oroczny egzamin, a z
jêzyka angielskiego na poziomie rozszerzonym o
prawie 9%. Nas to jednak nie
zadowala i d¹¿ymy do tego,
aby by³o jeszcze lepiej.
W roku szkolnym 2016/
2017 planujemy utworzenie
pierwszej na Pradze i jednej
z nielicznych w Warszawie
klasy mundurowej na poziomie gimnazjalnym (na
poziomie szkó³ ponadgimnazjalnym takich klas jest
wiêcej) na podstawie autorskiego programu nauczyciela
naszej szko³y dr Tadeusza
Foremskiego.
Jednak klasa mundurowa to
nie wszystko. Dziewczêtom
i ch³opcom kochaj¹cym
pi³kê no¿n¹ oferujemy klasê
sportow¹ z t¹ dyscyplin¹.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH ul. Poborzañska 8
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85
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Rodzina Skórzewskich
Historia rzuci³a przedstawicieli tego szlacheckiego rodu z
Wielkopolski na kolejarskie Nowe Bródno. Niegdyœ oficerowie
chor¹gwi magnackich oraz przemierzaj¹cy syberyjskie szlaki
uczestnicy walk o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹, po latach - w s³u¿bie
Szarych Szeregów, walczyli na powstañczych barykadach.
Ród Skórzewskich wywodzi
Z rodzinnych dokumentów
siê z wielkopolskiego Skórzewa. wynika, ¿e przed rokiem 1749
Wed³ug legendy, podanej przez byli jeszcze na Podolu. Otó¿
Tadeusza ¯ychliñskiego w „Z³o- syn wspomnianego wczeœniej
tej ksiêdze szlachty polskiej”, Antoniego, Kazimierz Maciej
przodek rodziny nale¿a³ do zna- Skórzewski (1715-1778), ofimienitych rycerzy czeskich, cer chor¹gwi Jana Ma³achowprzyby³ych do Polski wraz z skiego, nosi³ tytu³ miecznika
ksiê¿niczk¹ D¹brówk¹, ¿on¹ buskiego. Bior¹c pod uwagê
Mieszka I. Polski w³adca ob- fakt, ¿e Busk, od XV w. siedziba
darowa³ wojów znacznymi s¹downictwa szlacheckiego,
w³oœciami. Jeden z nich, Dro- ziemskiego i grodzkiego, le¿y
gos³aw, otrzyma³ Skórzewo, na Ukrainie w obwodzie lwowpo³o¿one w pobli¿u Poznania. skim, mo¿na mniemaæ, i¿ w
Mija³y wieki. Nie wiadomo do- czasie sprawowania urzêdu
k³adnie, jak i kiedy Skórzewscy rodzina przebywa³a jeszcze na
przenieœli siê na wschód. wschodnich rubie¿ach. Ale ju¿
Prawdopodobnie sta³o siê to syn Kazimierza Macieja, Antoni
na pocz¹tku XVII wieku, a wiêc Marcin, urodzi³ siê w 1749 roku
kilkadziesi¹t lat po zawarciu Unii w Kaznowie, ko³o Ostrowa
Lubelskiej (1568), kiedy to na Lubelskiego. Pe³ni³ funkcjê
wschodzie powstawa³y wielkie sêdziego che³mskiego, a wiêc
latyfundia magnackie. Wtedy zajmowa³ wa¿ne stanowisko,
te¿, na prze³omie XVI i XVII wieku, jako ¿e Che³m w latach 1793pojawi³y siê prywatne magnac- 1795 by³ stolic¹ województwa,
kie sta³e oddzia³y wojskowe, a zmar³ w 1813 roku w Busprzeznaczone do obrony posia- sównie, ko³o Che³ma.
d³oœci tak przed zewnêtrznymi,
Antoni Marcin zostawi³ syna
jak i wewnêtrznymi wrogami.
Konstantego, który urodzi³ siê
Osadnictwo na kresach w Bussównie w 1798 roku.
wschodnich to by³a szansa dla Wraz z Apoloni¹ Karolin¹ z
przeludnionych maj¹tków szla- Budnickich mia³ czworo dzieci,
checkich w Koronie, równie¿ w z których doros³ego wieku do¿y³
Wielkopolsce, gdzie ziemiê jedynie Maksymilian Henryk. I
przejmowa³ zazwyczaj najstar- choæ rzeczywiœcie do¿y³ prawie
szy syn, sp³acaj¹c m³odsze szeœædziesiêciu lat, ¿ywot jego
rodzeñstwo, zmuszone do by³ burzliwy i ciê¿ki.
opuszczenia rodzinnego gniazda.
Maksymilian Henryk SkóTak w³aœnie ok. r. 1630, jeden rzewski (1823-1882), urodzony
ze Skórzewskich, Jan, syn w Bussównie, po skoñczeniu
Jana, opuœci³ Skórzewo i uda³ szko³y œredniej w Lublinie,
siê na wschód, aby zaci¹gn¹æ przyjecha³ do Warszawy na tzw.
siê do regimentu kawalerii Jana koñczenie nauki. Zosta³ tzw.
Miko³aja Dani³owicza, Podskar- aplikantem Archiwum G³ównebiego Wielkiego Koronnego. go. Jednak, prawdopodobnie
Nastêpnie jego syn, Antoni s³u- jeszcze wczeœniej, na Lu¿y³ jako porucznik w chor¹gwi belszczyŸnie zaanga¿owa³ siê
Pancernej Wojsk Koronnych w tzw. spisek Œciegiennego.
Dominika Bekierskiego. Podobnie
Warto tu przypomnieæ, ¿e
inni Skórzewscy tworzyli stra¿ by³a to organizacja, któr¹
przyboczn¹ w oddzia³ach ma- ksi¹dz Piotr Œciegienny za³ognackich, pe³ni¹c te¿ ró¿ne ¿y³ wœród ch³opów i drobnej
funkcje na magnackich dworach. inteligencji na terenie LubelszOsiedlali siê na ¿yznych zie- czyzny i Kieleckiego. Zwi¹zek
miach Podola, m.in. w okoli- Ch³opski, bo tak siê ta organicach Kamieñca Podolskiego. zacja nazywa³a, stawia³ sobie
Niestety, ze wzglêdu na s¹- za cel odzyskanie przez Polsiedztwo tureckie i tatarskie, skê niepodleg³oœci, a tak¿e
by³y to te¿ obszary niebez- reformy spo³eczne, zw³aszcza
pieczne. Poza atakami Turków poprawê po³o¿enia ch³opów.
i Tatarów, ziemie te pustoszy³y Dzia³alnoœæ nie trwa³a d³ugo.
wojska Bohdana Chmielnickiego Zwi¹zkowcy nie potrafili przew czasie powstania kozaków. strzegaæ zasad konspiracji,
Te wyniszczaj¹ce wojny, jakie pojawili siê te¿ zdrajcy, którzy
przetacza³y siê przez po³u- wydali spiskowców w³adzom
dniowo-wschodnie tereny carskim. Kiedy w 1842 r. MakRzeczypospolitej w XVII wieku, symilian Henryk Skórzewski
by³y powodem, dla którego dosta³ polecenie pojechania
Skórzewscy postanowili opu- do Radomia, a póŸniej do
œciæ podolskie stepy i udaæ Kielc, gdzie mia³o rozpocz¹æ
siê z powrotem na zachód, w siê powstanie, Œciegiennego
stronê Lubelszczyzny.
ju¿ aresztowano. Aresztowania

I klasa Szko³y Powszechnej nr 65 na Bródnie z
wychowawczyni¹ p. Pajewsk¹, r. 1932. Leon Skórzewski
pierwszy z lewej w pierwszym rzêdzie

objê³y te¿ du¿o innych osób.
Maksymilian Skórzewski zosta³ osadzony w Cytadeli Warszawskiej. W wyniku procesu
w 1844 roku zosta³ skazany
na 14 lat katorgi w kopalniach
w Nerczyñsku i na stale osiedlenie na Syberii. Na skutek
amnestii, og³oszonej przez
cara Aleksandra II, w 1856
roku powróci³ do Polski.
Powracaj¹cym z Syberii zes³añcom bardzo pomaga³y polskie
rodziny magnackie, ofiarowuj¹c
pieni¹dze i ziemiê, ale przede
wszystkim zatrudniaj¹c ich u
siebie. Maksymilian pocz¹tkowo
pracowa³ u Radziwi³³ów w
Nieborowie. Nastêpnie zatrudni³
siê jako geometra w zarz¹dzie
Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyñcu i tam siê osiedli³. Z Emili¹ z
Szatkowskich mia³ siedmioro
dzieci, urodzonych w Zwierzyñcu
w latach 1864-1878, z których
najm³odszym by³ Józef Skórzewski, póŸniejszy mieszkaniec
kolejarskiego Bródna.
Zamoyscy bardzo dbali o wykszta³cenie urzêdników ordynackich oraz o wykszta³cenie ich
dzieci. Kiedy w 1882 roku zmar³
Maksymilian Henryk Skórzewski, jego synowie, Stanis³aw (ur.
w 1875) i Józef (ur. w 1878) mieli
7 i 5 lat. W tym czasie XIV-tym
Ordynatem w Zwierzyñcu by³ hr.
Tomasz Zamoyski (1832-1889).
Poza kierowaniem ordynacj¹,
równoczeœnie zaanga¿owa³ siê
w budowê polskich kolei – zasiada³ w Radzie Zarz¹dzaj¹cej
Towarzystwa Drogi ¯elaznej
Warszawsko-Terespolskiej, z
prezesem Leopoldem Kronenbergiem na czele, a tak¿e, wraz
z braæmi Józefem i Karolem, by³
akcjonariuszem Towarzystwa
Drogi ¯elaznej Nadwiœlañskiej.
Jego nastêpca, XV Ordynat,
hr. Maurycy Klemens Zamoyski
równie¿ widzia³ w kolei ogromny potencja³, wys³a³ wiêc braci
Stanis³awa i Józefa Skórzewskich, ok. roku 1895, do uruchomionej w³aœnie w Radomiu szko³y technicznej, przygotowuj¹cej
kadry tak¿e dla kolei. Obaj skoñczyli j¹ jako maszyniœci i zostali
skierowani na wêze³ WarszawaPraga, gdzie obok du¿ej stacji
rozrz¹dowej zbudowano wielkie
warsztaty kolejowe. Dla pracowników kolei powsta³a dzielnica
mieszkaniowa – Nowe Bródno.
Mieszkañcami Nowego Bródna
na prze³omie XIX i XX wieku w
90% byli kolejarze.
Józef Skórzewski za³o¿y³
rodzinê i zamieszka³ na Bródnie.
W niepodleg³ej Polsce powodzi³o mu siê bardzo dobrze.
Jako maszynista zarabia³ ok.
1000 z³. Dla porównania, pensja
nauczyciela wynosi³a wtedy
120-130 z³. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e nale¿a³ do kolejarskiej
arystokracji. Zachowa³a siê
jego fotografia z pocz¹tku XX
wieku w mundurze kolejarskim,
w butach z cholewami i druga,
zrobiona w Pary¿u, gdzie pojecha³ po odbiór zakupionych
we Francji parowozów.
Wysoka pensja pozwoli³a
utrzymaæ na przyzwoitym poziomie doœæ liczn¹ rodzinê. Z
pierwszego ma³¿eñstwa z Leoni¹ z £aszkiewiczów (zmar³¹
w 1918 r.) Józef mia³ trzy córki:
Eugeniê, Mariê i Zofiê. Z drug¹
¿on¹, Mari¹ z Tarczyñskich mia³
jeszcze czworo dzieci: trzech
synów i córkê. Mieszkali przy
ulicy Nadwiœlañskiej. Nawet po
œmierci Józefa, która nast¹pi³a

