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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

dokoñczenie na str. 8

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

www.dentysta-praga.pl

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)
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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe
dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 2
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Chleb, codziennie obecny
na naszych sto³ach, to od
wieków tradycyjne po¿ywienie
cz³owieka. „Nasz chleb po-
wszedni” sta³ siê dla nas tak
zwyczajny, ¿e nie doceniamy
jego wartoœci. A przecie¿ na
œwiecie chleb wystêpuje w
kilkuset rodzajach. Podczas
Festiwalu Chlebów Œwiata,
który ju¿ po raz trzeci odby³ siê
w Zespole Szkó³ im. W³ady-
s³awa Grabskiego na war-
szawskiej Pradze, mieliœmy
mo¿liwoœæ spróbowania,
mo¿e nie wszystkich, ale na
pewno wielu chlebów z ca³e-
go œwiata. Albañska buka,
juha z Azerbejd¿anu czy pane
Italiano - to tylko niektóre z nich.

Chleb ma równie¿ wymiar

symboliczny. Jest metafor¹

mi³oœci, goœcinnoœci i lojalno-

œci. Dzielenie siê chlebem

symbolizuje g³êbok¹ wiêŸ,

nierozerwalne przymierze

miêdzy rodzin¹, przyjació³mi

i s¹siadami. W znaku chleba

wreszcie, Pan Jezus zawar³

tajemnicê swego ¿ycia. Na

ten symboliczny wymiar
chleba zwróci³ uwagê podczas
otwarcia festiwalu biskup
Diecezji Warszawsko-Praskiej
Marek Solarczyk, który roz-

pocz¹³ imprezê, dziel¹c chleb

palestyñski z czasów Jezusa.

Festiwal Chlebów Œwiata

2016 sk³ada³ siê z dwóch stref.
Pierwsz¹ z nich stanowi³y,

urz¹dzone w klasach szkolnych,

pracownie i laboratoria pie-

karnicze. By³y w nich prezen-

towane tradycje chlebowe z

ró¿nych stron œwiata oraz z

wielu regionów Polski, a tak¿e
z Wileñszczyzny.

Jak w poprzednich latach,
bogat¹ ofertê przygotowa³
Azerbejd¿an. Sto³y ugina³y siê
tu od przeró¿nych ciast i s³od-
koœci, wyrabianych na bazie
orzechów, migda³ów, imbiru,
kardamonu i wanilii. Samej cha-
³wy by³o chyba piêæ rodzajów.
Mo¿na by³o kupiæ wspania³e
przyprawy, jak ostra ad¿ika,
soki z ró¿nych owoców, m.in.
z granatu oraz spróbowaæ
potraw m¹cznych o egzotycz-
nych nazwach: szekerbura,
pachlawa, szeker-czurek a
tak¿e chleba, wypiekanego w
piecu tandoor.

Chleb ³¹czy ludzi
Za nami 3. edycja Festiwalu Chlebów Œwiata. Impreza

odby³a siê w dniach 22 – 24 kwietnia w siedzibie Zespo³u

Szkó³ im. W³adys³awa Grabskiego przy ul. Ratuszowej.

Podczas wydarzenia mo¿na by³o spróbowaæ wyj¹tkowych

wypieków z ca³ego œwiata oraz poznaæ tajniki ich produkcji.

Stowarzyszenie tworzy

150 cz³onków, wspieraj¹
ich wolontariusze – 120 osób,

a zadania realizuje 130

pracowników, g³ównie
pedagogów, terapeutów,
trenerów pracy i doradców
zawodowych.

W maju te zadania reali-
zowane bêd¹ w ró¿nych
formach.

5 maja w godz. 11 - 15,

w ramach Europejskiego
Programu Walki z Dyskrymi-
nacj¹ Osób Niepe³nospraw-

nych odbêdzie siê impreza
pn. „Temat rzeka, czyli od
niepe³nosprawnoœci do god-

noœci”. Podczas integracyj-
nego pikniku i artystycznego
pleneru promowane bêd¹:

tolerancja i równouprawnienie
osób z niepe³nosprawno-
œciami. Powsta³e prace za-

prezentowane zostan¹ na
wystawie i poddane licytacji,
a dochód przeznaczony na

realizacjê programów i
projektów rehabilitacji spo-
³eczno-zawodowej osób z

niepe³nosprawnoœciami.

19 maja Stowarzyszenie

„Otwarte Drzwi” organizuje X

edycjê Konkursu Umiejêtnoœci
Kulinarnych „Kucharz Dosko-

Otwarte na ludzi
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” dzia³a na Pradze ju¿

23 lata. Pomaga ludziom w rehabilitacji spo³ecznej i

zawodowej, wychodzeniu z bezdomnoœci, prowadzi

terapiê i wspiera w rozwoju dzieci i m³odzie¿, maj¹ce

problemy oraz bezdomnych – przez wsparcie, doradztwo

zawodowe i poradnictwo pracy; poradnictwo prawne

i konsultacje dla osób maj¹cych problemy ¿yciowe.

Wspó³pracuje z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej i Akademi¹

Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach ogólnomiejskiej akcji Czysta Warszawa domy

na Œliwicach niedawno odwiedzili stra¿nicy miejscy. By³a to

na razie wizyta informacyjna, ale za dwa tygodnie deklaracje

na wywóz œmieci bêd¹ weryfikowane z rzeczywistoœci¹.

Warto sk³adaæ zgodne z prawd¹ deklaracje, ale przede
wszystkim byæ œwiadomym konsumentem i œmieciæ mniej.
Mog¹ w tym pomóc kompostowniki, które urz¹d miasta bêdzie
mia³ w tym roku do rozdania mieszkañcom domów jednorodzin-
nych. Œliwice to jedyne osiedle o takiej zabudowie na Pradze
Pó³noc. W trosce o œrodowisko powstaje te¿ specjalna ekolo-
giczna komórka stra¿y miejskiej, która dostanie do dyspozycji
mobilne laboratoria, pozwalaj¹ce np. na sprawdzanie sk³adu
spalin z komina bez wchodzenia na posesjê. Samochody bêd¹
wyposa¿one tak¿e w miernik ha³asu oraz sprzêt pozwalaj¹cy
zbadaæ zanieczyszczenia wody. Miasto w³aœnie og³osi³o przetarg
na ich zakup. Na ulicach powinny siê pojawiæ z pocz¹tkiem
nowego okresu grzewczego, czyli na jesieni. W wyniku zmiany
Prawa ochrony œrodowiska stra¿nicy miejscy mog¹ sprawdziæ,
czy œmieci s¹ segregowane zgodnie z deklaracj¹, a piece
opalane w³aœciwym paliwem. Za niestosowanie siê do ich
zaleceñ mo¿na otrzymaæ mandat w wysokoœci do 500 z³.
Warto pamiêtaæ, ¿e wed³ug szacunków Œwiatowej Organizacji
Zdrowia z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce
umiera przedwczeœnie 45 tys. osób rocznie.                     Kr.

Œmieci do raportu

Jedyna na tym etapie stacja

na terenie Pragi bêdzie zloka-

lizowana pod ulic¹ Strzeleck¹,

pomiêdzy budynkiem przy

Strzeleckiej 46 a terenem za-

jezdni autobusowej „Stalowa”.

Nic dziwnego wiêc, ¿e naj-

wiêksz¹ i najg³oœniejsz¹ na

spotkaniu grupê stanowili

Drugi odcinek metra

z obawami
Spotkanie informacyjne na temat rozbudowy II linii metra

zorganizowane w œrodê 27 kwietnia w Zespole Szkó³ nr 33

przy Targowej 86 by³o okazj¹ do rozmowy z przedstawicielami

kierownictwa Metra Warszawskiego (prezes zarz¹du -

dyrektor generalny Jerzy Lejk, dyrektor ds. inwestycji

Dariusz Kostaniak) oraz In¿ynierem Ruchu Januszem

Galasem, Andrzejem Frankowem z Zarz¹du Transportu

Miejskiego, oraz zastêpc¹ kierownika kontraktu firmy

Astaldi – wykonawcy projektu. Obecni byli tak¿e radni

dzielnicowi oraz burmistrz Pragi Pó³noc Wojciech Zab³ocki.
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mieszkañcy kamienicy przy

Strzeleckiej 46, obawiaj¹cy siê

o swój dach nad g³ow¹. Oœ toru

metra wypada bezpoœrednio

pod budynkiem, a odleg³oœæ od

stacji to nieco ponad 2 metry.

Tymczasem kamienica jest w

bardzo z³ym stanie, ju¿ obec-

nie na œcianach widoczne s¹

g³êbokie rysy i pêkniêcia. W

piêciostopniowej skali okreœla-

j¹cej stan zniszczenia, otrzy-

ma³a 4 punkty. Mieszkañcy

woleliby otrzymaæ mieszkania

zastêpcze. Liczyli siê z wypro-

wadzk¹ - pocz¹tkowo zamie-

rzano ich kamienicê wyburzyæ,

ale nie okaza³o siê to konieczne.

Tymczasem ju¿ w tej chwili

praktycznie nie maj¹ podwórka,

pojawi³y siê problemy z do-

jazdem i dojœciem pieszo do

budynku. Dowodzili, ¿e najpierw

powinno siê wyremontowaæ

kamienicê, a dopiero potem

budowaæ metro.

Przedstawiciele Metra War-

szawskiego i firmy Astaldi

uspokajali, zapewniaj¹c, ¿e

zachowane bêd¹ wszelkie

zasady bezpieczeñstwa, a w razie

potrzeby, przed rozpoczêciem

najbardziej niebezpiecznych

prac w okolicy budynku istnieje

mo¿liwoœæ wyprowadzki na

kilka dni do hotelu - na koszt

wykonawcy. Takie œrodki

ostro¿noœci zastosowano ju¿

podczas budowy odcinka

centralnego. O wykwaterowaniu

na sta³e nie ma jednak mowy.

Radny Jacek Wachowicz uj¹³ siê

za mieszkañcami Strzeleckiej

46, proponuj¹c przyznanie im

mieszkañ zastêpczych. Metro

Warszawskie jednak nie ma

takich uprawnieñ. Burmistrz

Zab³ocki wyjaœni³, ¿e nie zale¿y

to tak¿e od dzielnicy, która nie

dysponuje wolnymi lokalami na

ten cel. Wszystkie wypowiedzi

ginê³y w zgie³ku rozmów roze-

mocjonowanych mieszkañców.

Zauwa¿alna nieufnoœæ do w³adz

i zapewnieñ kierownictwa

Metra Warszawskiego znajdo-

wa³a czêœciowe potwierdzenie

w dotychczasowych doœwiad-

czeniach mieszkañców Pragi

z budowy pierwszego etapu

II linii metra.