w 1930 roku, rodzina ¿y³a w
miarê dostatnio – wdowie wyp³acano zawrotn¹ sumê 650 z³
miesiêcznie. Dzieci Józefa i
Marii Skórzewskich to Wac³aw
(ur. 1920), W³odzimierz (1922),
Leon (1925) i Hanna (1930).
Skupimy siê na losach trzeciego
z nich, Leona Skórzewskiego,
który zebra³ rodzinne dokumenty
i na ich podstawie odtworzy³
historiê rodziny.
Leon Skórzewski skoñczy³
szeœæ klas Szko³y Powszechnej
nr 65 na Nowym Bródnie przy
ul. Bia³o³êckiej 36 (obecnie Bartnicza 2), a nastêpnie we wrzeœniu 1938 roku rozpocz¹³ naukê
w Gimnazjum im. Króla W³adys³awa IV na Pradze. Jeszcze w
szkole powszechnej, w 1934
roku wst¹pi³ do 51. Warszawskiej
Dru¿yny Harcerskiej (WDH) im.
hetmana Stefana Czarnieckiego,
w której zaczynaj¹c od zuchów,
zdobywa³ kolejne harcerskie
stopnie, a¿ zosta³ zastêpowym
zastêpu „Lwy”. Bra³ czynny
udzia³ w zjazdach, zlotach,
uroczystoœciach rocznicowych
i obozach harcerskich.
Ten stan rzeczy przerwa³
wybuch II wojny œwiatowej.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, w po³owie paŸdziernika 1939 r. Leon Skórzewski
rozpocz¹³ II klasê gimnazjaln¹
jeszcze w siedzibie Gimnazjum
im. W³adys³awa IV, jednak ju¿
w koñcu listopada, pod pozorem rozprzestrzeniania siê
epidemii tyfusu, Niemcy przejêli
budynek szko³y i przeznaczyli
go na szpital wojskowy. Dalsz¹
naukê gimnazjaliœci kontynuowali pod szyldem Pañstwowych
Kursów Dokszta³caj¹cych do
Szkó³ Zawodowych Drugiego
Stopnia w budynku Instytutu
Weterynarii przy ul. Grochowskiej. Oczywiœcie, kursy
dokszta³caj¹ce, to by³ tylko
kamufla¿. Maj¹c w pamiêci
po¿egnalne s³owa dyrektora,
aby zawsze byæ uczciwym
wobec siebie i wobec Polski,
kontynuowano naukê wed³ug
programu gimnazjum i liceum.
Kadra profesorska w wiêkszoœci
pozosta³a ta sama.
Jednak obowi¹zuj¹ce wtedy
przepisy niemieckie zezwala³y
Polakom uczyæ siê tylko do 16.
roku ¿ycia. PóŸniej nale¿a³o
podj¹æ pracê. Po ukoñczeniu
szesnastego roku ¿ycia, dziêki
pomocy znajomych, w 1942 r.
Leon Skórzewski rozpocz¹³
wiêc pracê w Zak³adach Samochodowych firmy Bosch przy ul.
Wiktorskiej 10, dziêki czemu mia³
tzw. mocne papiery, pozwalaj¹ce na swobodne poruszanie
siê po mieœcie i unikniêcie wywózki na roboty do Niemiec.
Praca w zak³adach Boscha
przynios³a mu ponadto wiele
praktycznych umiejêtnoœci, jak
prowadzenie samochodu i motocykla oraz naprawa instalacji
elektrycznych w samochodach.
Zarobki nie by³y nadzwyczajne,
ale pracownicy otrzymywali
codziennie porz¹dne obiady, a
od czasu do czasu, tzw. deputaty ¿ywnoœciowe, co by³o
zreszt¹ zas³ug¹ polskiego,
przedwojennego kierownictwa
w zak³adzie.
Praca od godziny 6 rano do
17 po po³udniu nie wype³nia³a
ca³kowicie czasu Leona Skórzewskiego. Oprócz tego oficjalnego, o czym nie wiedzia³
nikt z rodziny, wiód³ on drugie
¿ycie – konspiracyjne, w Szarych Szeregach. Ju¿ w sierpniu 1939 r. rozkazem Hufca
Praskiego wraz ze swoim zastêpem zosta³ przydzielony
do Dowództwa Obrony Cywilnej
na Pradze, mieszcz¹cego siê

w skrzydle Szpitala Przemienienia Pañskiego. Przez ca³y
wrzesieñ, jako tzw. grupa
³¹cznikowa, roznosili lub rozwozili na rowerach meldunki i
rozkazy. Funkcjê tê pe³nili do
28 wrzeœnia 1939 roku, czyli
do kapitulacji Warszawy.
Natomiast pierwszym, œciœle
konspiracyjnym zadaniem,
jakie otrzyma³ Leon Skórzewski,
by³a obserwacja ruchu wojsk
niemieckich na szosie Modliñskiej, jedynej wówczas drodze
wylotowej z Warszawy w kierunku Gdañska. Wraz z trzema
sekcjami m³odszych harcerzy
prowadzi³ j¹ od paŸdziernika
1939 r. do kwietnia 1940 roku.
Do koñca 1941 roku grupa
zajmowa³a siê te¿ rozprowadzaniem konspiracyjnej prasy,
wypisywaniem na murach
antyniemieckich hase³ oraz
zrywaniem niemieckich flag.
Na prze³omie 1941/1942 r.
zosta³ dru¿ynowym tzw. m³odszej
dru¿yny 51. WDH, licz¹cej piêæ
zastêpów. Po przejœciu podstawowego szkolenia strzeleckiego,
a nastêpnie wojskowego o
kryptonimie „Wiarus”, uzyska³
stopieñ harcerski æwika. We
wrzeœniu 1943 r. ukoñczy³ kurs
podharcmistrzowski o kryptonimie „Za lasem” i pe³ni³ funkcjê
hufcowego dru¿yn BS Praga
(Bojowych Szkó³, do których
nale¿eli harcerze w wieku 1517 lat). Pocz¹tkowo u¿ywa³
pseudonimu „Leon”. Jednak po
rozstrzelaniu przez Niemców
swego bezpoœredniego prze³o¿onego, dowódcy BS Praga,
Mieczys³awa S³onia, pseud.
„Jurand”, zgodnie z wymogami
konspiracji, zmieni³ pseudonim
na „Selim”. Od wrzeœnia 1943 r.
do maja 1944 r. uczestniczy³ w
kursie tzw. Agrikoli jako kapral
podchor¹¿y, po którego ukoñczeniu pe³ni³ funkcjê dowódcy
plutonu. Tak zasta³ go wybuch
Powstania.
Stan pe³nej mobilizacji zarz¹dzono ju¿ w po³owie lipca.
Oznacza³o to trzymanie ca³ych
dru¿yn (ok. 50 ludzi) w gotowoœci w tzw. lokalach alarmowych. By³o to trudne do wykonania, postanowiono wiêc,
skoro wiêkszoœæ ludzi by³a z
Bródna, utrzymywaæ zawsze
po³owê sk³adu, przy czym druga po³owa sz³a do domów
umyæ siê i coœ zjeœæ. Trwa³o to
do 30 lipca, kiedy zarz¹dzono
tzw. pogotowie stuprocentowe.
1 sierpnia, o godz. 14, Leon
Skórzewski zjawi³ siê na Targowej 71/73, gdzie odbywa³y siê
codzienne odprawy dowódców
VI Obwodu AK. Wtedy dowiedzia³ siê o godzinie „W”, a jako
przydzia³ bojowy otrzyma³
rozkaz os³aniania i zapewnienia
ochrony Centralnej Sk³adnicy
Meldunkowej, mieszcz¹cej siê
w szkole Paszke - Polakowej,
przy ul. Wrzesiñskiej 10. Pobieg³ wiêc na Bródno zebraæ
ludzi, a tak¿e po¿egnaæ siê z
matk¹, nad któr¹ opiekê zleci³o
mu, wychodz¹c do powstania,
dwóch starszych braci.
Z grup¹, któr¹ uda³o mu siê
zebraæ, dotar³ na miejsce przydzia³u 10 minut przed godzin¹ 17.
Pozosta³a czêœæ plutonu z zastêpc¹ Leona Skórzewskiego,
Miros³awem Kury³owiczem,
pseud. „Mirek”, nie dotar³a na
godzinê „W” na Wrzesiñsk¹ i
wziê³a udzia³ w walkach na barykadzie przy ul. Bartniczej róg
Bia³o³êckiej (dziœ Wysockiego),
skutecznie blokuj¹cej przez kilka
dni ruch niemieckich samochodów
zaopatrzeniowych z pó³nocnych
rejonów Pragi. Dopiero drugi atak
czo³gowy, 4 sierpnia, zmusi³
obroñców do wycofania siê.

Po ustaniu walk powstañczych
na Pradze, które nast¹pi³o 5
sierpnia, Leon Skórzewski
przeszed³ z powrotem do konspiracji i wróci³ na Bródno,
przejmuj¹c dowództwo swojego plutonu. VI Obwód AK
nie z³o¿y³ jednak broni. Leon
Skórzewski, jako znaj¹cy
dobrze teren, otrzyma³ od
swego dowódcy, Jerzego
Jaczewskiego, pseudonim
„Bryza” polecenie przeprowadzenia ludzi z Bródna do
Choszczówki, w celu póŸniejszego
przerzucenia ich przez Wis³ê
na ¯oliborz i do Kampinosu,
aby wspomóc powstañców
na lewym brzegu, a równoczeœnie uchroniæ prask¹ m³odzie¿
przed wywózkami na roboty
do Niemiec. Ogó³em uda³o siê
przerzuciæ w ten sposób co
najmniej 700 osób.
W dniach 18-20 sierpnia
Leon Skórzewski przeprowadzi³
z Bródna do Choszczówki ok.
80 ludzi, którzy mieli czekaæ
na przeprawê przez Wis³ê.
Jednak wobec ogromnych
strat w ludziach zaniechano
dalszych przerzutów i pod
koniec sierpnia Skórzewski ze
swoimi harcerzami wróci³ na
Bródno. W czasie nocnego
powrotu, w pobli¿u gajówki w
Choszczówce, grupa natknê³a
siê na niemiecki patrol. Wywi¹za³a siê potyczka, w wyniku
której zginê³o dwóch Niemców,
a jeden zosta³ ranny.
Po wkroczeniu Rosjan na
Pragê, kiedy okaza³o siê pewne, ze nie uniknie mobilizacji,
Leon Skórzewski zg³osi³ siê do
I Armii Wojska Polskiego. Po
dwóch tygodniach spêdzonych
na terenie dawnego obozu na
Majdanku, zosta³ skierowany
do I Oficerskiej Szko³y Lotnictwa w Zamoœciu, do kompanii
awiomechaników. Jednak
kiedy wysz³a na jaw jego
przynale¿noœæ do AK i udzia³
w Powstaniu Warszawskim,
dosta³ trzy miesi¹ce karnej
kompanii. W tej formacji bra³
udzia³ w walkach o Berlin. Po
zakoñczeniu wojny, na mocy
amnestii, trafi³ do 6. Pu³ku
Piechoty II Dywizji, w którym
pe³ni³ funkcjê kierowcy. Nastêpnie s³u¿y³ w G³ucho³azach, a
potem w Czêstochowie, gdzie
w grudniu 1946 roku zosta³
zdemobilizowany.
19 grudnia 1946 roku
wróci³ do Warszawy. Dom na
Nadwiœlañskiej nie istnia³,
zniszczony przez ostatni pocisk
katiuszy wystrzelony przez Rosjan w po³owie wrzeœnia 1944
roku. W okresie od lutego do
wrzeœnia 1947 roku Leon
Skórzewski, aby nadgoniæ
opóŸnienie w nauce, uczêszcza³
na intensywne kursy przygotowuj¹ce do studiów technicznych i po zdaniu egzaminów
wstêpnych zosta³ przyjêty na
Wydzia³ Mechaniczny Politechniki Warszawskiej, który
ukoñczy³ w grudniu 1951 roku.
Dyplom otrzyma³ w marcu
1952 roku. W 1950 roku o¿eni³ siê z Cecyli¹ ¯ukowsk¹ i
zamieszka³ w Legionowie.
Po 5 latach wróci³ do Warszawy. Po krótkim okresie
pracy w instytucji wojskowej,
zatrudni³ siê w spó³dzielni
produkuj¹cej podnoœniki hydrauliczne. W 1972 o¿eni³ siê po
raz drugi z Iren¹ Brydowsk¹.
Z pierwszego ma³¿eñstwa ma
syna Andrzeja, a z drugiego
– córkê, Irenê Aleksandrê.
Od 1976 do 1982 r. pracowa³
w Zak³adach Mechanicznych
„Ursus” na stanowisku dyrektora
do spraw rozwoju i inwestycji.
31 stycznia 1982 r. przeszed³
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Józef Skórzewski w mundurze kolejarskim, r. 1918-1921
na emeryturê. Zwi¹zany z
Oddzia³em Bródno Towarzystwa
Przyjació³ Warszawy, wci¹¿
wierny harcerskim idea³om, co
miesi¹c spotyka siê w bródnowskim klubie „Junona” z
kolegami z dru¿yny harcerskiej.

Stara siê te¿ popularyzowaæ
wiedzê na temat historii VI
Obwodu AK, obejmuj¹cego
tereny Pragi i Targówka oraz
wk³adu Pragi w wysi³ek Powstania Warszawskiego.
Joanna Kiwilszo

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
21.04 (czwartek) - „Œladami Henryka Sienkiewicza” wyjazd
na Ziemiê £ukowsk¹ studentów i przyjació³ UTW DK Zacisze.
21.05 22.04 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.
23.04 (sobota) „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:
- Decoupage - szkatu³ka z wisiorem. Godz. 10.00-14.00. Op³ata 60 z³.
- Mali Einsteini - temat: Jak pij¹ kwiaty? Doœwiadczenia i
eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa - godz. 10.00,
II grupa - godz. 11.00, III grupa - godz. 12.00. Op³ata 30 z³.
- Modelarstwo dla najm³odszych i trochê starszych. Godz.
10.00-13.00. Op³ata 40 z³ (w tym model).
- Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych (6-10 lat).
Temat: Andy Warhol i jego fascynacja masow¹ produkcj¹.
Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³ lub karnet 70 z³.
- uTKANA sobota - warsztaty tkactwa artystycznego dla doros³ych.
Godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³ obejmuje materia³y.
- Taniec towarzyski – intensywna nauka walca wiedeñskiego i angielskiego oraz tañca dyskotekowego. Godz. 10.00-13.00. Op³ata 50 z³.
24.04 (niedziela) godz. 17.00 - „O motylu, który tupa³ nó¿k¹” Baœñ
hinduska dla dzieci w wykonaniu Teatru Wariacja. Bilet wstêpu 10 z³.
7-8.05 (sobota-niedziela) - XIV Festiwal Chórów, Kabaretów
i Zespo³ów Seniora. Na wystêpy wstêp wolny.
7.05 (sobota) „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:
- Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych (6-10 lat).
Temat: Henri Rousseau i prymitywne obrazy. Godz. 11.00-13.00.
Op³ata 40 z³ lub karnet 70 z³.
- Mali Einsteini - temat: Plastik z mleka! Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa - godz. 10.00, II grupa godz. 11.00, III grupa - godz. 12.00. Op³ata 30 z³ lub karnet 75 z³.
- uTKANA sobota - warsztaty tkactwa artystycznego dla doros³ych.
Godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³ obejmuje materia³y.
11.05 (œroda) godz. 18.00 - Klub Mêski czyli ciekawe tematy
dla aktywnych mê¿czyzn i kobiet wszystkich pokoleñ - wieczór
z kultur¹ bia³orusk¹. „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”
monodram Danuty Borowieckiej na podstawie ksi¹¿ki Swiet³any
Alieksijewicz. Wstêp wolny.
13.05 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.
13.05 (pi¹tek) godz. 18.30 - Florystyka – wianki komunijne.
Op³ata 70 z³.
14.05 (sobota) „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:
- uTKANA sobota - warsztaty tkactwa artystycznego dla doros³ych.
Godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³ obejmuje materia³y.
- Mali Einsteini - temat: Skarby ziemi odkrywamy minera³y i
kryszta³y. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku
4-9 lat. I grupa - godz. 10.00, II grupa - godz. 11.00, III grupa godz. 12.00. Op³ata 30 z³ lub karnet 75 z³.
14.05 (sobota) godz. 16.00-22.00 - Noc Muzeów „100 lat Targówka
w Warszawie”. Wystawa fotografii Macieja Walczaka, wystawa
pracowni rysunku DK Zacisze, warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y,
mural nie ca³kiem na powa¿nie - wspólna praca, projekcja filmu
„Fabryka Wolnoœæ” re¿. Maciej Walczak. Wstêp wolny.
16.05 (poniedzia³ek) godz. 19.00 - „W œwiecie barw” wystawa
pracowni malarstwa UTW DK Zacisze i „W zielonym gaju” koncert
zespo³ów wokalnych „Zaciszañska Nuta” i „¯urawie”, miejsce:
Dom Pracy Twórczej w Powsinie – Filia Centrum Kultury Wilanów
w Powsinie, ul. Ptysiowa 3.

Nowy zarz¹d - nowe drogi?
Jednym z najwa¿niejszych problemów dzielnicy Bia³o³êka
jest fatalny stan sieci dróg. Choæ wiele z nich jest nieutwardzonych, bo a¿ 53 tys. mb., to stan tych utwardzonych te¿
pozostawia wiele do ¿yczenia. W du¿ej mierze to skutek
niewywi¹zywania siê organów administracji samorz¹dowej
z ci¹¿¹cych na nich obowi¹zkach. Wydaje siê, ¿e brakuje
skutecznoœci w pozyskiwaniu œrodków na finansowanie budowy,
remonty i utrzymanie bie¿¹ce sieci drogowej dzielnicy.
Pozyskane od miasta kwoty Zyndrama z Maszkowic czy
odpowiednio w roku 2014 - osiedla „Przy Rzeczce”. Wszyscy
10 687 369 z³ i w 2015 - 12 518 900 z³ oni maj¹ doœæ b³ota i do³ów
s¹ ¿enuj¹co niskie. W latach w ulicy, aby przejœæ ni¹ w
2014-2016 pozyskano od inwe- deszczowe dni, musz¹ zastorów, g³ównie deweloperów, bezpieczaæ siê w dodatkowe
kwotê oko³o 5,5 miliona z³otych. obuwie. Uszkodzeniom ulegaj¹
Œrodki te przeznaczono g³ównie zawieszenia aut. „To s¹ ur¹gana odszkodowania za wyw³asz- j¹ce warunki. Mieszkamy w
czone grunty. Inny problem, z stolicy, tutaj p³acimy podatki,
którym w³adze sobie nie radz¹, dlaczego wiêc Bia³o³êka trakto nieuregulowany stan prawny towana jest gorzej ni¿ inne
dróg np. brak w³asnoœci grun- dzielnice?” Takie m.in. pytania
tów. Dotyczy to a¿ 273 z nich. padaj¹ podczas spotkañ z
Nic wiêc dziwnego, ¿e roœnie przedstawicielami w³adz czy
niezadowolenie mieszkañców, radnymi. Drogi gruntowe s¹
którzy robi¹ co mog¹: pisz¹ pe- co prawda profilowane i wa³otycje, zbieraj¹ podpisy, apeluj¹ wane trzy razy w roku, ale to
do zarz¹du dzielnicy. Jako niewystarczaj¹ce dzia³ania.
przyk³ad mo¿na wymieniæ Jak twierdz¹ mieszkañcy,
mieszkañców ulicy Przydro¿nej, wystarczaj¹ do opadów, które

w po³¹czeniu z u¿ytkowaniem
przez samochody ciê¿arowe niwecz¹ efekty tych prac. Podnosz¹
tak¿e problem nienale¿ytego
nadzoru i odbioru czynnoœci
zwi¹zanych z profilowaniem.
Co mo¿na wiêc zrobiæ?
Nowo wybrany zarz¹d dzielnicy
powinien zintensyfikowaæ dzia³ania w pozyskaniu finansowania
inwestycji drogowych. Przygotowaæ kompleksowy plan dzia³ania,
który pozwoli nadrobiæ zaniedbania tak, aby prze³o¿y³o siê

to na podjêcie konkretnych i
skutecznych dzia³añ. Przeprowadziæ szerokie konsultacje
spo³eczne. Wykorzystaæ nacisk
strony spo³ecznej, jako atut w
lobbingu na poziomie miasta.
Budowa dróg to bêdzie test dla
nowego zarz¹du dzielnicy. Czy
go zda? Czas poka¿e.
Mariola Olszewska
radna Rady Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie Razem dla Bia³o³êki
radna.mariola.olszewska@wp.pl