Przedstawiciele wspólnoty

mieszkaniowej z Targowej 84

skar¿yli siê na trudny dostêp do

wyników odczytów urz¹dzeñ

monitoruj¹cych stan budynku,

a wyp³acone odszkodowanie

pozwoli³o tylko na doraŸne

naprawy powsta³ych szkód, ale

nie na konieczny w budynku

remont. Przedstawiciele Metra

Warszawskiego i wykonawcy

zapewniali, ¿e wyci¹gnêli wnioski

z poprzedniego etapu budowy.

Dostêp do wyników pomiarów

nie bêdzie utrudniany. Pewnej

zmianie ulegnie te¿ technologia

budowy. Obecnie bêdzie od-

wadniany tylko teren bezpo-

œredniej inwestycji, a nie tereny

zewnêtrzne, co ma zapobiec

zmianom w strukturze gruntu

odpowiedzialnym za osiadanie

budynków. Trochê niepostrze¿e-

nie dla wiêkszoœci mieszkañców

uda³o siê wprowadziæ na

Szwedzkiej d³ugo oczekiwany

zakaz poruszania siê samocho-

dów ciê¿arowych. Dziêki temu

tymczasowy objazd wy³¹czonego

w kierunku wschodnim œrodko-

wego odcinka ul. Szwedzkiej

nie bêdzie siê wi¹za³ z wpro-

wadzeniem ruchu ciê¿arowego

w g³¹b gêstej zabudowy

mieszkalnej. Objazd ma obo-

wi¹zywaæ przez okres wakacji.

Przy okazji budowy ucierpi te¿

zieleñ. Skala wycinek bêdzie

zapewne wiêksza, ni¿ by na

to wskazywa³y uspokajaj¹ce

wyjaœnienia wykonawcy.

Dziêki przed³u¿eniu drugiej

linii metra poprawi siê przede

wszystkim skomunikowanie

Targówka z Centrum. Dojazd z,

na razie koñcowej, stacji Trocka

na Targówku do stacji Œwiêto-

krzyska zajmie zaledwie 14

minut. Ca³kowita d³ugoœæ trasy,

na której powstan¹ trzy kolejne

stacje: Szwedzka, Targówek i

Trocka to 3,2 km. Odpowie-

dzialna za tê inwestycjê firma

Astaldi wybuduje j¹ za ponad

miliard z³otych. Pierwsze sk³ady

metra maj¹ po przed³u¿onej

linii ruszyæ w roku 2019.

Kr.

Niemniej jednak, jako zamel-

dowana mieszkanka i p³atnik

m.st. Warszawy, dzielnicy Bia-

³o³êka i co za tym idzie jedna z

prawie 300 mieszkañców osie-

dla wybudowanego de facto w

polu, chcê  siê g³oœno poskar-

¿yæ i chcê to zrobiæ na ³amach

Nowej Gazety Praskiej.

Jestem mieszkank¹ osiedla

„Przy Rzeczce’’ po³o¿onego we

wschodniej czêœci dzielnicy

Bia³o³êki, tu¿ przy granicy z

miastem Marki. Osiedle to nie

ma ¿adnej utwardzonej drogi

dojazdowej zarówno od strony

Warszawy, jak i Marek. Tu warto

wspomnieæ, ¿e inwestor osiedla

uzyska³ od m.st. Warszawa

pozwolenie na budowê pod

warunkiem, ¿e dojazd do osiedla

bêdzie prowadzi³ od strony miasta

Marki. O czym wielokrotnie,

wrêcz do znudzenia i na zasa-

dzie „kopiuj-wklej” informuje nas

w odpowiedzi na nasze pisma

urz¹d miasta i dzielnicy.

Poinformowano nas równie¿,

i¿ cyt. „Roszczenia z wywi¹zania

siê z przed³o¿onych w projekcie

budowlanym warunków nale¿y

realizowaæ na drodze s¹dowej

z powództwa cywilnego” Bu-

duj¹ce. Prawda? Nic tylko

pêdziæ do urzêdu, meldowaæ

siê i odprowadzaæ podatki.

Wydaje siê, ¿e skoro m.st.

Warszawa wyda³o pozwolenie

na budowê osiedla, skoro to

m.st Warszawa zawar³o umowê

z deweloperem, opatrzone

klauzulami, piecz¹tkami, pod-

pisami, datami, wiêc to miasto

sto³eczne Warszawa, wystê-

puj¹c w imieniu przysz³ych

mieszkañców powinno te¿

dopilnowaæ warunków podpi-

sanej przez siebie umowy.

Mija 10 lat. Ca³a dekada. Droga

od strony miasta Marki jak i mia-

sta Warszawa nie powsta³a. O

fakcie tym zosta³y poinformowa-

ne ju¿ chyba wszystkie urzêdy

warszawskie oraz naprawdê

sporo radnych reprezentuj¹cych

stolicê, a w szczególnoœci nasz

okrêg wyborczy nr 6. I nic.

Osiedle „Przy Rzeczce” wy-

budowano w m.st. Warszawa

bez drogi dojazdowej do War-

szawy, a fakt ten wcale nie pla-

suje nas w pierwszej kolejnoœci

do jej zbudowania. Jak by tego

by³o ma³o, w obecnie obowi¹-

zuj¹cej Wieloletniej Prognozie

Finansowej dla m.st. Warszawy

nawet nie figuruje plan jej budowy.

Nasze osiedle jest chyba jedy-

nym osiedlem po³o¿onym w

Warszawie bez bezpoœredniego

po³¹czenia drogowego nie tylko

ze stolic¹, ale nawet z w³asn¹

dzielnic¹. Czy nie jest to dziwne?

Przez tyle lat p³acenia podatków

w nasz¹ okolicê nie zosta³a za-

inwestowana nawet z³otówka.

Nic tu siê nie zmieni³o od dekady.

Dos³ownie.

Walczymy o wybudowanie

czegoœ tak prozaicznego jak

droga, nie basen, lecz droga

dojazdowa od strony Warszawy,

ok. 700 metrów. Korespondencja

prowadzona jest z w³odarzami

od lat. Do niczego nas jednak nie

przybli¿a, a do tego jest ju¿ moc-

no irytuj¹ca. W 10 lat - w takim

czasie odbudowano z ruin wo-

jennych prawie ca³¹ Warszawê!

Czy wiedzieliœmy, gdzie ku-

pujemy mieszkania? Tak, wie-

dzieliœmy. Podobnie jak miasto

wiedzia³o, jakiego terenu dotyczy

wydane pozwolenie na zabu-

dowê (bo nale¿y za³o¿yæ, ¿e

wiedzia³o?) No chyba, ¿e miasto

wraz z dzielnic¹ Bia³o³êka z

góry za³o¿y³o, ¿e przysz³ym

mieszkañcom wystarcz¹ gu-

miaki, swojski klimat, sarenki i

œwie¿e powietrze. ¯e nie

upomn¹ siê oni o coœ tak pro-

zaicznego jak droga, chodnik,

odwodnienie, oœwietlenie. I to w

XXI wieku? ¯e przez lata bêd¹

oni tylko i wy³¹cznie cichymi i

pokornymi dawcami kapita³u?

Przez 10 lat istnienia osiedla

do bud¿etu miasta z tytu³u po-

datku PIT i CIT oraz podatku od

nieruchomoœci od mieszkañców

wp³ynê³o ponad 3 mln z³.

Zatem ju¿ go³ym okiem widaæ,

i¿ z miastem oraz dzielnic¹ ³¹czy

nas wy³¹cznie coroczne rozliczenie

podatku PIT i CIT oraz podatku

od nieruchomoœci. Brzmi niedo-

rzecznie, prawda? Bynajmniej.

Oto, co otrzymaliœmy w

zamian za nasze podatki:

Wjazd na osiedle - od strony

Miasta Marki

WodKan - miasto Marki

Pr¹d - miasto Marki

Parafia - miasto Marki

Najbli¿szy sklep - Top M... -

miasto Marki

Czy podejmowaliœmy wczeœniej

dzia³ania? Owszem i to liczne:

pisma, spotkania, rozmowy z

w³adzami miasta/dzielnicy,

artyku³y w gazecie lokalnej,

próby zwolnienia z podatku

od nieruchomoœci, projekt do

bud¿etu partycypacyjnego. W

roku 2011 odby³o siê spotkanie

z zastêpc¹ prezydenta m.st

Warszawy, w którym uczestni-

czyli równie¿ radni i burmistrz

Bia³o³êki (posiadamy pismo),

które w naszym rozumieniu

mog³o zapowiadaæ pierwszy

sukces: „Zgodnie z ustaleniami

ze spotkania informujemy, ¿e:

- pkt 3 do projektu inwestycji

na rok 2012 dodatkowo ponad

limit przyznany dzielnicy przez

skarbnika - zostanie zapropono-

wane zadanie pt. budowa drogi

Projektowanej odc. ul. Oknicka

- osiedle „Przy Rzeczce”(...),

- pkt 4 wykonanie nawierzchni

ulepszonej (...) - zostanie za-

proponowane do ujêcia w

projekcie planu remontów

dróg na rok 2012’’ (...)

Jak siê póŸniej okaza³o,

niestety w³adze wycofa³y siê z

obiecanej pomocy, której wed³ug

litery prawa nie mog³y obiecywaæ,

gdy¿ zgodnie z Rozporz¹dze-

niem Ministra Infrastruktury z

12 kwietnia 2002 r. §14.2 cyt.

Dopuszcza siê zastosowanie

dojœcia i dojazdu do dzia³ek bu-

dowlanych w postaci ci¹gu pieszo-

jezdnego pod warunkiem, ¿e ma

on szerokoœæ nie mniejsz¹ ni¿

5 m, umo¿liwiaj¹c¹ ruch pieszy

oraz ruch i postój pojazdów

Chyba w³odarzom nie by³o

wczeœniej wiadome, ¿e pas

ziemi bêd¹cy w posiadaniu

miasta st. Warszawy/dzielnicy

jest szerokoœci 2-3,5 m.

Czy¿by osoby bior¹ce udzia³

w spotkaniu, nie zna³y obowi¹-

zuj¹cych ju¿ od roku 2002 roku

przepisów prawa? Jak to jest

mo¿liwe, ¿e w³odarze teraz w

¿aden sposób nie czuj¹ siê zo-

bowi¹zani do spe³nienia swoich

obietnic, pod którymi sami siê

podpisali? Jak to mo¿liwe, ¿e

miasto sto³eczne Warszawa wy-

maga od ludnoœci stolicy zamel-

dowania i p³acenia podatków,

oferuj¹c w zamian zni¿kê na

bilet, ale nie jednorazowy? Prze-

cie¿ od kogo jak nie od miasta/

dzielnicy powinniœmy oczekiwaæ

dzia³añ poprawy infrastruktury

na rzecz jego mieszkañców.

Mimo wszystko - nadzieja

umiera ostatnia.