Usuwamy nielegalne reklamy
Mieszkañcy Œliwic od d³u¿szego czasu zabiegali o usuniecie
szpec¹cych reklam z ulicy Kotsisa. Ich dzia³ania wpisa³y siê w
obecn¹ polityk¹ dzielnicy i miasta w tym zakresie. W ubieg³ym roku,
przy du¿ej pomocy ówczesnego burmistrza Paw³a Lisieckiego,
uda³o siê pozbyæ szpec¹cych okolicê ogromnych noœników
reklamowych. Ostatnim akordem w naprawianiu przestrzeni
publicznej na tej ulicy by³o doprowadzenie do usuniêcia s³upa
z wielkopowierzchniow¹ reklam¹, który górowa³ nad osiedlem u
zbiegu Jagielloñskiej i Kotsisa – ewidentnie szpec¹c przestrzeñ.
To ostatnia du¿a reklama, która znika z ulicy Kotsisa. Na jej
likwidacjê jednak trzeba by³o poczekaæ do wygaœniêcia umowy
najmu. Zdecydowane wsparcie w tej sprawie mieszkañcy
otrzymali tak¿e ze strony Wojciecha Wagnera - szefa miejskiego
Wydzia³u Estetyki Przestrzeni Publicznej. Z dewastacj¹ przestrzeni reklamami walcz¹ te¿ mieszkañcy ze Stowarzyszenia
„Micha³ów” - równie¿ z sukcesami.
Kr.
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mini og³oszenia

NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 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
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
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
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
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

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

List otwarty
Do napisania listu otwartego sprowokowa³a nas dezinformacja
w sprawie likwidacji ³ó¿ek szpitalnych w miejscu. To niepokoi
pacjentów oraz personel Szpitala Praskiego.
Jak wiemy wg Œwiatowej Organizacji Zdrowia, zdrowie jest
stanem pe³nego cielesnego, psychicznego i spo³ecznego dobrego
samopoczucia. Definicja ta stanowi zobowi¹zanie dla instytucji
medycznych, by troszczy³y siê o zdrowie chorych, wspó³pracowa³y
w ochronie i poprawie zdrowia jednostek i spo³eczeñstwa. Zdrowie
zarówno jednostki, jak i spo³eczne, choæ dane jako dar, wymaga
troski o zachowanie lub odzyskanie. Tak¿e kultura, w której
cz³owiek wzrasta, przekazuje nam szereg wartoœci, by w odniesieniu
do pracy z chorym zatroszczyæ siê o komfort w prze¿ywaniu stanów
chorobowych. Na ten temat tak¿e ,,wypowiada siê” Biuro Polityki
Zdrowotnej, które to opracowa³o tzw. strategiê dotycz¹c¹ kierunków

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿
rozbite i bez dokumentów
789-090-573
DAM PRACÊ
CHCESZ pracowaæ jako
opiekunka seniorów ale nie znasz
j. niemieckiego? Zapisz siê na
kurs od podstaw w Warszawie
i pracuj z Promedica24! Po
kursie praca gwarantowana!
Zapisy trwaj¹ - tel. 506 289 039
DORADCA Provident. Do³¹cz do
nas i zacznij zarabiaæ. Zadzwoñ
lub wyœlij SMS o treœci:
Doradca. Nr 600 400 338.
• 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

Za œcian¹, za szk³em
Proszê Szanownych Pañstwa! 1050 lat po chrzcie Polski,
a naród wci¹¿ dziki i ciemny, a
w³adza i wiara po¿al siê Bo¿e.
Arcybiskup Paetz na podstawie
„¿e jest u siebie” mia³ wspó³prowadziæ mszê z ww. okazji. Ca³e
arcykap³añstwo nie dostrzeg³o
skandalu. Przyklêkniêta w³adza,
a jak¿e w przyklêkniêtej osobie
senatora Jackowskiego na niewyt³umaczalnej podstawie popiera³a ten melan¿. Zdawaæ by
siê mog³o, ¿e takiego poziomu
ob³udy i bezczelnoœci ¿adna polskoœæ, prawo i zasady nie mog¹
z³amaæ. Aliœci, niewiele brakowa³o, gdyby nie nuncjusz papieski jak Harry Potter …. pyk …...
i niewidzialny dla polskiego Koœcio³a i rz¹dz¹cych obciach
znikn¹³. Jedno s³óweczko Watykanu i szare dla Watykanu
myszy poucieka³y do dziury. I kto
tu rz¹dzi hi hi?
Oczywiœcie, jest to typowe
zamiecenie pod dywan, a mój
zdrowy rozs¹dek wci¹¿ nie

mo¿e poj¹æ, kogo ¿eœcie wybrali
i po co tam chodzicie? Jak mo¿na poza totalnym brakiem klasy
wyt³umaczyæ nieobecnoœæ Wa³êsy, Kwaœniewskiego, Komorowskiego, a tak¿e prezydentów
Czech i Niemiec? Dla kogo zatem by³a ta uroczystoœæ?
Nasz œwiat, jakim go znamy
nie istnia³by bez pewnego
owadziego gatunku. Nie by³oby
chleba, nie by³oby miêsa niczego. Najpo¿yteczniejszym
gatunkiem we Wszechœwiecie
s¹ pszczo³y, a mieszkañcy
pasiek to najcichsza elita na
Ziemi. Zapylanie roœlin to
czynnoœæ, która trzyma i faunê,
i florê przy ¿yciu. Pszczo³a
miodna w³aœciwa to gatunek,
o którym z najwy¿szym szacunkiem chcê napisaæ kilka s³ów.
Spoœród innych gatunków
pszczó³ ta w³aœnie zosta³a
udomowiona. Dos³ownie: jak
koñ czy pies. Pszczo³y jednak
mimo udomowienia mog¹
¿yæ bez obecnoœci cz³owieka.

Poprzez budowê uli i gromadzenie zapasów s¹ te¿ niezale¿ne
od warunków pogodowych i
pór roku. Pod lup¹ widaæ,
¿e pszczo³y s¹ doœæ mocno
ow³osione i podobnie jak my
korzystaj¹ z uk³adów krwionoœnego, pokarmowego, nerwowego
i oddechowego.
Pszczela matka sk³ada jaja
w woskowych komórkach, a
nastêpnie los dalszych postaci
jest dok³adnie zaplanowany. Z
jajeczka mo¿na wygenerowaæ
matkê, robotnicê oraz trutnia.
Wszystko zale¿y od zap³odnieniu
jaja lub nie i do¿ywianiu larw
lub nie i rodzaju pokarmu.
Pojedyncze ma³e pszczó³ki
w wielkiej iloœci tworz¹ spo³ecznoœæ. Biolodzy okreœlaj¹
wiek tego gatunku na ok.
siedemdziesi¹t milionów lat,
a stabilnoœæ funkcjonowania
na ok. trzydzieœci milionów
lat. Niezmiennoœæ zasad jest
gwarantem przetrwania tak¿e
naszej spo³ecznoœci.

www.drzwiokna.waw.pl

rozwoju opieki zdrowotnej w m.st. Warszawie w perspektywie
lat 2014-2025.
Wiemy, ¿e wy¿ej wymienionym opracowaniu zawarto informacje
na temat aspektów prawnych zabezpieczenia œwiadczeñ zdrowotnych
dla mieszkañców Warszawy – Pragi Pó³noc i pozosta³ych, roli Warszawskiej Rady Polityki Zdrowotnej jako organu opiniodawczego i
doradczego Prezydenta m.st. Warszawy ds. zdrowia. Opracowano
informacje dotycz¹ce najwa¿niejszych zagro¿eñ zdrowia i ¿ycia
mieszkañców Warszawy i Pragi Pó³noc oraz plan rozwoju infrastruktury
ochrony zdrowia i zamierzeñ co do jej rozwoju. Aby wizja rozwoju
by³a pe³na, prezesi szpitali, dyrekcja proszeni byli, by przeprowadziæ
rozmowy z radami szpitala, zwi¹zkami zawodowymi, pracownikami w
sprawie planów i strategii rozwoju w miejscu. Z tego co przypominamy
sobie, nikt na rozmowy dotycz¹ce rozwoju, rozbudowy, zatrudnienia
– nie by³ zapraszany, a przep³yw informacji – ¿aden.
Data sk³adania opinii wyznaczona by³a na 30 sierpnia 2013
roku. Proœbê wystosowa³ dyrektor Biura polityki Zdrowotnej
Dariusz Hajdukiewicz.

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej
rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z
pokolenia na pokolenie, i jest uznawany za
jednego z najlepszych healerów w Azji i Europie.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je
eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne
organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y
energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach
energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum
choroby. Poœwiêca choremu oko³o pó³ godziny,
ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿
uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne

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

manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe,
praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi
na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie
u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu
wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów
wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Dlaczego lepiej wybraæ Jamesa?
- wizyta trwa 30 minut przez które James zajmuje
siê ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem
wskazanych miejsc
- doje¿d¿amy do domu czy szpitala jeœli sam
nie jesteœ w stanie do nas dotrzeæ
- prowadzimy sta³¹ dzia³alnoœæ, codziennie mo¿esz
siê z nami skontaktowaæ w godzinach 9-19.
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 kwietnia
2, 3, 4 maja
Zapisy i informacje w godz. 9-19 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.
Sobota i niedziele telefony komórkowe.
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Wiemy, ¿e Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przyznaje prawo
do ochrony zdrowia ka¿demu, a na w³adze publiczne nak³ada
obowi¹zek zapewnienia równego dostêpu do œwiadczeñ opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych. Ochrona zdrowia
jest jednym z podstawowych i najbardziej istotnych obszarów
dzia³añ samorz¹dów terytorialnych w Polsce. O pozycji, zakresie
zadañ i kompetencji oraz o podstawach finansowych dzia³alnoœci
w ochronie zdrowia stanowi¹ dwie zasady: subsydiarnoœci
(pomocniczoœæ) oraz decentralizacji. O obu stanowi Konstytucja
RP, przy czym pierwsza z nich jest ustalona ju¿ w preambule
ustawy zasadniczej, natomiast druga zosta³a unormowana w art. 15.
Czyli wnioskujemy, ¿e nale¿y rozwijaæ a nie niszczyæ, likwidowaæ
oddzia³y, zmniejszaæ iloœæ ³ó¿ek itd. Dlatego zaniepokojeni sytuacj¹
Szpitala Praskiego mieszkañcy, chorzy i ich rodziny, oraz pracownicy
prosimy Pana Prezesa o wyjaœnienia. Tym bardziej, ¿e przep³yw
z³ych informacji dotycz¹cych likwidacji 30 ³ó¿ek zaniepokoi³ nas
wszystkich. Mowa o rozwoju, o planach na przysz³oœæ, a dzieje siê
coœ zupe³nie odwrotnego. Wszyscy wiemy, ¿e mieszkaniec Pragi
Pó³noc ¿yje 10 lat krócej od mieszkañca innej warszawskiej dzielnicy. Pytanie tylko, dlaczego? Umieralnoœæ jest du¿a. Pytanie –
dlaczego? Zgodnie z danymi statycznymi najwiêcej ³ó¿ek trzeba
w³aœnie w mazowieckiem, na internie, bo tu rozpoczyna siê kompleksowe leczenie. Artyku³ 163 Konstytucji RP, wyraŸnie okreœla
specyfikê ochrony i rozwoju polityki zdrowotnej. Promocja
zdrowia jest i powinna byæ nadrzêdnym celem ka¿dego prezesa
szpitala i dyrekcji. O zabezpieczeniu praktyk œwiadczeñ zdrowotnych
dla mieszkañców Warszawy opowiada Dz.U.2001 Nr 65 poz. 659
z której jasno wynika, ¿e nasz szpital powinien rozwijaæ siê, a nie
zawê¿aæ dzia³alnoœæ, pracê interny. Nie do pomyœlenia jest sytuacja
któr¹ opisuj¹, opowiadaj¹ rodziny chorych. Otó¿ nieprzyjemna
sytuacja na praskim SOR. Kiedy zapytano o lekarza dy¿urnego
SOR okaza³o siê, ¿e na SOR naszego szpitala nie by³o lekarza
dy¿urnego oddzia³u ratunkowego. Takie sytuacje powtarzaj¹ siê
czêsto. To przecie¿ nie jest zgodne z polityk¹ rozwoju zdrowia.
Otó¿ d³ugoœæ ¿ycia mieszkañców poszczególnych dzielnic Warszawy
wykazuje bardzo du¿e zró¿nicowanie. Najgorsza sytuacja

wystêpuje na Pradze Pó³noc, gdzie przeciêtna d³ugoœæ ¿ycia
mê¿czyzny w l. 2005-2008 wynosi³a 65,7 lat, w okresie 1999-2002
63,3 lat, podczas gdy w Wilanowie i pozosta³ych by³a wiêksza
a¿ o 16,5 lat i wynosi³a 82,2 lat itp. Nieco mniejsze ró¿nice
pomiêdzy dzielnicami dotyczy³y trwania ¿ycia kobiet. W latach
2005-2008 mieszkanki Pragi Pó³noc ¿y³y przeciêtnie o 10,7 lat
mniej ni¿ pozosta³e kobiety mieszkaj¹ce w Warszawie.
Wiemy, ¿e zasadny by³ remont, modernizacja naszego szpitala.
Dlatego mamy nadziejê, ¿e brakuj¹cych ³ó¿ek bêdzie przybywaæ.
Nie wyobra¿amy sobie sytuacji odwrotnej. W naszym szpitalu lecz¹
siê mieszkañcy Warszawy i Polski. Zgodnie z planami RPZ i szpitala
zawartymi w piœmie zlokalizowana mia³a byæ apteka szpitalna, bank
krwi, poradnia endoskopowa, laboratorium toksykologiczne, oddzia³
urologiczny 27 ³ó¿ek, blok porodowy z sal¹ ciêæ cesarskich, oddzia³
neonatologiczny, oddzia³ po³o¿niczy 80 ³ó¿ek, ginekologiczny 28
³ó¿ek, oddzia³ wewnêtrzny z pododdzia³em toksykologii 32 ³ó¿ka,
„R” 4 ³ó¿ka, oddzia³ wewnêtrzny 30 ³ó¿ek, oddzia³ wewnêtrzny z
pododdzia³em kardiologicznym 27 ³ó¿ek, sala „R” 4 ³ó¿ka, oddzia³
chirurgii urazowej 28 ³ó¿ek, oddzia³ ortopedii rekonstrukcyjnej 27
³ó¿ek. Powy¿ej zosta³y wymienione oddzia³y w budynku A. Na dzieñ
dzisiejszy z naszej obserwacji, relacji pacjentów i ich rodzin iloœæ
³ó¿ek na internie nie zapewnia, nie zabezpiecza potrzeb spo³eczeñstwa wymagaj¹cego leczenia. Szpital nasz obs³uguje mieszkañców
– chorych z Warszawy i Polski. Zmniejszenie iloœci ³ó¿ek wi¹¿e siê z
mniejsz¹ iloœci¹ przyjêtych chorych, utrat¹ zdrowia, utrat¹ pracy
przez naszych lekarzy i pielêgniarki.
Dlatego list jest form¹ interwencji pracowników s³u¿by zdrowia,
mieszkañców Pragi i Warszawy by zatroszczyæ siê o rozwój szpitala,
a nie prowokowaæ do likwidacji oddzia³ów (³ó¿ek) oraz rezygnacji
z pracy. Nie mo¿na rozpatrywaæ zdrowia ludnoœci w oderwaniu od
uk³adów spo³ecznych, ekonomicznych i politycznych, czy struktur
osiedli, dzielnic, miast. Dlatego pracownicy tej placówki interesuj¹
siê dziedzinami ¿ycia spo³ecznego, a list ten jest najlepszym tego
dowodem.
Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy
Pielêgniarek i Po³o¿nych

Spalanie odpadów zielonych nie op³aca siê
Wiosenne porz¹dki ju¿ siê rozpoczê³y, ale musimy
pamiêtaæ, ¿e zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21
j.t.) oraz w zwi¹zku z § 4 ust. 2 pkt. 7 oraz ust. 3 pkt 3
Uchwa³y Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r.,
Nr XIV/292/2015, w sprawie Regulaminu utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie m.st. Warszawy obowi¹zuje
zakaz spalania zgromadzonych pozosta³oœci roœlinnych.
Osoba, która spala odpady zielone, liœcie, ga³êzie w ogrodzie
dzia³kowym mo¿e zostaæ ukarana mandatem w wysokoœci
do 500 z³ lub grzywn¹ w wysokoœci 5000 z³.
Co zrobiæ z odpadami zielonymi?
1. Przekazaæ operatorowi w ramach miejskiego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie m.st.
Warszawy stanowi, ¿e odbiór odpadów zielonych w ramach
miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
prowadzony jest od kwietnia do listopada.
Odpady zielone odbierane s¹ zgodnie z harmonogramem w okresie
od kwietnia do paŸdziernika raz w tygodniu w zabudowie wielolokalowej oraz raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej.
Jedynie w listopadzie odpady zielone odbierane s¹ raz na cztery
tygodnie http://www.mpo.com.pl/harmonogram-odbioru-odpadow .

Odpady typu liœcie i drobne resztki roœlinne nale¿y gromadziæ w
workach takich jak na odpady niesegregowane. Natomiast ga³êzie
w celu umo¿liwienia ich za³adunku nale¿y powi¹zaæ w pêki. Odpady
zielone nale¿y wystawiæ przed posesjê w dniu odbioru do godziny
8.00. Worki na odpady zielone zapewnia w³aœciciel nieruchomoœci.
Zbiórka odpadów zielonych z nieruchomoœci o zabudowie jednorodzinnej nastêpuje bezpoœrednio sprzed posesji, a z nieruchomoœci
o zabudowie wielolokalowej sprzed altan œmietnikowych.
Odpady zielone typu liœcie i drobne resztki roœlinne powstaj¹ce
na terenie nieruchomoœci o zabudowie jednorodzinnej nale¿y
gromadziæ w pó³przezroczystych workach o pojemnoœci maksymalnie
120 litrów (zapewnienie worków nale¿y do w³aœciciela nieruchomoœci).
Natomiast ga³êzie w celu umo¿liwienia ich za³adunku nale¿y
powi¹zaæ w pêki lub drobno poci¹æ i umieœciæ w worku.
2. Poddaæ procesowi kompostowania.
Kompostowanie to jedna z najlepiej sprawdzonych metod powtórnego wykorzystania odpadów. Pozwala zmniejszyæ o 30-50%
iloœæ odpadów wywo¿onych na wysypiska. W przydomowym kompostowniku mo¿na przetworzyæ nawet 300 kg odpadów w ci¹gu roku
Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie m.st. Warszawy
dopuszcza prowadzenie przydomowego kompostownika, pod warunkiem ¿e
nie bêdzie on uci¹¿liwy dla otoczenia. Prawid³owo przygotowany kompost
jest przyjemny w dotyku, a zapachem przypomina œció³kê leœn¹.

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy
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Zamieñmy komunistê na Legionistê
Niedawno Sejm niemal jednomyœlnie
przyj¹³ ustawê nakazuj¹c¹ dekomunizacjê
nazw ulic w Polsce. W zwi¹zku z tym
nasze stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkañców Warszawy zaproponowa³o, aby
patrona jednej z ulic na Ursynowie: Józefa
Ciszewskiego, dzia³acza komunistycznego,
zamieniæ na… Józefa Ciszewskiego,
pi³karza Legii Warszawa i reprezentanta
Polski. A teraz jest na to szczególnie
dobry moment, gdy¿ w tym roku obchodzimy 100-lecie sto³ecznego klubu!
Jak czytamy we wniosku przygotowanym przez Inicjatywê Mieszkañców
Ursynowa, Ciszewski-komunista „od lat 20.
XX wieku mieszka³ w ZSRR, gdzie zosta³
cz³onkiem tamtejszej partii komunistycznej,

a tak¿e Najwy¿szej Rady Gospodarczej
ZSRR – pañstwa jawnie wrogiego Polsce”.
Co ciekawe, jego ¿ona Wera Kostrzewa,
równie¿ komunistka, by³a patronk¹
jednej z ulic na Ochocie. Decyzj¹ Rady m.st.
Warszawy ju¿ ni¹ nie jest. Jej ma³¿onek
jakoœ siê jednak osta³.
Ciszewski-Legionista gra³ w barwach
sto³ecznego klubu w latach 1925-1934,
strzelaj¹c 60 goli w 101 meczach. W
latach gry w Legii Warszawa 17-krotnie
reprezentowa³ Polskê, zdobywaj¹c 3 bramki.
W czasie II wojny œwiatowej wspó³organizowa³ konspiracyjne Mistrzostwa Warszawy w Pi³ce No¿nej. By³ represjonowany
przez Niemców. Po wojnie pracowa³ jako
nauczyciel oraz trener. Zosta³ honorowym

cz³onkiem PZPN. Zmar³ w 1987 r. w
Warszawie.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki inicjatywie
IMW patron ulicy zostanie zmieniony,
a jednoczeœnie mieszkañcy unikn¹ nielubianego w takich sytuacjach obowi¹zku
wymiany dowodów osobistych. Nie trzeba
bêdzie równie¿ ponosiæ dodatkowych
kosztów, z jakimi normalnie wi¹¿e siê
zmiana nazwy ulicy.
Aby wniosek móg³ byæ g³osowany przez
warszawskich radnych, nale¿y zebraæ pod
nim przynajmniej 200 podpisów mieszkañców zameldowanych w Warszawie. Z
pewnoœci¹ uda nam siê ich zebraæ o wiele
wiêcej. Je¿eli Pañstwo te¿ chc¹ mieæ w
tym swój udzia³, zachêcam do z³o¿enia