Ewa Lewandowska

Stowarzyszenie

Razem dla Bia³o³êki

Nadzieja umiera ostatnia
Doskonale zdajê sobie sprawê, ¿e temat braku drogi nie jest

poczytny czy chwytliwy, jest wrêcz nudny. Nie ma utwardzonej

drogi? I co z tego? Komu to przeszkadza? To normalne na

Bia³o³êce. Tu jest sporo kilometrów nieutwardzonych dróg.

To ju¿ norma, podobnie jak urzêdnicze NIEDASIÊ.

Drugi odcinek metra z obawami

Pomimo dosyæ trudnej

tematyki, dla wielu mieszkañ-

ców wrêcz osnutej pewn¹

aur¹ tajemnicy, sala w praskim

muzeum po raz kolejny by³a

wype³niona po brzegi, szcze-

gólnie przez ludzi m³odych.

Wœród prelegentów znaleŸli

siê doœwiadczeni planiœci, au-

torzy ju¿ obowi¹zuj¹cych lub

dopiero tworzonych planów

miejscowych dla ró¿nych re-

jonów Pragi, a tak¿e osoby,

które zajmuj¹ siê oswojeniem

i w³¹czeniem w planowanie

przestrzenne zwyk³ych miesz-

kañców.

Jako pierwszy prezentacjê

wyg³osi³ Marek Sawicki, ar-

chitekt-urbanista z pracowni

Dawos Krzysztofa Domaradzkiego.

To w³aœnie architekci z tej

pracowni przygotowali m.in.

obowi¹zuj¹cy plan miejscowy

dla Pragi Centrum, a tak¿e przy-

gotowuj¹ projekty dla Szmulo-

wizny i Micha³owa. W swojej

prezentacji Sawicki w przystêpny

sposób wyjaœni³, czym w³aœci-

wie jest plan miejscowy. Dla

uproszczenia rysunek planu

porówna³ do zapisu nutowego i

schematu elektrycznego, które

równie¿ za pomoc¹ umownych

znaków prezentuj¹ coœ, co w

rzeczywistoœci mo¿e byæ np. IX

symfoni¹ Beethovena lub od-

biornikiem radiowym. Architekt

zwróci³ równie¿ uwagê, jak wa¿-

ne w planowaniu przestrzennym

jest myœlenie o mieszkañcach,

którzy z danej przestrzeni bêd¹

korzystaæ. Z myœl¹ o nich pro-

jektanci przygotowuj¹ miêdzy

innymi place miejskie i zieleñ,

przyuliczn¹ i zwart¹. Drug¹

prelegentk¹ by³a Katarzyna

Zantonowicz z pracowni, która

przygotowa³a projekt MPZP

dla historycznej Nowej Pragi.

Niestety, w przypadku tego ob-

szaru procedura planistyczna

trwa ju¿ 11 lat i tak naprawdê do

koñca nie wiadomo, kiedy plan

zostanie przyjêty. Zdaniem

wspó³autorki projektu g³ówn¹

przeszkod¹ w tym przypadku

jest do dziœ nie ustalony prze-

bieg tzw. Trasy Tysi¹clecia,

³¹cz¹cej Pragê Po³udnie z

Prag¹ Pó³noc przez obszar

Szmulowizny i w³aœnie Nowej

Pragi. Trzeci prelegent, Maciej

Czeredys, przedstawi³ w skrócie

przebieg prac nad obowi¹zuj¹cym

od 2011 r. planem miejscowym

dla Nowej Pragi, tzw. czêœci A,

obejmuj¹cej swoim zasiêgiem

m.in. Plac Hallera. Plan miejscowy

dla tego obszaru w du¿ej mie-

rze nie wymaga³ znacz¹cych

interwencji, gdy¿ planowanie

przestrzenne powojennych

osiedli Praga I, II i III sta³o

na bardzo wysokim poziomie.

Drugi czynnik usprawniaj¹cy

ca³¹ procedurê planistyczn¹ tej

czêœci Pragi, to kwestia niemal

ca³kowitego braku roszczeñ

do budynków i gruntów znajdu-

j¹cych siê na tym terenie.

Chyba najciekawsze by³y

dwie ostatnie prezentacje, które

choæ dotyczy³y innych rejonów

Polski (miasta Górnego Œl¹ska

i Warszawa), by³y wobec siebie

komplementarne, poniewa¿

przedstawia³y ró¿ne sposoby

na w³¹czenie mieszkañców

w proces planowania prze-

strzennego. Pawe³ Jaworski

z Fundacji Napraw Sobie

Miasto i Ludwika Ignatowicz

ze Stowarzyszenia Odblokuj

opowiedzieli o nowatorskich

sposobach prowadzenia spo-

³ecznych konsultacji w zakre-

sie planów miejscowych. W

swoich wyst¹pieniach zwrócili

uwagê m.in. na prostotê jêzyka

(jêzyk architekta nie zawsze

przemawia do mieszkañców),

komunikacjê (dotarcie do

ka¿dego mieszkañca terenu

objêtego planem), ukazanie

proponowanych rozwi¹zañ w

kontekœcie przestrzennym (np.

omówienie zmian podczas

spaceru architektonicznego,

czy na modelach 3D).

Po prezentacjach rozpoczê³a

siê ciekawa dyskusja, w której

przybyli na spotkanie miesz-

kañcy zwracali uwagê na sze-

reg problemów zwi¹zanych z

planowaniem przestrzennym

w Polsce. Kwestie problema-

tyczne to m.in. procedura uzy-

skiwania decyzji o warunkach

zabudowy (tzw. WZ-tki), na

obszarach nie objêtych planem,

zbyt ma³a iloœæ projektowanej

zieleni urz¹dzonej w stosunku

do zapisów w warszawskim

Studium Uwarunkowañ i Kie-

runków Zagospodarowania

Przestrzennego (na te kwestie

zwrócili uwagê m.in. przed-

stawiciele Praskiego Sto-

warzyszenia Mieszkañców

„Micha³ów”), a tak¿e zbyt ma³e,

zdaniem czêœci mieszkañców,

uwzglêdnianie w planach

miejscowych dla Pragi kontekstu

historycznego, w tym ochrony

krajobrazu kulturowego.

Na zakoñczenie spotkania

Ewa Zajkowska, koordynatorka

projektu z ramienia Muzeum

zapowiedzia³a nastêpne

spotkanie w ramach cyklu, tym

razem poœwiêcone ewidencji

zabytków, które odbêdzie siê

w czerwcu.

KMI

O planowaniu przestrzennym
W minionym tygodniu w Muzeum Warszawskiej Pragi

odby³o siê kolejne, czwarte spotkanie w ramach cyklu

„Wokó³ rewitalizacji”, które tym razem poœwiêcone zosta³o

planowaniu przestrzennemu.

Historyczne konsultacje na Pradze
Wed³ug informacji uzyskanych przez redakcjê, w bie¿¹cym

tygodniu zostanie z³o¿ony wniosek mieszkañców o przepro-

wadzenie dzielnicowych konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych

funkcjonowania praskiej biblioteki publicznej. To pierwszy w

historii naszej dzielnicy wniosek przygotowany przez samych

mieszkañców na podstawie Uchwa³y Rady Miasta z 11 lipca

2013 roku, która wprowadzi³a tak¹ mo¿liwoœæ.

Wniosek stanowi odpowiedŸ mieszkañców Pragi Pó³noc na nie

do koñca zrozumia³e decyzje o likwidacji punktów i placówek

bibliotecznych na Œliwicach i osiedlu Kijowska. Przypomnijmy, ¿e

zw³aszcza ten drugi krok nie by³ konsultowany z mieszkañcami,

organizacjami spo³ecznymi wchodz¹cymi w sk³ad Dzielnicowej

Komisji Dialogu Spo³ecznego (apelowa³a w lutym o przeprowadzenie

konsultacji) oraz z radnymi. O dalszych losach inicjatywy

bêdziemy informowaæ czytelników.                                KMI
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Otwarte na ludzi
na³y”. Dwanaœcie 2-osobo-
wych dru¿yn wy³onionych
spoœród placówek rehabilitacyj-

nych i edukacyjnych dla osób

z niepe³nosprawnoœciami,
przez 32 godziny wykonywaæ
bêdzie potrawy wed³ug prze-
pisów Jaros³awa Uœciñskiego
- prezesa Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Szefów
Kuchni i Cukierni.

22 maja w godz. 14 – 21
spo³ecznoœæ, zamieszkuj¹ca
okolice ulicy Stalowej bêdzie
siê integrowaæ podczas im-
prezy „Stalowa da siê lubiæ”.
Na scenie g³ównej wyst¹pi¹
lokalne grupy artystyczne
oraz zespó³ Hope 4street;
odbêdzie siê potañcówka z
artystami, popularyzuj¹cymi
folklor Warszawy. Wœród in-
nych atrakcji s¹ m.in.: gra w
bingo, zabawy chodnikowe dla

dzieci, warsztaty malowania
na tkaninie, spacer z prze-
wodnikiem po Pradze.

14 czerwca na stadionie
DOSiR przy ul. Kawêczyñskiej

44 do sportowej rywalizacji
stanie szeœæ 10-osobowych
dru¿yn, wy³onionych spoœród
warszawskich placówek reha-

bilitacyjnych i edukacyjnych

dla osób z niepe³nospraw-

noœci¹ intelektualn¹. Przez

blisko 6 godzin pi³karze

bêd¹ walczyli o Puchar
„Otwarte Drzwi”. Goœciem
specjalnym i prowadz¹cym
bêdzie znany i  lubiany pi³karz
i komentator sportowy Rado-
s³aw Majdan.

Od roku dzia³a kuchnia
Czerwony Rower przy ulicy
Targowej 82. Przygotowuje
zdrowe i smaczne obiady.

Stowarzyszenie zapowiada,
¿e wkrótce, po zakoñczeniu

prac remontowych, przy ul.
Kawêczyñskiej 16/42a

uruchomiony zostanie Klub

M³odzie¿owy, kontynuuj¹cy
dzia³ania œwietlicy socjotera-
peutycznej „Ma³y Ksi¹¿ê”.

Celem klubu jest przygotowanie

m³odych ludzi ze œrodowisk
zaniedbanych, zagro¿onych

ubóstwem i marginalizacj¹ – do

wkroczenia w samodzielne
¿ycie spo³eczne i zawodowe.

Po ustaleniu terminu powia-
domimy o tym na naszych
³amach.

Stowarzyszenie „Otwarte
Drzwi” ma siedzibê przy

ul. Targowej 82. W sprawie
dzia³añ i imprez mo¿na siê
kontaktowaæ z Katarzyn¹

Wilczyñsk¹, tel. 502 335 526,
www.otwartedrzwi.pl.

K.

Potrzeba debaty na temat
jakoœci leczenia i warunków
pobytu w szpitalach jest

bezdyskusyjna i musi siê

koncentrowaæ na potrzebach
pacjentów i ich komforcie.

Brzmi nieco abstrakcyjnie?
Niekoniecznie. Poza prawem
do leczenia mamy jeszcze

prawo do leczenia w godziwych

warunkach. Projektowanie
placówek zapewniaj¹cych
przestrzeñ w salach chorych,
dobre warunki socjalne i mi-
nimum poczucia intymnoœci
to zadania nie wymagaj¹ce
wcale gigantycznych nak³a-

dów, a ich wp³yw na proces
leczenia pacjentów i na ich
rekonwalescencjê jest bez-

dyskusyjny. Jak wskazuj¹

badania przeprowadzone w

USA i Wielkiej Brytanii, odpo-
wiednie warunki pobytu w
szpitalu skracaj¹ czas hospi-

talizacji o 20% i o taki sam

odsetek ograniczaj¹ iloœæ
przyjmowanych leków.

Humanizacja architektury

koncentruj¹ca siê na dobru

pacjenta – jego komforcie,

prawie do przestrzeni i intym-

noœci – to nic innego jak spoj-

rzenie na szpital jego oczami.

Nie jest to trudne, bowiem

ka¿dy styka siê ze szpitalami

na ró¿nych etapach swojego

¿ycia. Architekci, inicjatorzy

kampanii zapytali pacjentów

szpitali o ocenê warunków

pobytu w placówkach i o ich

oczekiwania wobec koniecz-

nych zmian. Odpowiedzi na

ankietê wskazuj¹, i¿ pacjenci

potrzebuj¹ wiêcej przestrzeni,

intymnoœci i przytulnych szpi-

talnych wnêtrz, które bêd¹

bardziej przypomina³y ich

mieszkania. Oczekuj¹ rozmów

z lekarzami na osobnoœci, a

nie przy innych pacjentach.

Z pozoru b³ahe sprawy, np.

kolorowa poœciel, w opinii

pacjentów mog³yby znacz¹co

wp³yn¹æ na poprawê warun-

ków w salach chorych. W

ankiecie pojawi³y siê równie¿

pytania o ocenê doraŸnych

rozwi¹zañ. Pacjenci zapytani

o parawany miêdzy ³ó¿kami

odpowiadali negatywnie, co

zdziwi³o ankieterów. Naszym

zdaniem nie jest to zaskaku-
j¹ce, bowiem parawan w
szpitalu jednoznacznie kojarzy

siê ze œmierci¹ pacjenta.

W niektórych europejskich
szpitalach kwestia zapew-

nienia pacjentom intymnoœci

rozwi¹zana jest na etapie
projektowania sal chorych.
Pomieszczenia skonstruowane

s¹ w taki sposób, by ³ó¿ka
sta³y równolegle i by³y od-
dzielone od siebie niepe³nymi

œcianami. Le¿¹cy pacjenci
nie widz¹ siê wówczas na-
wzajem, ale jeœli maj¹ chêæ,
mog¹ ze sob¹ rozmawiaæ.
Projektuj¹c szpitale myœli

siê równie¿ o optymalnym
wykorzystaniu przestrzeni i
zapewnieniu przestronnoœci
szpitalnych wnêtrz.

Nurt healing environment
obejmuj¹cy zarówno przy-
jazn¹ architekturê budynków
ochrony zdrowia, jak te¿ kulturê

opieki nad hospitalizowanym
pacjentem jest na œwiecie
bardzo popularny. Polsk¹

odpowiedzi¹ na ten nurt jest
m.in. humanizacja architektury

szpitalnej, która w naszym

kraju dopiero raczkuje. Wisien-

kami na torcie s¹ przyjazne

pacjentom realizacje typu

Oœrodek Radioterapii w Kali-
szu, notabene nagrodzony
Misterem Budownictwa. W

nieprzyjaznych szpitalach ju¿
funkcjonuj¹cych, niewielkim
nak³adem œrodków mo¿na

bardzo poprawiæ odczucie
komfortu po stronie pacjentów.

Poprawê komfortu mog¹

3 metry dla zdrowia pacjenta
Dla realizacji zagwarantowanego w konstytucji prawa

do ochrony zdrowia w ostatnich 26 latach zrobiono sporo

– zwiêkszy³a siê dostêpnoœæ do lekarzy pierwszego

kontaktu, do niektórych specjalistów; korzystamy z

wiêkszoœci leków dostêpnych równie¿ na œwiecie;

znacz¹co poprawi³a siê estetyka przychodni; nieco po-

prawi³a siê estetyka szpitali, wci¹¿ jednak w tej ostatniej

dziedzinie jest wiele do zrobienia. St¹d idea startuj¹cej

w³aœnie kampanii spo³ecznej „3 metry dla zdrowia

pacjenta”, zainicjowanej przez architektów i s³u¿¹cej

humanizacji architektury placówek ochrony zdrowia.

zapewniæ - wspomniana ju¿
kolorowa poœciel, ciep³e
oœwietlenie, obrazki na œcia-
nach, przekonfigurowanie
ustawienia ³ó¿ek w taki

sposób, by zagwarantowaæ

maksimum intymnoœci.

Po kampanii spo³ecznej „3
metry dla zdrowia pacjenta”
wiele obiecuj¹ sobie jej

inicjatorzy – architekci. Do
zrealizowania s¹ opracowa-
ne przez nich trzy has³owe
postulaty. Pierwszy z nich to
dialog, polegaj¹cy na obo-
wi¹zku przeprowadzenia
konsultacji z organizacjami
zrzeszaj¹cymi pacjentów na
etapie projektowania obiektów

ochrony zdrowia. Drugi to
edukacja, polegaj¹ca na
wspólnym dzia³aniu œrodowi-
ska architektów na rzecz
uœwiadomienia zaintereso-
wanym stronom wa¿noœci
humanizacji architektury

szpitalnej. Trzeci postulat to
prawo - zainicjowanie debaty

nad zmianami w zasadach
zamówieñ publicznych, które
powinny prowadziæ do
uwzglêdniania aspektu

humanizacji architektury

obiektów s³u¿by zdrowia.

Inicjatorzy kampanii „3
metry dla zdrowia pacjenta”
s¹ pe³ni entuzjazmu. Nad-
rzêdnym celem humanizacji
placówek ochrony zdrowia s¹
pacjenci. Obiekty szpitalne
powinny byæ dla nich bez-
pieczne, powinny podnosiæ
ich komfort psychiczny i

maksymalnie skracaæ trudny
pobyt w szpitalu. Bêdziemy
siê przygl¹daæ tej kampanii.

Opracowa³a

El¿bieta Gutowska

Idea prezentacji wybranych

artystów grafików sitodrukarzy,

prê¿nie dzia³aj¹cych indywi-

dualnie lub w kooperatywach,

powsta³a we wspó³pracy z

wyj¹tkowym miejscem, jakim

jest Galeria 81 Stopni na

warszawskiej Pradze.

To w³aœnie atmosfera pra-

cowni twórczych, jak równie¿

mnogoœæ inicjatyw zwi¹zanych

z drukowaniem na sicie

sprawi³y, ¿e organizatorzy

postanowili pokazaæ,  jak wielu

ró¿nych tematów i zagadnieñ

podejmuj¹ siê wspó³czeœni

twórcy w technice serigrafii,

oczywiœcie, ka¿dy w swojej
indywidualnej i niepowtarzal-

nej stylistyce. Wystawa ma

pokazaæ, jak pojemn¹ ga³êzi¹

grafiki jest serigrafia, daj¹c¹ w

Salon Praski - Sitodruk
Druk sitowy, sitodruk, serigrafia - to technika druku, w

której form¹ drukow¹ jest szablon na³o¿ony na drobn¹

siatkê tkan¹, metalow¹ lub wykonan¹ z w³ókien synte-

tycznych. Prace grafików tworz¹cych w tej technice mo¿na

ogl¹daæ w Galerii 81o przy ul. K³opotowskiego 38/5.

zasadzie nieograniczone pole

do wypowiedzi artystycznej.

Artyœci: Big Dumb Burger,

Chu Chu, FRM KID, Piotr Go-

mu³ka, Krzysztof Iwañski, Jan

Feliks Kalwejt, Logikrust, Long-

story, Massmix, Paulina Mirow-

ska, Patryk Mogilnicki, Kevin

Murf, Otecki, Tomasz P³onka,

Maciek Salamon, Ewelina So-

œniak, Artur Turowski, Joanna

Walczykowska, B³a¿ej Worsz-

tynowicz, £ukasz Zembaty.

Wystawê „Salon Praski –

Sitodruk” mo¿na ogl¹daæ

w Galerii 81o ul. K³opotow-

skiego 38 lok. 5 do 27 maja

2016 roku.                       JK
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Przed stu laty, 1 kwietnia

1916 r., przy³¹czono Targówek

do Warszawy. Warto wiêc

spojrzeæ na tamte czasy.

Szybki wzrost ludnoœci w

miastach na prze³omie XIX i

XX wieku spowodowa³ du¿e

jej zagêszczenie w rejonach

œródmiejskich. Wi¹za³o to siê

z trudnymi do rozwi¹zania

problemami mieszkaniowymi,

lokalizacj¹ przemys³u, komu-

nikacj¹ itd. Miasta musia³y

wiêc rozwijaæ siê przestrzen-

nie, przekraczaj¹c swe stare

granice administracyjne i

w³¹czaæ przedmieœcia.

Z miast Europy Œrodkowej

Praga ju¿ w 1883, 1884 i 1901 r.,

Wiedeñ w 1890 i inne miasta

niemieckie z wyj¹tkiem Berli-

na w koñcu XIX i pocz¹tkach

XX wieku przeprowadzi³y ca-

³kowit¹ lub czêœciow¹ inkorpo-

racjê. W podobnym kierunku

przebiega³ rozwój niektórych

wiêkszych miast na ziemiach

polskich.

Proces przy³¹czenia przed-

mieœæ do Warszawy, ze wzglêdu

na otaczaj¹cy j¹ pas forteczny,

by³ nieco inny ni¿ rozszerze-

nie terytorium innych miast.

Pasy forteczne opasuj¹ce

Warszawê nie tylko zaha-

mowa³y jej rozwój, ale tak¿e

wypacza³y go, bowiem w pasie

fortecznym nie wolno by³o

wznosiæ murowanych budyn-

ków, a drewniane wolno by³o

stawiaæ tylko po zezwoleniu

w³adz fortecznych. Odleg³oœæ

tych miejscowoœci od Warszawy

sprawia³a jednak, ¿e miasto

nie mog³o tam budowaæ wo-

doci¹gów, kanalizacji, czy

komunikacji tramwajowej. Nie

mog³o wiêc rozszerzaæ na nie

wp³ywów gospodarczych i

kulturalnych, co powodowa³o,

¿e podmiejskie osady rozwija³y

siê bez jakichkolwiek myœli

przewodnich. Warszawa by³a

wiêc przeludniona w swych

administracyjnych granicach

i dopiero poza pasem fortecz-

nym mog³y powstawaæ osiedla

podmiejskie.