Prosto z mostu

Ma³y felieton
o feminizmie
swojego podpisu po uprzednim kontakcie
z naszym stowarzyszeniem poprzez
stronê www.inicjatywa.waw.pl.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie
„Inicjatywa Mieszkañców Warszawy”
Ko³o
„Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

Spo³eczny obserwator

Rowerowa Praga
Wiosna na dobre zagoœci³a za naszymi
oknami. Najwy¿sza pora, aby z piwnic,
komórek czy gara¿y powyci¹gaæ rowery.
Oczywiœcie, dotyczy to tych spoœród
szanownych Czytelników, którzy jednoœladami poruszaj¹ siê tylko w sezonie
wiosenno-letnim. Wspominam o tym,
poniewa¿ z ka¿dym rokiem znacz¹co
roœnie liczba warszawiaków, którzy
je¿d¿¹ rowerem przez 12 miesiêcy.
Rower, którym mo¿na przyjemnie i szybko
dojechaæ do pracy, czy na uczelniê, staje
siê zdrowsz¹ alternatyw¹ dla samochodu czy autobusu. Naprzeciw potrzebom
rowerzystów wychodz¹ pracodawcy (udostêpniaj¹c szatnie i specjalne parkingi),
oraz w³odarze Warszawy. Ci ostatni
inwestuj¹ w rozwój infrastruktury rowe-

rowej, w tym dróg i wydzielonych pasów
na jezdni przeznaczonych dla rowerzystów,
stojaków na rowery oraz roweru publicznego veturilo. Choæ z ka¿dym rokiem w
Warszawie przybywa rowerzystów, wci¹¿
daleko nam do rowerowych europejskich
gigantów, takich jak Kopenhaga, Amsterdam, czy Berlin. To mo¿e siê zmieniæ
wraz z rozwojem infrastruktury rowerowej,
poprawiaj¹cej bezpieczeñstwo u¿ytkowników jednoœladów (drogi rowerowe,
tañsze w budowie pasy dla rowerów oraz
ulice o uspokojonym ruchu).
Du¿¹ rolê do odegrania w tym procesie
ma Praga Pó³noc, gdzie krzy¿uj¹ siê
szlaki rowerowe, jednak przejazd przez
nasz¹ dzielnicê na rowerze do ³atwych
niestety nie nale¿y. Poza rekreacyjnym

szlakiem wzd³u¿ Wis³y, fragmentem
Wybrze¿a Helskiego i ul. Jagielloñskiej
brakuje tras pozwalaj¹cych poruszaæ siê
w wygodny sposób w kierunku pó³nocnym
czy po³udniowym. Ponadto maj¹ca ³¹czyæ
Pragê ze Œródmieœciem droga rowerowa
wzd³u¿ Al. Solidarnoœci ma wyrwê w
okolicach ulicy Szwedzkiej i koñczy siê
przy Parku Praskim. Równie¿ przez Wis³ê
rowerzyœci mog¹ obecnie wygodnie
przejechaæ jedynie po mostach: Œwiêtokrzyskim, Gdañskim i Pó³nocnym. Nadal
(ze wzglêdów bezpieczeñstwa) do jazdy
rowerem raczej nie zachêcaj¹ mosty:
Poniatowskiego i Œl¹sko-D¹browski. Sytuacja jednak siê poprawia, a infrastruktury
rowerowej bêdzie przybywaæ, przede
wszystkim dziêki dzia³aniom mieszkañców

Praski folwark

Zmiany czas zacz¹æ!
W nat³oku spotkañ i koncertów rocznicowych oraz wprowadzania programu
œwiadczenia 500+ minê³y na Pradze
Pó³noc pierwsze dni wiosny. Nie zainteresowano siê, mimo zakoñczenia I kwarta³u,
jak wygl¹da poziom realizacji bud¿etu,
czy poziom realizacji inwestycji zaplanowanych na 2016 rok, w tym Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, tak wa¿nych
w dzielnicy. Od 29 lutego nie zebra³a siê
komisja bud¿etu; czy¿by bie¿¹cych
spraw, czy zagro¿eñ do omówienia nie by³o?
Na oficjalnej stronie urzêdu dzielnicy
Praga Pó³noc w „Aktualnoœciach” czas
zatrzyma³ siê 4 kwietnia. Byæ mo¿e sen
zimowy trwa… Byæ mo¿e s³owami J.
Tuwima: „…powoli - jak ¿ó³w - ociê¿ale,
ruszy -maszyna - po szynach - ospale…
i biegu przyspieszy i pogna coraz prêdzej…” Byæ mo¿e…
Na forum Rady m.st. Warszawy stanie
wkrótce projekt nowej uchwa³y w sprawie
zasad obrotu lokalami mieszkalnymi
m.st. Warszawy. Uchwa³y, która jest jednym
z podstawowych aktów, warunkuj¹cych
spójnoœæ dla gospodarowania zasobem
mieszkaniowym miasta, a której zgodnie
z wyrokiem WSA w Warszawie z
18.09.2013 r. i NSA z 17.06.2014 r., czêœæ
przepisów zosta³a uchylona. Pok³osiem
obu s¹dowych wyroków by³o wstrzymanie
wykupu sto³ecznych mieszkañ z bonifikat¹. Dziêki ubieg³orocznej nowelizacji
ustawy o nieruchomoœciach, przeg³osowanej
przez Sejm i podpisanej przez Prezydenta
RP, umo¿liwiono podjêcie nowej uchwa³y
sto³ecznym radnym. Zlikwidowano prze-

szkody prawne, aby Rada m.st. Warszawy
mog³a okreœliæ na nowo warunki wykupu
mieszkañ komunalnych oraz wysokoœæ
bonifikat. Temat jest wa¿ny dla mieszkañców
i budzi wiele kontrowersji. Biuro Polityki
Lokalowej i Rewitalizacji w styczniu br.
przedstawi³o projekt nowej uchwa³y i
wyst¹pi³o o opinie poszczególnych dzielnic,
w których zakresie dzia³ania ustawa
nak³ada „utrzymywanie i eksploatacjê
gminnych zasobów lokalowych”. Zarz¹d
Dzielnicy Praga Pó³noc zg³osi³ do projektu
kilka uwag, niestety bez konsultacji z
radnymi, czy te¿ opinii którejkolwiek z
komisji. Czy o dzia³aniach zarz¹du radni
powinni dowiadywaæ siê wy³¹cznie z
odpowiedzi na sk³adane interpelacje?
Czy tematy tak wa¿ne dla mieszkañców
dzielnicy nie powinny byæ konsultowane,
czy omawiane w sk³adanych przez zarz¹d
sprawozdaniach z bie¿¹cej dzia³alnoœci?
Zarz¹d jest bowiem jedynie organem
wykonawczym dzielnicy.
Kolejnym projektem omawianym na
forum miasta, przy „okr¹g³ym stole”,
jest debata o zmianie przepisów, na mocy
których wyd³u¿ono minimaln¹ odleg³oœæ
lokalizacji sklepu, sprzedaj¹cego alkohol: z
50 do 100 metrów od obiektów chronionych,
m.in. przedszkoli i szkó³, ¿³obków, itp.
Zmiana przepisów by³a odpowiedzi¹ na
postulaty mieszkañców, którzy podnosili
m.in. temat zak³ócania porz¹dku publicznego i wywo³a³a sprzeciw przedsiêbiorców.
W dniu 14.04.2016 roku odby³o siê trzecie spotkanie, na którym przedstawiono
nowy projekt uchwa³y. Nowy projekt, a

i spo³eczników (czekaj¹ce na realizacjê
zwyciêskie projekty z bud¿etu partycypacyjnego na Starej i Nowej Pradze oraz
na Szmulkach oraz zapowiadana przez
w³adze Warszawy k³adka pieszo-rowerowa
przez Wis³ê na osi Okrzei-Karowa). Z
konkretnymi propozycjami wychodz¹
równie¿ drogowcy, czego przyk³adem
jest projekt drogi rowerowej wzd³u¿
Jagielloñskiej od Ronda Starzyñskiego
do Modliñskiej (konsultacje w tej sprawie
odbêd¹ siê 21 kwietnia o godz. 18:00 w
Akademii Leona KoŸmiñskiego).
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Zróbmy wreszcie coœ fajnego. Oddajmy
w³adzê kobietom. Nie tak, jak czynimy
to w Polsce od zawsze: koronuj¹c Œw.
Jadwigê jako jedn¹ z pierwszych kobietmonarchów w historii, nadaj¹c kobietom
prawa wyborcze trzydzieœci lat przed
Francj¹ i W³ochami, wczeœniej nawet ni¿
Belgia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, wybieraj¹c w III RP a¿ trzy kobiety
premierów, a tak¿e marsza³ków Sejmu,
Senatu, prezesa banku centralnego, jak
¿aden inny kraj w Europie.
To za ma³o. Bardzo bym chcia³, by
choæ jeden raz, na jedn¹ kadencjê parlamentu, pozwoliæ kobietom samodzielnie
wybraæ w Polsce parlament, tzn. odebraæ
ca³kiem mê¿czyznom czynne prawo
wyborcze. Tylko czynne - bierne prawo
wyborcze, czyli prawo do kandydowania,
mê¿czyŸni zachowaliby, ale za to bez
parytetów.
Ciekaw jestem, jakie by³yby wtedy
wyniki g³osowania. Nikt nie wtr¹ca³by siê
kobietom w ich wybór, wiêc nie by³oby
¿adnych usprawiedliwieñ: ¿e dominacja
mê¿czyzn, ¿e gorsze miejsca na listach.
Nieustraszone bojowniczki o parytety na
listach wyborczych mog³yby siê niemile
zdziwiæ. Nie jest bowiem prawd¹, ¿e
kobiety g³osuj¹ tylko na kobiety.
Jeszcze mniej mi³a dla feministek
by³aby weryfikacja poparcia ich organizacji. Wojownicze obywatelki pokrzykuj¹ce
na manifach, w mediach, a ostatnio i w
koœcio³ach, w których przez przypadek
znajdzie siê dziennikarz „Wyborczej”, po
takich wyborach znalaz³yby siê wreszcie
we w³aœciwym miejscu sceny politycznej.
Ich twierdzenia, ¿e tylko one reprezentuj¹
interesy kobiet, to bowiem zwyk³a uzurpacja. Wszelkie badania wykazuj¹, ¿e
kobiety en masse s¹ bardziej konserwatywne od mê¿czyzn, a polityków wybieraj¹ (podobnie zreszt¹ jak i mê¿czyŸni)

kieruj¹c siê zupe³nie innymi przes³ankami
ni¿ p³eæ - tak jak nie p³eæ decyduje o
naszym wyborze adwokata czy doradcy
podatkowego.
Poniewa¿ kobiety s¹ w wiêkszoœci
konserwatywne, po kobiecej kadencji
oczekiwa³bym wiele dobrego, szczególnie
w sprawach spo³ecznych, obyczajowych
i kulturalnych. Pocz¹wszy od drobiazgów
- udogodnieñ dla poruszania siê po mieœcie
z wózkiem dzieciêcym, poprzez umo¿liwienie przebywania z dzieæmi w przestrzeni
publicznej bez obawy nara¿enia ich na
treœci niepo¿¹dane wychowawczo, a¿ po
stan, w którym polityka prorodzinna
przesta³aby byæ przedwyborczym frazesem, a programy typu „500 plus”,
bêd¹ce oczywistoœci¹ w wiêkszoœci krajów
europejskich, przesta³yby byæ u nas
obœmiewane na poziomie - nie mo¿na
tego nazwaæ inaczej - knajackim.
Takie mam marzenie, gdy widzê
kolejny atak medialny feministek. Tylko
kobiety mog¹ im powiedzieæ, ¿e ¿ycie
jest gdzie indziej.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Ch³odnym okiem