Nie zmieni³a siê te¿ sytu-

acja Targówka, Nowej Pragi

czy Szmulowizny z chwil¹

w³¹czenia ich – po kilkuletnich

dyskusjach – w 1889 r. do

miasta.

Wp³yw na ich rozwój – jako

podsto³ecznych miejscowoœci

– w tym i Targówka i innych

osiedli – na prze³omie XIX i XX

wieku mia³ g³ównie szybki

wzrost liczby ludnoœci Warszawy

przybywaj¹cej i osiedlaj¹cej

siê w Warszawie, a tak¿e w

jej najbli¿szych okolicach.

Magistrat miasta Warszawy

przed I wojn¹ œwiatow¹ nie

podejmowa³ jednak ¿adnych

powa¿niejszych decyzji doty-

cz¹cych przy³¹czenia podmiej-

skich miejscowoœci do miasta.

Przyczyn¹ by³y obawy, ¿e

ma³o zamo¿na ludnoœæ tych

terenów bêdzie przynosi³a nie-

wielki wk³ad do kasy miejskiej.

Magistrat, chc¹c mieæ jednak

nadzór nad bezplanowymi i

chaotycznymi zabudowaniami

podmiejskimi, uzyska³ jeszcze

w 1894 r. prawo wyznaczania

tam linii regulacyjnych, sporz¹-

dziwszy uprzednio plan okolic

Warszawy.

Natomiast, gdy w 1911 r.

Wydzia³ Budowlany Magistra-

tu wyst¹pi³ z propozycj¹ roz-

poczêcia prac zwi¹zanych z

przygotowaniem planu regu-

lacyjnego maj¹cego w przy-

sz³oœci u³atwiæ utworzenie

Wielkiej Warszawy, spotka³ siê

z oporem w³adz rosyjskich.

Jednoczeœnie akcjê przy-

³¹czenia przedmieœæ do

Warszawy, w tym Targówka,

rozpoczêli jeszcze przed

wojn¹ sami ich mieszkañcy.

Liczyli oni, ¿e Magistrat mia-

sta Warszawy po przy³¹czeniu

tych terenów do Warszawy

przeprowadzi tam niezbêdne

inwestycje komunalne.

W tych akcjach mieszkañców

przedmieœæ nie brakowa³o i

momentów groteskowych.

Mieszkañcy wsi Zacisze i El-

snerów (gmina Bródno) prosili

prezydenta stolicy o w³¹czenie

ich do Warszawy „przynaj-

mniej pod wzglêdem ¿ywno-

œciowym”, co umo¿liwi³oby

im otrzymywanie kartek chle-

bowych i kupowanie chleba.

Inaczej s¹ nara¿eni na g³ód,

gruntów ornych bowiem nie

posiadaj¹, a piekarz ich, jak

twierdz¹ „ju¿ buty zdar³” w

poszukiwaniu m¹ki. Ich stara-

nia do 1916 r. nie przynios³y

jednak jeszcze wówczas

rezultatu.

Dopiero jednak w pocz¹t-

kach wojny rosyjski genera³

gubernator Enga³yczew zain-

teresowa³ siê – prawdopo-

dobnie ze wzglêdów politycz-

no-wojskowych – spraw¹

stworzenia Wielkiej Warszawy

i poleci³ opracowanie planu

regulacyjnego miasta. Prace

podjête przez Wydzia³ Bu-

dowlany Magistratu i Ko³o

Architektów przerwa³a w

1915 r. ewakuacja Rosjan z

Warszawy.

Wydarzenia wojenne zmu-

si³y jednak wówczas Magistrat

do otoczenia przedmieœæ

wiêksz¹ pomoc¹ materialn¹

i nadzorem sanitarnym. Mo-

g³yby bowiem one staæ siê

dla miasta i okolic Ÿród³em

ró¿nych epidemii. Nie by³o

bowiem na Targówku nie tylko

lekarza, ale i felczera, a z³y

stan sanitarny wywo³ywa³ tu

liczne choroby zakaŸne.

Szczególnie groŸn¹ by³a wów-

czas gruŸlica, na któr¹ umie-

ra³o najwiêcej mieszkañców

Targówka. Nie by³o te¿ spokoju

w tej zaniedbanej dzielnicy

robotniczej, a ówczesna pra-

sa w 1912 r. informowa³a, ¿e

„prawdziw¹ plag¹ Targówka

s¹ napady i rozprawy no¿o-

we”. Te rozboje na Targówku

utrwali³y mu na d³ugie lata z³¹

opiniê wœród warszawiaków.

Z inicjatyw¹ wcielenia gmin

podmiejskich do Warszawy

wyst¹pi³y jednak dopiero nie-

mieckie w³adze okupacyjne

zwracaj¹c siê do Magistratu

m. Warszawy z poleceniem

wyznaczenia nowych granic

okrêgu miejskiego Warszawy

na obszarze powiatu war-

szawskiego.

Magistrat zaprojektowa³

rozszerzenie obszaru miasta

zarówno po lewej, jak i prawej

stronie Wis³y i ustali³ koszty,

jakie mia³o ponieœæ miasto po

przy³¹czeniu przedmieœæ. Po

zebraniu danych Magistrat

sporz¹dzi³ szczegó³owy plan

nowych granic Wielkiej War-

szawy i memoria³ o stanie ma-

j¹tkowym gmin podmiejskich

i dotychczasowych wydatkach

Magistratu miasta Warszawy

na rzecz tych gmin.

Przy okreœleniu nowych

granic Warszawy Zarz¹d

Miejski opar³ siê na granicach

okrêgów policyjnych i sanitar-

nych z pewnym ich zaokr¹-

gleniem, a tak¿e na planie

szkicowym (pogl¹dowym)

opracowanym przez Ko³o

Architektów z jednoczesnym

w³¹czeniem do miasta obsza-

rów pustych, pól, ³¹k i lasów.

Tereny te w przysz³oœci mia³y

daæ miastu mo¿liwoœæ dyspo-

nowania wiêkszymi przestrze-

niami przy realizacji planów

regulacyjnych.

Przy³¹czenie przedmieœæ

do Warszawy bardzo popiera³

Piotr Drzewiecki, w latach

1916 i 1917 burmistrz i zastêp-

ca prezydenta Warszawy.

Uwa¿a³ on, ¿e taka inkorpo-

racja stworzy miastu nowe

mo¿liwoœci szybszego rozwoju

przestrzennego, gospodar-

czego i komunikacyjnego.

W marcu 1916 r. Magistrat

rozes³a³ do wszystkich pod-

warszawskich gmin pismo z

proœb¹ o podanie informacji

o ich stanie gospodarczym i

liczbie ludnoœci. Po zebraniu tych

danych opracowano jedynie

pogl¹dowy plan z projektem

nowych granic Wielkiej War-

szawy oraz sporz¹dzono

szczegó³owy memoria³ o

stanie maj¹tkowym gmin

podmiejskich i wydatkach,

ponoszonych dotychczas przez

Magistrat miasta Warszawy

na rzecz tych gmin.

Memoria³ ten zatwierdzi³ 8

kwietnia 1916 r. genera³ –

gubernator von Beseler i

wyda³ „Rozporz¹dzenie doty-

cz¹ce rozszerzenia warszaw-

skiego okrêgu miejskiego i

wykonania planu dla zabudo-

wania miasta Warszawy”

og³oszone w „Dzienniku Roz-

porz¹dzeñ dla Jenera³-Gu-

bernatorstwa Warszawskiego”

z 17 kwietnia 1916 r. nr 29.

Spowodowa³o ono przy³¹cze-

nie do Warszawy z dniem 1

kwietnia 1916 r. w ca³oœci

gminy Mokotów i Czyste oraz

czêœæ gmin Bródna, M³ocin,

Pruszkowa, Wawra i Wilano-

wa. Ponadto zawiera³o sze-

reg przepisów budowlanych,

odnosz¹cych siê do nowo

przy³¹czonych terenów, a

miêdzy innymi stanowi³y one,

¿e „z chwil¹ ostatecznego za-

twierdzenia planu przys³uguje

Zarz¹dowi miejskiemu prawo

wyw³aszczenia w³aœciciela za

odszkodowaniem z gruntu

przeznaczonego przez usta-

nowione linie wytyczone na

ulice i place”.

Z gminy Bródno zosta³y

wówczas przy³¹czone do

Warszawy: przedmieœcie

Pelcowizna, Ustronie, Nowe

Bródno, Targówek i Utrata.

Dlatego te¿ komisja do

spraw przejêcia przedmieœæ

dalej szczegó³owo ustala³a

wykaz miejscowoœci, które

mia³y zostaæ w³¹czone do

Warszawy. Ich ostateczny

wykaz zatwierdzony przez

Magistrat zosta³ og³oszony w

lutym 1917 r. w „Dzienniku

Rozporz¹dzeñ dla Jenera³-

Gubernatorstwa Warszawskie-

go” z 10 lutego 1917 r. nr 63.

Z gminy Bródno zosta³y

w³¹czone do Warszawy nowe

miejscowoœci: teren forteczny

¯erania pomiêdzy Wis³¹ i

szos¹ Kowieñsk¹, wieœ i fol-

wark Golêdzinów, osada Pel-

cowizna wraz ze stacj¹ Praga

linii Kolei Nadwiœlañskiej,

po³udniowa czêœæ folwarku

Ró¿opol od ulicy Koœciuszki

do ulicy Polowej wraz z przy-

leg³¹ koloni¹ w³oœciañsk¹

Sarnowicza wsi ̄ erañ. Kolonie

Ustronie od toru kolejowego

linii Kolei Nadwiœlañskiej do

zachodniej granicy folwarku

Aleksandrów, jêzyk paskowy,

nale¿¹cy do ³aw piaskowych

folwarku Stefanówka przy

szosie fortecznej, osada

Nowe Bródno i po³udniowo-

zachodnia czêœæ gruntów

pogranicznych. Cmentarz œw.

Wincentego, grunty dokupione

przez miasto dla powiêksze-

nia tego cmentarza, Cmentarz

¯ydowski, po³udniowa czêœæ

terenu folwarku Bródno przy

drodze Bródzieñskiej do

granicy Targówka, po³udniowa

czêœæ osady Targówek do

granicy Hipsza – a¿ do drogi;

dalej do szosy fortecznej od

folwarku Elsnerowskiego a¿ do

jej zakrzywienia w bliskoœci

dawnego fortu XII, czêœæ fol-

warku Szmulowizna do drogi

fortecznej do ulicy Kawêczyñ-

skiej i ca³a kolonia Utrata.

Ustalenie i podanie do pu-

blicznej wiadomoœci tego

wykazu zamknê³o ostatecznie

proces w³¹czenia przedmieœæ,

w tym Targówka, do Warszawy.

Ostatnim zaœ akcentem tej

inkorporacji mia³o byæ usta-

wienie „Na czterech koñcach

nowego obwodu miejskiego

czterech krzy¿y pami¹tko-

wych z trwa³ego materia³u”.

Przedmieœcia w³¹czone do

Warszawy w 1916 r.

Brak jakichkolwiek szczegó-

³owych informacji o zaludnie-

niu, warunkach sanitarnych,

zagospodarowaniu i potrzebach

w³¹czonych do Warszawy

przedmieœæ spowodowa³, ¿e

Magistrat miasta Warszawy

specjaln¹ uchwa³¹, podjêt¹

jeszcze 27 czerwca 1916 r.

postanowi³ przeprowadziæ pilnie

na tych nowo przy³¹czonych

terenach spis ludnoœci, mieszkañ

i nieruchomoœci. Wykonanie

tego zadania powierzono

miejskiemu Wydzia³owi Staty-

stycznemu. Spis – ze wzglêdu

na d³ugotrwa³e prace przygo-

towawcze – przeprowadzono

jednak dopiero w dniach 29-31

paŸdziernika 1916 r.

Inkorporacja przedmieœæ

zwiêkszy³a terytorium mia-

sta, wynosz¹ce dotychczas

3273 ha o dalsze 8210 ha,

co stanowi³o 250% dawnej

powierzchni Warszawy.

Nowo przy³¹czone terytoria

podzielono na 11 komisaria-

tów – od XVI do XXVI. Po-

wierzchnia poszczególnych

komisariatów wynosi³a:

Komisariat XVI - Mokotów 1106 ha

Komisariat XVII - Grochów 1722 ha

Komisariat XVIII - Pelcowizna 406 ha

Komisariat XIX - Ko³o-Budy 183 ha

Komisariat XX - Sielce 560 ha

Komisariat XXI - Czerniaków-Siekierki 1054 ha

Komisariat XXII - Wola 569 ha

Komisariat XXIII - Czyste 538 ha

Komisariat XXIV - Targówek 427 ha

Komisariat XXV - Bródno 337 ha

Komisariat XXVI - Pow¹zki-Marymont 1308 ha

Ogólna powierzchnia War-

szawy wzros³a wiêc od 1916 r.

do 11 483 ha

Ogólna liczba mieszkañców

na nowo przy³¹czonych tere-

nach wynosi³a 109 645 osób.

W tej liczbie by³o: mê¿czyzn

47 780 – 43,6%, kobiet 61 860

– 56,4%. Na 100 mê¿czyzn

przypada³o 129 kobiet. Nato-

miast ogólna liczba ludnoœci

Warszawy po przy³¹czeniu

przedmieœæ w 1916 r. wzros³a

do 758 tys.

W spisie tym nie badano

struktury spo³eczno-zawodowej

ludnoœci, bowiem nie by³o

takich pytañ w formularzach

spisowych.

Komisariat Targówek po

przy³¹czeniu do Warszawy w

1916 r.

Komisariat Targówek by³

jednym z mniejszych komisa-

riatów przy³¹czonych w 1916 r.

do Warszawy. PóŸniej, w 1920 r.,

powiêkszy³ siê do 579 ha

po w³¹czeniu do niego z s¹-

siedniego XXV Komisariatu

Nowe Bródno terenów

Cmentarza Bródnowskiego i

¯ydowskiego.

Wygl¹d Targówka w 1889 r.

tak przedstawiono w jednym

z reporta¿y prasowych „Tar-

gówek jest sobie wioszczyn¹

pozuj¹c¹ na miasteczko,

stroi siê bowiem w obszerne

drewniane domostwa skleco-

ne w w¹do³ach, wyboistych

zakamarkach piaszczystych,

zasypywane lotnym piaskiem z

okolicznych wzgórz”. Nie by³o

te¿ na Targówku wiêkszych

fabryk, a jedynym wiêkszym

zak³adem by³a tu za³o¿ona

w 1878 r. „Huta szk³a Tow.

Akc. Kijewski, Scholtze i s-ka”

zatrudniaj¹ca na prze³omie XIX

i XX wieku do 200 robotników.

Taki stan terenów Targówka

zachowa³ siê do I wojny

œwiatowej.

W paŸdzierniku 1916 r. na

przy³¹czonych przedmie-

œciach przeprowadzono spis

ludnoœci, mieszkañ i nieru-

chomoœci. Komisariat Targó-

wek liczy³ wówczas 8368

osób: 3540 mê¿czyzn, 4828

kobiet. By³o tu 1330 budyn-

ków, w tym: mieszkalnych

638, gospodarczych 683, 4

fabryczne, 5 gospodarczo-

mieszkalnych. Budynki drew-

niane stanowi³y 93,4%, co

dawa³o jeden z najwy¿szych

wskaŸników na nowo przy³¹-

czonych terenach. Na ogóln¹

liczbê 442 nieruchomoœci

skanalizowana by³a tylko jed-

na, a w wodê zaopatrzonych

by³o 45. Z ogólnej liczby 643

budynków mieszkalnych –

parterowych by³o 502 (78%),

jednopiêtrowych 125 (19,4%),

a tylko 16 dwupiêtrowych

(2,5%). Wy¿szych budynków

w Komisariacie Targówka nie

by³o.

W³¹czenie Targówka do

Warszawy zamknê³o jego

okres rozwoju jako podmiej-

skiej wsi, kszta³tuj¹cej swoje

oblicze pod wp³ywem du¿ego

organizmu miejskiego, jakim

by³a Warszawa. Otworzy³o mu

jednoczeœnie nowy etap jego

historii jako nowej i wa¿nej

dzielnicy Warszawy.

Poni¿ej publikujemy wyk³ad Jana Bergera, wyg³oszony podczas uroczystej sesji

z okazji 100. rocznicy przy³¹czenia Targówka do Warszawy.

Projekt pod takim tytu³em adresawany jest do rodzin z

dzieæmi, zamieszkuj¹cych w Dzielnicy Praga Pó³noc.

Zachêcamy mieszkañców dzielnicy do odbywania wiosennych

spacerów po Pradze, do pokazywania dzieciom interesuj¹cych

miejsc: do wizyty w ZOO, wyprawy œcie¿k¹ rowerow¹

wzd³u¿ Wis³y, odwiedzin w teatrach czy muzeach.

Dzieci bior¹ce udzia³ w bezp³atnym projekcie „Mój dom, moja

Praga” bêd¹ mog³y wypowiedzieæ siê s³owem i ekspresj¹

twórcz¹ na temat swojej dzielnicy.

Projekt bêdzie realizowany od 7 do 31 maja 2016 w siedzibie

Akademii Zosi tj. w lokalu nr 115 przy ul. Bia³ostockiej 24.

7 i 8 maja, dzieci wykonaj¹ trójwymiarow¹ makietê naszej

dzielnicy z elementów styroduru, kartonowych pude³ek oraz

ró¿nych materia³ów plastycznych.

14 - 15 maja, wykonywaæ bêd¹ prace plastyczne dowolnymi

technikami obrazuj¹cymi Pragê widzian¹ oczami dziecka.

W trakcie warsztatów dzieci wezm¹ tak¿e udzia³ w nagraniu

programu dokumentalnego: bêd¹ udziela³y wywiadów za-

dawanych przez 9 letni¹ reporterkê, Zosiê. Odpowiedz¹ na

pytania dotycz¹ce ich dzielnicy: m.in. co im siê w niej podoba,

czego im brakuje. Do udzia³u zapraszamy tak¿e dzieci z

pobliskich szkó³ i przedszkoli.

21 - 22 maja odbêdzie siê uroczysty wernisa¿ prac dzieci

oraz wykonanych przez nie zdjêæ.

W dnia 28 maja - przegl¹d krótkich przedstawieñ o tematyce

praskiej oraz prezentacja dokumentu.

100 lat w Warszawie

„Mój dom, moja Praga”
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- Gdy 13 lat temu Warsza-
wa rozpoczyna³a przygodê z
Noc¹ Muzeów, uczestniczy-
³o w niej 11 placówek i by³y
to wy³¹cznie muzea. – mówi
Hanna Gronkiewicz-Waltz,
prezydent Warszawy - W
2016 roku w odwiedziny za-
prasza ponad 250 instytucji.
Mimo tej mnogoœci oraz ró¿-
norodnoœci, Noc Muzeów nie
zatraci³a swego pierwotnego
charakteru i zak³adanego
celu – popularyzacji zbiorów
muzealnych. W tegoroczn¹
Noc Muzeów, 14 maja, otwie-
raj¹ siê a¿ 52 muzea. To one
s¹ g³ówn¹ osi¹ wydarzenia
kulturalnego, podczas którego

zwiedzaj¹cy mog¹ obejrzeæ
sta³e lub specjalnie przygoto-
wane ekspozycje.

– „Pomys³, aby do Nocy

Muzeów do³¹czy³y placówki

niezwi¹zane z kultur¹, naro-

dzi³ siê w 2009 roku, co zo-

sta³o bardzo ¿yczliwie przy-

jête przez odwiedzaj¹cych.
Jednak statystyka pokazuje,

¿e to muzea s¹ g³ównym

celem nocnych odwiedzin.

Rekordy frekwencyjne, siê-

gaj¹ce 10 czy 15 tysiêcy

zwiedzaj¹cych w jeden

wieczór, notuj¹ w³aœnie war-

szawskie muzea.- dodaje H.
Gronkiewicz-Waltz.

Frekwencja w 2015 r. prze-
kroczy³a 300 tysiêcy osób.
Rekordy popularnoœci pobi³y
w³aœnie muzea:

Muzeum Pa³acu Króla
Jana III w Wilanowie - 20 369,

Muzeum £azienki Królewskie

- 15 000,

Muzeum Wojska Polskiego
- 13 350,

Zamek Królewski - 10 350,

Muzeum Narodowe - 10 304,

Muzeum Powstania War-
szawskiego - 6 300,

Muzeum Warszawskiej Pragi

(zesz³oroczny debiutant) -

3 100.

Weterani i debiutanci

W tym roku uczestników
zapraszaj¹ 252 placówki i

rekordowa liczba debiutantów

– 40 (m.in. Centrum Bezpie-
czeñstwa m.st. Warszawy,
Sinfonia Varsovia, Huta Arce-
lorMittal (schron), Legia War-
szawa, Narodowy Instytut
Audiowizualny, Centrum Pie-

ni¹dza NBP, Oœrodek Kultury

Muzu³mañskiej i a¿ trzy nowe
muzea: Archidiecezji War-
szawskiej, Dulag 21 w

Pruszkowie i Katyñskie.)

Do tej listy po raz pierwszy
dosz³a instytucja samorz¹do-
wa Centrum Bezpieczeñstwa
m.st. Warszawy. W roku
szczytu NATO i Œwiatowych
Dni M³odzie¿y – bêdzie to

z pewnoœci¹ miejsce, które
zechce odwiedziæ wielu
mieszkañców.