Kto nie otrzyma pieniêdzy z 500+?
w³aœciwie powrót do starego: 50 m z
(ewentualn¹) zmian¹ do 75 m od stycznia 2019 oraz zmiana sposobu obliczania
odleg³oœci czyli powrót do poprzedniej
wersji tj. mierzenie odleg³oœci do najbli¿szego dostêpnego wejœcia na teren
obiektu chronionego, który tym razem
zyska³ aprobatê przedsiêbiorców.
Jak stwierdzi³ przedstawiciel m.st.
Warszawy: miasto ma ograniczone instrumenty ws. regulowania zasad sprzeda¿y
alkoholu i jest zobowi¹zane do realizacji
celów, które s¹ w ustawie o przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. Tu nale¿y nadmieniæ,
i¿ 13.04.2016 roku Komisja Samorz¹du
Terytorialnego i Polityki Regionalnej po
przeprowadzeniu pierwszego czytania i
rozpatrzeniu zg³oszonego projektu, który
przekazywa³ instrumenty w³adzom gmin
do wiêkszej kontroli nad stale rosn¹c¹ w
ostatnich latach liczb¹ punktów sprzeda¿y
alkoholu, poza wiedz¹ i zgod¹ danej gminy,
wnios³a o jego odrzucenie.
Mieszkañcy oczekuj¹ na dobre zmiany!
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Od 1 kwietnia ruszy³ w ca³ej Polsce z wiêkszymi lub mniejszymi oporami sztandarowy program PiS 500+. Pominê
ca³¹ polityczn¹ awanturê o sformu³owania
premier Beaty Szyd³o „ka¿de dziecko”
inaczej dorozumiane przez polityków PiS
i resztê spo³eczeñstwa. Niew¹tpliwie obietnica ta osi¹gnê³a swój cel i przysporzy³a
formacji elektoratu. Jak wiêc program jest
realizowany m.in. na Pradze?
Nie mog¹ staraæ siê o œrodki z programu
500+ na Pradze i w Warszawie osoby
niebêd¹ce mieszkañcami stolicy. Nie
otrzymaj¹ œrodków rodzice tych dwojga
dzieci, jeœli jedno z nich ukoñczy³o 18 lat,
bez wzglêdu na to, czy siê uczy, czy nie.
Generalnie dzieci powy¿ej 18. roku ¿ycia
dla programu 500+ nie istniej¹. Szansy
na œrodki nie maj¹ te rodziny maj¹ce
jedno dziecko, je¿eli dochód rodziny na
osobê przekracza kwotê 800 z³ netto; nie
maj¹ szans na œrodki z tego programu
tak¿e rodziny, wychowuj¹ce dziecko
niepe³nosprawne, w których dochód
przekracza 1200 z³ netto na jedn¹ osobê.
Kuriozum jest fakt, ¿e œrodki otrzymaj¹
ludzie zamo¿ni z dwójk¹ nieletnich dzieci,
nawet, jeœli ich dochody przekraczaj¹
10 000 z³ na osobê. Nie maj¹ szansy na

œrodki wszyscy ci, którzy aktualnie maj¹
nieuregulowane sprawy opieki nad dzieckiem. K³opoty ze œrodkami na wspólne
dziecko bêd¹ mia³y rodziny patchworkowe
chyba, ¿e maj¹ dwójkê dzieci do lat 18
lub spe³niaj¹ kryterium dochodowe.
Na pewno nie otrzymaj¹ œrodków ci,
którzy nie dadz¹ sobie szansy i nie
wype³ni¹ wniosku o ustalenie prawa do
œwiadczenia wychowawczego, bo tak siê
to œwiadczenie z programu 500+ nazywa.
Nie otrzymaj¹ œrodków tak¿e ci, którzy
nie posiadaj¹ konta bankowego, bowiem
tylko w ten sposób œwiadczenie to bêdzie
wyp³acane. Nie otrzymaj¹ œrodków ci,
którzy staraj¹c siê o œwiadczenie na jedno
dziecko nie udokumentuj¹ swojej sytuacji
dochodowej. Wnioski sk³adane zarówno
w formie pisemnej, jak i elektronicznej
bêd¹ sprawdzane, a te niekompletne i
niezgodne ze stanem faktycznym weryfikowane. Tylko osoby, których wnioski
przejd¹ sito urzêdnicze, otrzymaj¹ decyzjê
administracyjn¹, potwierdzaj¹c¹ uprawnienia do œwiadczenia wychowawczego
(od negatywnej decyzji administracyjnej
mo¿na siê odwo³aæ - IT). Nie wszyscy otrzymaj¹ œwiadczenie od 1 kwietnia. Bêd¹ to
tylko ci, którzy do 1 lipca z³o¿¹ wniosek

papierowy w szkole, przedszkolu, ¿³obku,
urzêdzie, drog¹ pocztow¹ lub elektroniczn¹. Na Pradze Pó³noc tak¿e papierowe
wnioski w oœrodkach OPS. Wnioski z³o¿one po 1 lipca skutkowa³y bêd¹ wyp³at¹
œwiadczenia od miesi¹ca jego z³o¿enia.
Œwiadczenia przyznawane s¹, o czym siê
g³oœno nie mówi, tylko do 30 wrzeœnia
2017 roku. Po tej dacie, jeœli program
bêdzie utrzymany, wnioski sk³adaæ
trzeba bêdzie zapewne od nowa.
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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V Eko-Praga pod znakiem pszczó³ i recyklingu
dokoñczenie ze str. 1

ule znajduj¹ siê na dachu Galerii
Wileñskiej, opowiadali dzieciom o ¿yciu pszczó³ i pracy
pszczelarza. Najm³odsi nauczyli siê odró¿niaæ pszczo³y
- robotnice od pszczelej matki,
poznali niektóre narzêdzia
pszczelarskie, a nawet zobaczy³y ¿ywe pszczo³y, zamkniête
w ulu o szklanych œcianach.
Ciekawostki z ¿ycia pszczó³
z pewnoœci¹ zainteresowa³y
nie tylko dzieci, ale i doros³ych. Ma³o kto przecie¿ wie,
¿e pszczo³a w ci¹gu jednego
dnia mo¿e odwiedziæ 5 tysiêcy
kwiatów, a w ci¹gu ca³ego
swojego pracowitego ¿ycia,
zbiera zaledwie nieca³¹ ³y¿eczkê miodu, oraz ¿e pszczo³y
lataj¹ na odleg³oœæ ok. 3 kilometrów od ula. Te z Galerii

Wileñskiej mog¹ dolecieæ do
Pa³acu Kultury. Najczêœciej
jednak zbieraj¹ py³ek w Parku Praskim, nad Wis³¹ i w
ZOO. Emil Baj twierdzi, ¿e
pszczo³om lepiej jest w
Warszawie ni¿ na wsi, gdzie
trudno jest znaleŸæ np. takie
skupisko lip, jakie mamy
w Parku Praskim. Owszem,
s¹ sady, ale sadownicy
opryskuj¹ drzewa œrodkami
chemicznymi. Podobne metody
ochrony roœlin spowodowa³y,
¿e nie ma ju¿ kwitn¹cych
„chwastów” w zbo¿u. Aby
pszczo³y mog³y siê wy¿ywiæ,
pszczelarze obsiewaj¹ tereny
wokó³ pasieki miododajnymi
roœlinami, jak facelia, gryka
czy gorczyca.
W czasie eko-weekendu na
parkingu przeprowadzono

zbiórkê elektro-œmieci. Ka¿dy
kto przyniós³ odpady elektroniczne dostawa³ kwiat - krokus
w doniczce. Natomiast na
drugim piêtrze mo¿na by³o
zobaczyæ wystawê fotografii
podopiecznych schroniska na
Paluchu, pt. „Adoptuj warsza-

wiaka”, wykonanych miêdzy
innymi w praskich plenerach.
Partnerami V Edycji EkoPragi w Galerii Wileñskiej
by³y: firma Pszczelarium oraz
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Pomocy Q Zmianom.
Joanna Kiwilszo

Praski DKDS o dewastacji przestrzeni publicznej
Anio³ki w 100% ekologiczne
Praskie anio³ki pod¹¿aj¹ za mod¹. A poniewa¿ jest moda
na recykling i ekologiê, na wiosnê dosta³y nowe ubrania z
plastiku. Akcji ubierania anio³ków w eko-wiosenn¹ kolekcjê
patronowa³a Galeria Wileñska.

Stworzone przez rzeŸbiarza Marka Su³ka i rezyduj¹ce od szeœciu
lat na Pradze, niebieskie anio³ki, ju¿ drugi raz zosta³y ubrane. Tym
razem, zgodnie z najnowszymi trendami, otrzyma³y ubrania z plastiku,
pochodz¹cego z u¿ytych butelek po napojach. Twórczyni¹ anielskich
plastikowych kreacji jest Patrycja Smirnow, projektantka odzie¿y,
dodatków i przedmiotów u¿ytkowych, a tak¿e animatorka kultury.
- Anio³ki mnie zainspirowa³y – powiedzia³a artystka. – Projektowaæ
dla nich to by³a ogromna przyjemnoœæ, ale te¿ i du¿e wyzwanie. Aby
zrobiæ sk³adaj¹ce siê z plastikowych listków stroje dla wszystkich
szeœciu anio³ków, zu¿y³am ok. 200 sztuk butelek PET. Ka¿dy
listek farbowa³am w barwnikach i oddzielnie suszy³am.
Patrycja Smirnow, absolwentka ASP w £odzi, wspó³za³o¿ycielka
galerii wystawienniczej „Pracownia 3” na ul. In¿ynierskiej 3,
od 8 lat zajmuje siê recyklingiem i przetwarzaniem surowców.
Wykorzystuj¹c ró¿ne techniki, ze starych rzeczy wyczarowuje
nowe, np. dzierga szyde³kiem torby z foliowych torebek.
- We wszystkim widzê potencjalny surowiec do ponownego
wykorzystania, ju¿ nie umiem inaczej spojrzeæ na przedmioty
– œmieje siê Patrycja Smirnow. – Wiêksz¹ uwagê zwracam na
to, co w koszu na œmieci, ni¿ na to, co na pó³ce.
Marek Su³ek jest szczêœliwy, ¿e anio³ki wci¹¿ trwaj¹ na Pradze,
a ostatnio, dziêki akcjom Galerii Wileñskiej, dosta³y jakby nowe
¿ycie. Ubrane 8 kwietnia w bajecznie kolorowe, wiosenne sukienki,
na pewno wywo³aj¹ uœmiech na twarzach przechodniów, promuj¹c
jednoczeœnie ekologiczne zachowania.
Joanna Kiwilszo
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szansê przetrwaæ. Nie nale¿y
te¿ przeciwdzia³aæ wy³¹cznie
skutkom, ale przyczynom, a
przekaz powinien byæ pozytywny. Alkoholizm czêsto idzie w
parze z bied¹, a na Pradze
wci¹¿ brakuje klubów dla m³odzie¿y – nie ma na to pieniêdzy. Naczelnik wydzia³u oœwiaty W³odzimierz Siess podkreœla³, ¿e w szko³ach jest realizowany program profilaktyki
uzale¿nieñ, ale same pogadanki,
filmy i rozmowy daj¹ niewielki
efekt, poniewa¿ szko³a nie jest
w stanie rozwi¹zaæ problemów
za rodziców tych dzieci. Jak z
kolei wyjaœnia³ przedstawiciel
policji, bardzo trudno jest utraciæ
koncesjê na alkohol.
Tymczasem z powodu du¿ej
iloœci dewastacji Zarz¹d Praskich Terenów Publicznych

wiêkszoœæ swoich œrodków
wydaje na konserwacjê istniej¹cych zasobów. To kwota ok.
70 tysiêcy rocznie. Brakuje ich
z kolei na nowe inwestycje.
Mieszkañcy domagaj¹ siê np.
wiêkszej iloœci krzewów, ale
nasadzenia ¿ywop³otowe w
tych realiach musz¹ byæ zwi¹zane z instalacj¹ wygrodzeñ,
co dodatkowo podnosi koszty.
Jedno przês³o (ok. 120 cm)
takiego wygrodzenia to 150 z³,
a ich iloœæ idzie w kilometry.
Znany w ca³ej dzielnicy odkurzacz do psich kup zepsu³ siê
jakiœ czas temu i nie ma mo¿liwoœci jego naprawy.
Nie napawaj¹ zbyt optymistycznie tak¿e mo¿liwoœci stra¿y
miejskiej. W³aœcicieli psów
mo¿na ukaraæ tylko ³api¹c ich
na gor¹cym uczynku, co jest
trudne ze wzglêdu na zbyt

Oswoiæ autyzm
O autyzmie z roku na rok mówi siê co raz wiêcej, chocia¿by
dlatego, ¿e kwiecieñ jest miêdzynarodowym miesi¹cem wiedzy
o autyzmie. Dlatego te¿ 23 kwietnia w sali widowiskowej Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury przy ul. Van Gogha 1 odbêdzie siê
konferencja naukowa „Oswoiæ autyzm - oswoiæ spo³eczeñstwo”.
Jest to druga edycja wydarzenia o tematyce autyzmu, którego
jestem pomys³odawczyni¹ i g³ówn¹ koordynatork¹. Po sukcesie
ubieg³orocznej edycji wyk³adów na temat autyzmu i w zwi¹zku z
nies³abn¹cym zainteresowaniem tematem, który jest bardzo
wa¿ny, podjêliœmy decyzjê o kontynuowaniu naszych dzia³añ
zwi¹zanych z obchodami miêdzynarodowego miesi¹ca autyzmu.
Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Razem
dla Bia³o³êki. Podjêliœmy decyzjê, ¿e w zwi¹zku z tym, ¿e zale¿y
nam na jak najszerszym dotarciu do osób zainteresowanych
t¹ tematyk¹, to wstêp na wydarzenie jest wolny. Wieœæ o
organizowanej konferencji rozesz³a siê na ca³¹ Polskê. Z uwagi
na ograniczon¹ iloœæ miejsc i nies³abn¹ce zainteresowanie
konferencj¹ oraz w trosce o zapewnienie miejsc dla zainteresowanych wprowadziliœmy rezerwacjê miejsc.
Prosimy o potwierdzenie udzia³u na adres mailowy:
autyzm@razemdlabialoleki.waw.pl.
Realizuj¹c projekt corocznych konferencji d¹¿ymy do tego, by
tolerancja wobec niepe³nosprawnoœci ros³a, by osoby z zaburzeniami rozwojowymi, intelektualnymi i fizycznymi spotyka³y
siê z równoczesn¹ akceptacj¹ i zrozumieniem w swoich
próbach integracji. Udzia³ w konferencji potwierdzili specjaliœci
reprezentuj¹cy Fundacjê SYNAPSIS, Fundacjê SAVANT oraz
bia³o³êckie Stowarzyszenie KRASNAL. Misj¹ i przekazem
tegorocznej edycji jest budowanie wœród mieszkañców nie
tylko Bia³o³êki œwiadomoœci, czym jest autyzm. Po konferencji
zapraszamy na mini panel dyskusyjny z wyk³adowcami i
specjalistami, zajmuj¹cymi siê prac¹ z osobami ze spektrum
autyzmu. Konferencja zosta³a objêta honorowym patronatem
Rzecznika Praw Dziecka oraz honorowym patronatem
burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka Ilony Soja-Koz³owskiej.
Anna Dragan-Babraj - koordynator konferencji,
cz³onek zarz¹du Stowarzyszenia Razem dla Bia³o³êki

ma³¹ iloœæ pracowników (nie
ma mo¿liwoœci postawienia
patrolu tylko w danej lokalizacji).
Patrole reaguj¹ na zg³oszenia,
ale stra¿nicy podejmuj¹ te¿
interwencje z w³asnej inicjatywy.
Organizowane s¹ cykliczne
akcje, maj¹ce przeciwdzia³aæ
parkowaniu samochodów na
terenach zieleni, a z Pragi Pó³noc
jest odholowywanych ok. 180
samochodów miesiêcznie.
Jednak w odczuciu mieszkañców
dzia³ania te nie wp³ywaj¹ na
odczuwaln¹ poprawê sytuacji.
Byæ mo¿e, dobrym rozwi¹zaniem by³oby przywrócenie
podatku od posiadanego psa
(pieni¹dze umo¿liwi³yby sprz¹tanie) i wiêksza widocznoœæ s³u¿b
mundurowych na co dzieñ.
Wszyscy byli zgodni, ¿e
osi¹gniêcie zmiany nastawienia
mieszkañców w tych sprawach
to kwestia nie miesiêcy, ale
lat, a nawet dziesiêcioleci.
Tomasz Peszke z Praskiego
Stowarzyszenia Mieszkañców
„Micha³ów” potwierdzi³, ¿e
dziesiêcioletnie dzia³ania
stowarzyszenia na terenie
Szmulowizny i Micha³owa na

rzecz poprawy stanu przestrzeni publicznych zaczê³y
przynosiæ pozytywne rezultaty.
Podobnych spotkañ w
historii praskiego DKDS by³o
ju¿ kilka i na ka¿dym panowa³a
podobna atmosfera niemo¿noœci. Dlatego przewodnicz¹cy
DKDS Krzysztof Michalski,
zamykaj¹c zebranie, zaproponowa³ wspólne stworzenie
scenariusza dzia³añ w zakresie edukacji spo³ecznej.
Zebrani wyrazili nadziejê, ¿e
taka wspó³praca aktywnych
mieszkañców dzielnicy i
praktyków w pracy edukacyjnej
mo¿e przynieœæ efekty.
Kr.

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

Drogowy savoir-vivre
Rozpoczê³a siê miejska akcja „¯yczliwoœæ na drodze”.
Mieszkañcy stolicy mog¹ podzieliæ siê swoimi pomys³ami
na poprawienie kultury jazdy po warszawskich drogach.
Akcjê prowadzi Zarz¹d Dróg Miejskich wraz z Centrum
Komunikacji Spo³ecznej. Warszawiacy mog¹ zg³aszaæ swoje
propozycje dotycz¹ce poprawienia warunków na drodze poprzez
udzielenie odpowiedzi na pytania dostêpne na platformie
http://otwartawarszawa.pl/zyczliwoscnadrodze lub przez wype³nienie
papierowej ankiety. Na mieszkañców czekaj¹ pytania dotycz¹ce
dobrych manier na drodze, ¿yczliwoœci wœród uczestników ruchu
drogowego czy konfliktowych rejonów miasta. Ankiety wraz z
tzw. „pude³kami pomys³ów” bêd¹ dostêpne w piêædziesiêciu
miejscach, w tym w POP-ach Zarz¹du Transportu Miejskiego.
Miejsca te mo¿na sprawdziæ na interaktywnej mapie Warszawy
na stronie projektu. Odpowiedzi mieszkañców przyczyni¹ siê do
powstania warszawskiego poradnika savoir-vivre promuj¹cego
dobre maniery na drodze. Najciekawsze pomys³y zostan¹
nagrodzone upominkami.
W ramach akcji „¯yczliwoœæ na drodze”, Miasto Sto³eczne
Warszawa i Otwarta Warszawa bêd¹ wspó³pracowaæ z „Marzycielami i Rzemieœlnikami. Domem Innowacji Spo³ecznych”.
Najlepsze pomys³y trafi¹ do specjalnego inkubatora, który
bêdzie s³u¿y³ ich dopracowaniu uwzglêdniaj¹cym oczekiwania
i potrzeby ró¿nych uczestników ruchu, tak, aby mo¿na by³o je
wdro¿yæ w ¿ycie. Inkubator jest miejscem i metod¹ s³u¿¹c¹
opracowaniu i urzeczywistnianiu pomys³ów na zmiany w
mieœcie, tak aby odpowiada³y na realne potrzeby i uwzglêdnia³y
istniej¹ce uwarunkowania i w efekcie przybra³y kszta³t, który
bêdzie najlepiej s³u¿y³ mieszkañcom.
Mieszkañcy stolicy mog¹ dzieliæ siê swoimi pomys³ami przez miesi¹c
poprzez stronê http://otwartawarszawa.pl/zyczliwoscnadrodze.