W Centrum bêdzie mo¿na
zobaczyæ Zintegrowane Sta-

nowisko Koordynacji i Reago-
wania, Centrum Powiadamiania

Ratunkowego oraz salê szta-

bow¹, w której odbywa³y siê
spotkania Sztabu Miejskiego
podczas EURO2012.

Stra¿ Miejska m.st. War-
szawy zaprezentuje cieka-
wostki, zwi¹zane z wykony-
wan¹ prac¹.

Ponadto na parkingu za

Centrum Bezpieczeñstwa

zaprezentowany zostanie

sprzêt transportowy Biura

Bezpieczeñstwa i Zarz¹-

dzania Kryzysowego,

Stra¿y Miejskiej m.st.

Warszawy oraz Mobilne

Centrum Zarz¹dzania

Kryzysowego.

Noc z Chopinem

Atrakcj¹ tegorocznej Nocy
Muzeów bêdzie mo¿liwoœæ
wykonania sobie zdjêcia z

wirtualn¹ postaci¹ Fryderyka
Chopina.

„Selfie with Chopin” to bez-
p³atna aplikacja, dziêki której
zdjêcie z kompozytorem
mo¿na zrobiæ w kilku miej-

scach w Warszawie i w

¯elazowej Woli. Wyj¹tkowo,
postaæ m³odego Fryderyka
pojawi siê tej nocy tak¿e w
wybranych obiektach uczest-

nicz¹cych w wydarzeniu.
Wystarczy pobraæ aplikacjê ze

strony www.chopin.warsawtour.pl,

by kompozytor ukaza³ siê na
ekranie smartfona. Warto
umiliæ sobie czas czekania

w kolejce, robi¹c selfie z

Chopinem!

Warszawiacy bêd¹ dobrze
poinformowani dziêki druko-

wanemu informatorowi i

mapkom z komunikacj¹ oraz
ich elektronicznym odpowied-
nikom na stronie internetowej
www.um.warszawa.pl/noc-
muzeow (40 tys. informatorów

(w tym 2 tys. po angielsku), 800

sztuk plakatów) poruszanie
siê w Noc Muzeów bêdzie
³atwe.

Komunikacja

Jak zawsze uczestnicy

bêd¹ mogli korzystaæ ze

Noc Muzeów, 14 maja w Warszawie
Warszawa zaprasza mieszkañców i turystów na kolejn¹

Noc Muzeów, która z roku na rok staje siê coraz bogatsza

w propozycje kulturalne.

specjalnie przygotowanych
bezp³atnych linii. Bêdzie ich
dziewiêæ od A do M. Lini¹ A
bêd¹ jeŸdziæ ogórki.

Tramwaje

Do ok. godz. 2.00 w nocy
bêd¹ kursowa³y linie: 2, 4, 9,

13 oraz 33.

Autobusy

Do ok. godz. 2.00 bêd¹

kursowa³y linie: 116 oraz 507.

Wybrane linie nocne bêd¹
kursowa³y ze zwiêkszon¹
czêstotliwoœci¹.

Metro

Linie M1 i M2 bêd¹ kurso-

wa³y do ok. godz. 3.00.

Uwaga!!! W zwi¹zku z im-

prez¹ na Stadionie Narodo-

wym(¿u¿el), ok. godz. 22.30

mo¿e nast¹piæ zamkniêcie

ruchu na moœcie Poniatow-

skiego. Linie autobusowe i

tramwajowe bêd¹ kierowane

na trasy objazdowe.

Zapraszamy 14 maja!

Dom Kultury Zacisze wraz z Polskim Instytutem Sztuki

Filmowej, Warszawsk¹ Szko³¹ Filmow¹ i Forum Poolse

Schoen in Nederland organizuje Miêdzynarodowy

Konkurs na Plakat Filmowy, skierowany do uczniów w

wieku od 12 do 18 lat, uczêszczaj¹cych do polskich szkó³

w Polsce, Holandii, Belgii, Anglii, Czechach, Bia³orusi i

Litwie. Celem konkursu jest zainteresowanie m³odych

ludzi sztuk¹ filmow¹, popularyzacja wœród m³odzie¿y

plakatu filmowego, propagowanie technik malarskich

i graficznych jako œrodka wyrazu oraz wyszukiwanie

nowych talentów.

Przedmiotem konkursu jest plakat stworzony przez

uczestnika do jednego z piêciu filmów z bazy filmoteki

szkolnej. W pracach oceniany bêdzie poziom artystyczny,

nawi¹zanie do tematu, przekazanie treœci oraz klimatu filmu

za pomoc¹ elementów malarskich i graficznych. Laureatów

wy³oni jury powo³ane przez organizatora. Wystawa prac oraz

wrêczenie nagród odbêdzie siê w dniach 16-17 czerwca 2016

w Warszawskiej Szkole Filmowej podczas VII Festiwalu

Filmoteki Szkolnej.

Andrzej P¹gowski: W dzisiejszych czasach m³odzie¿

pozbawiona jest edukacji estetycznej; ka¿dy projekt, który

pozwala jej zapoznaæ siê z dorobkiem kulturowym, jest bardzo

wa¿ny. W przypadku plakatu tradycje i jakoœæ polskiej szko³y

plakatu powoduje, ¿e ka¿da próba odzyskania dawnej œwiet-

noœci jest godna poparcia. (…) Nale¿y m³odym ludziom

uœwiadomiæ i wskazaæ ró¿nicê miêdzy profesjonalnym

projektem a komercyjn¹ reklamow¹ szmir¹. To, jak wycho-

wamy m³odych ludzi, zaowocuje w przysz³oœci œwiadomymi

odbiorcami sztuki.

Krzysztof Hejke: Tak jak ¿ycie jest inspiracj¹ dla kina, tak

filmy inspiruj¹ nas do dzia³añ twórczych i poszukiwañ nowych

palet barwnych w naszej niejednokrotnie szarej rzeczywistoœci.

Pragnê zachêciæ m³odzie¿ do pomys³owej interpretacji, jed-

nego z zaproponowanych arcydzie³ polskiej kinematografii,

której wyrazem bêdzie pomys³owy i wykazuj¹cy uzdolnienia

plastyczne plakat filmowy, wykonany w dowolnej technice

graficzno-malarskiej.

Wiêcej: http://www.zacisze.waw.pl/pl/artykul/2978

https://www.facebook.com/events/449141871963534/

Miêdzynarodowy konkurs

na plakat filmowy 
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mini og³oszenia

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

ANGIELSKI, 609-631-186

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760

ANTENY, 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 elek-

tryczne, 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

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

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

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, 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

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

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z

pokolenia na pokolenie, i jest uznawany za

jednego z najlepszych healerów w Azji i Europie.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je

eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne

organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y

energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum

choroby. Poœwiêca choremu oko³o pó³ godziny,

ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿

uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne

manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe,

praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak

zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowi-

ciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje

umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdu-

mieni 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:

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 i 18 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

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

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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www.drzwiokna.waw.pl

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Konstytucja 1791 roku to

praktyczne zniesienie pañsz-

czyzny, wolnoœæ handlu ziemi¹,

równoœæ stanów, a za to:

obowi¹zek podatkowy, tak¿e

dla koœcio³a i magnaterii.

Strach przed utrat¹ choæby

dukata pchn¹³ biskupów i

magnacki katobeton do zdra-

dy Ojczyzny. Ju¿ wtedy król,

postêpowy sejm by³ grupk¹

kolesi, a Konstytucja tylko

oœwiadczeniem kilku panów.

Z Targowicy polski Koœció³

katolicki poprosi³ carycê i

Watykan o rozbiór Polski, a

katolicki papie¿ temu b³ogos³a-

wi³. Zawsze b³ogos³awiono

ka¿demu rozbiorowi Polski.

Jakim prawem kler dziœ mieni

siê obroñc¹ polskoœci i demo-

kracji? Tak, nowa Targowica

ma miejsce, arcykap³ani znów

b³ogos³awi¹ partii dziel¹cej

spo³eczeñstwo i nawracaj¹cej

Polskê do stalinowskiej gomu-

³kowszczyzny. PiS ma tyle z

prawem co Plac Konstytucji z

3 Maja, jak 22 lipca z Wedlem.

Ten plac to socrealistyczny

ho³d dla haniebnej, stalinow-

skiej konstytucji 22 lipca 1952

zrywaj¹cej demokratyczny

trójpodzia³ w³adzy. Czy teraz

lepiej widaæ?

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, wróæmy do spo³ecznoœci

pszczelej, w której naczelna

zasada dzia³ania polega na

tym, ¿e osobniki bardziej s³u¿¹

innym ni¿ sobie. Aliœci przy

rozs¹dnym podziale dóbr,

poziomowi bezpieczeñstwa,

³adnemu zapachowi wokó³,

pocz¹tkowy altruizm i praco-

witoœæ multiplikuj¹ siê w do-

statnie spo³eczeñstwo.

W³adca ula to królowa. Ona

jest producentk¹ feromonów dla

ka¿dej z kast. To jest pszczeli

klucz do panowania i w³adzy.

Jej zapach determinuje poziom

spo³eczny poddanych. Wystar-

czy tylko odpowiednio pachnieæ,

nie za bardzo wietrzyæ ul, aby

rz¹dziæ do koñca ¿ycia.

Królowa to królowa matka.

Zap³odniona wprawdzie przez

trutnia rodzi, wci¹¿ rodzi.

Piêtnaœcie tysiêcy jajeczek

rocznie. ¯yj¹c œrednio 5 lat

daje to ok. siedemdziesi¹t

piêæ tysiêcy dzieci. 500 plus

to marzenie dla takiej rodziny.

Zw³aszcza dla trutnia.

 Królowa umiejêtnie u¿ywaj¹c

feromonów hamuje rozwój

uk³adu rozrodczego u robotnic,

likwiduj¹c konkurencjê i - co

najlepsze - opozycjê. £adna

czy wstrêtna królowa jest

tylko jedna. Jej aktywnoœæ

rozrodcza wp³ywa na tzw. look.

Królowe nie prowadz¹ blogów

modowych ani nie spotykaj¹

siê na pokazach. Ka¿da z nich

wygl¹da bowiem podobnie.

¯adna nie wychyla siê ze

swojej chaty, nie patrzy w lustro,

tylko rodzi, rodzi, rodzi…

Ci¹g³e porody wp³ywaj¹ na

zmniejszenie siê rozmiarów

aparatu gêbowego, a tak¿e

mózgu. To nie ¿art. Podobn¹

zale¿noœæ widujê nierzadko u

ludzi. Te¿ nie ¿art.

Królowa nie zbiera, nie

karmi, nie buduje. Królowa

rodzi, królowa ma wiêkszy

ni¿ robotnice odw³ok oraz

wiêksze od robotnic gruczo³y

¿uwaczkowe, a to fabryki fe-

romonów, aby... jak wy¿ej.

Zobaczcie, jak niewiele trzeba,

aby rz¹dziæ tak licznym imperium.

Ci, którzy rz¹dz¹, doskonale o

tym wiedz¹.

3 Maja a Targowica

30 kwietnia ruszy³ ju¿ ósmy sezon

Warszawskich Linii Turystycznych (który po-

trwa do 11 wrzeœnia br.). W ubieg³ym roku

Warszawskie Linie Turystyczne przewioz³y ponad

152 tys. pasa¿erów, z czego a¿ 140 tys. osób

przeprawi³o siê przez Wis³ê promami. Dotych-

czas z Warszawskich Linii Turystycznych

skorzysta³o ju¿ ponad 770 tys. pasa¿erów.

Tramwaj wodny

Na pok³adzie statku „Wars”, podczas

trwaj¹cego oko³o pó³torej godziny rejsu,

mo¿na przyjrzeæ siê z bliska Grubej Kaœce

oraz warszawskim mostom: £azienkowskie-

mu, Poniatowskiego i Œwiêtokrzyskiemu.

Spojrzeæ z perspektywy Wis³y na najbar-

dziej charakterystyczne warszawskie bu-

dynki: Zamek Królewski, Centrum Nauki

Wyp³ywamy na wiœlane fale
Warto zobaczyæ Warszawê z perspektywy Wis³y przep³ywaj¹cej przez

stolicê. Zapraszamy na wycieczkê tramwajem wodnym i rejsy do Serocka

oraz zachêcamy do skorzystania z przepraw promowych, podczas których

mo¿na poczuæ przyjemny, wiœlany ch³ód.

Kopernik czy Stadion Narodowy. Wycieczka

Tramwajem wodnym to równie¿ doskona³a

atrakcja dla najm³odszych. Na pok³adzie

mo¿na kupiæ ciep³e i zimne napoje oraz

potrawy z grilla. 

Tramwaj wodny wyp³ywa z przystanku

przy moœcie Poniatowskiego i zabiera na

pok³ad 150 pasa¿erów. Tu te¿ przybije do

brzegu po rejsie.

Od 30 kwietnia do 30 czerwca tramwaj

wodny bêdzie p³ywa³ tylko w weekendy

i dni œwi¹teczne (dodatkowo  27 maja),

od 1 lipca do 31 sierpnia tak¿e w pi¹tki,

a we wrzeœniu w pierwsz¹ i drug¹ sobotê

i niedzielê.

Bilety bêd¹ dostêpne na statku przed

rozpoczêciem rejsu lub w przedsprzeda¿y

w biurze ̄ eglugi Sto³ecznej (ul. Œwiêtokrzy-

ska 36, lokal 1, wejœcie od podwórka), od

wtorku do czwartku w godzinach 12.00-

16.00 i w pi¹tki w godzinach 14.00-18.00.

Promy

Brzegi Wis³y ³¹cz¹ trzy bezp³atne

przeprawy promowe:

1. Cypel Czerniakowski - Saska Kêpa

2. Most Poniatowskiego - Stadion Narodowy

3. Podzamcze - Fontanny - ZOO

W ci¹gu kilku minut bêdzie mo¿na siê

nimi przeprawiæ na drug¹ stronê rzeki.

P³yn¹c promem mo¿na poczuæ przyjem-

ny, wiœlany ch³ód, który jest szczególnie

przyjemny w upalne, letnie dni. Promy

„Pliszka”, „S³onka” i „Wilga” bêd¹ zabie-

ra³y na pok³ad 12 osób oraz 12 rowerów.

Promy od 30 kwietnia do 30 czerwca

bêd¹ p³ywa³y tylko w soboty, niedziele i

dni œwi¹teczne oraz dodatkowo 2 i 27

maja, od 1 lipca do 31 sierpnia równie¿ w

dni powszednie, a we wrzeœniu w pierwsz¹

i drug¹ sobotê i niedzielê.

Statek do Serocka

Warto wybraæ siê równie¿ w ca³odzienny

rejs Kana³em ̄ erañskim do Serocka. W tym

sezonie zaplanowana zosta³a dodatkowa

atrakcja - statek dop³ynie a¿ do zapory w

Dêbem, jedynego zrealizowanego obiektu

z planowanej kaskady Bugu. Elektrownia

wodna Dêbe wyposa¿ona jest w 4 turboze-

spo³y, które mog¹ generowaæ 20 MW mocy.

Znajduj¹ce siê na terenie Warszawskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro

Zegrzyñskie to prawdziwy raj dla wêd-

karzy oraz amatorów sportów wodnych.

W Serocku wycieczkowicze bêd¹ mieli

oko³o dwugodzinn¹ przerwê na spacer czy

odpoczynek na pla¿y. Trasa rejsu prowadzi

fragmentem wodnego szlaku Batorego.

Statek „Zefir” bêdzie wyp³ywa³ o godz.

9.30 z przystani na Kanale ¯erañskim w

okolicy przystanku Cementownia 02. O

godzinie 12.30 przybije do brzegu w Seroc-

ku, aby o 14.30 wyruszyæ do Warszawy.

Rejs zakoñczy siê oko³o godziny 17.00.

Uwaga - godziny te, poza samym rozpo-

czêciem wycieczki, mog¹ ulec zmianie.

„Zefir” zabiera na pok³ad 110 pasa-

¿erów. Na statku bêdzie grill oraz bufet z

ciep³ymi i zimnymi napojami.

Od 30 kwietnia do 30 czerwca „Zefir”

bêdzie p³ywa³ w soboty, niedziele i dni œwi¹-

teczne (dodatkowy rejs 2 i 27 maja), od 1

lipca do 31 sierpnia równie¿ w pi¹tki, a we

wrzeœniu w pierwsz¹ i drug¹ sobotê i niedzielê.

Bilety mo¿na kupiæ w Punkcie Obs³ugi

Pasa¿erów ZTM na stacji metra Dworzec

Wileñski, w œrody i czwartki w godz. 16.00-

20.00, pi¹tki 7.00-11.00 oraz w soboty

8.00-12.00. P³atnoœæ za bilety mo¿liwa bê-

dzie tylko gotówk¹. Bilet kupiæ bêdzie

mo¿na nie wczeœniej ni¿ na 14 dni przed

planowanym rejsem. Sprzeda¿ biletów

rozpocznie siê 27 kwietnia.

Taryfa

Ceny biletów na Warszawskie Linie Tu-

rystyczne bêd¹ takie same jak w latach

ubieg³ych. Rejs tramwajem wodnym bêdzie

kosztowa³ 18 z³ (bilet normalny), rejs

wycieczkowy do Serocka 36 z³ (bilet normal-

ny), a promy bêd¹ bezp³atne. Istnieje te¿

mo¿liwoœæ zakupu tañszych biletów rodzin-

nych dla rodzin licz¹cych od 3 do 5 osób.

OG£OSZENIE

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie z § 3, § 4 oraz § 5 Zarz¹dzenia nr 5923/2014

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w

sprawie zasad najmu lokali u¿ytkowych w budynkach

wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegó³owego

trybu oddawania w najem lokali u¿ytkowych w budynkach

wielolokalowych na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy

ni¿ 10 lat

OG£ASZA

NA DZIEÑ 25.05.2016 r.

KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW

JEDNOŒLADOWYCH USYTUOWANYCH

W ZASOBACH LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY

NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC

PRZY ULICY Z¥BKOWSKIEJ 22/24/26 I Z¥BKOWSKIEJ 23/25

Og³oszenie z list¹ miejsc postojowych wystawionych do

konkursu wywieszone s¹ na tablicach informacyjnych:

Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Praga-Pó³noc m.st. Warszawy przy ul. Jagielloñskiej 23

i w jego Administracjach Obs³ugi Mieszkañców; na

stronie internetowej: Urzêdu Dzielnicy Praga-Pó³noc

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

Nieruchomoœciami www.zgn-paga-pn.waw.pl. Informacje

dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ w Dziale Lokali

U¿ytkowych Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami

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

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

godzinach pracy Zak³adu.
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Ch³odnym okiem

Praski folwark

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Spo³eczny obserwator

Prosto z mostu

Zwracam siê z apelem o zastosowanie

siê do Stanowiska nr 24 Rady m.st.

Warszawy z 21 kwietnia 2016 r., w zwi¹zku

z ostatnimi publicznymi wypowiedziami

Marcina Bajki, dyrektora Biura Gospodarki

Nieruchomoœciami. Rada m. st. Warszawy

w meritum tego stanowiska stwierdzi³a,

i¿ w warszawskim samorz¹dzie przepisy

prawa winny byæ stosowane niezale¿nie

od tego, czy zosta³y opublikowane, czy

te¿ nie. Co prawda stanowisko Rady m.st.

Warszawy wymienia tylko orzeczenia

Trybuna³u Konstytucyjnego, ale musi ono

dotyczyæ równie¿ innych aktów prawnych,

gdy¿ w Konstytucji RP publikacja orzeczeñ

Trybuna³u jest wy¿ej notowana ni¿ publi-

kacja ustaw, umów miêdzynarodowych

itp. (konstytucja wprost wskazuje,

gdzie ma byæ opublikowane orzeczenie

Trybuna³u, a w przypadku innych aktów

prawnych sposób publikacji ma okreœliæ

dopiero ustawa).

Wymieniony dyrektor Biura Gospodarki

Nieruchomoœciami, broni¹c Pani Prezydent

przed zarzutem o bezprawny zwrot

nieruchomoœci, za któr¹ ju¿ wczeœniej

zap³acono odszkodowanie, oœmieli³ siê

stwierdziæ, ¿e umowa miêdzynarodowa, na

podstawie której kiedyœ wyp³acono owo

odszkodowanie, „nie zosta³a prawid³owo

opublikowana w Dzienniku Ustaw”. Sta-

nowi to wprost z³amanie Stanowiska Rady

m.st. Warszawy.

Sprawa dotyczy dzia³ki na Placu Defi-

lad. Wed³ug „Gazety Wyborczej” - tak

przecie¿ Pani przychylnej - zwróci³a Pani

w ten sposób nieruchomoœæ o wartoœci oko-

³o 96 mln z³. W dodatku przy³¹czy³a Pani

do niej bezprzetargowo, na podstawie

przepisów dotycz¹cych przy³¹czania

skrawka podwórka do dzia³ki budowlanej,

prawie drugie tyle gruntu, warte 64 mln z³,

ustanawiaj¹c tam wieczyste u¿ytkowanie,

tak jakby grunt ten by³ wart - ca³y czas

wed³ug „Wyborczej” - 21 mln z³. To du¿e

kwoty i dyrektor Bajko nie powinien tak

mówiæ.

Szczêœliwie, Trybuna³ Konstytucyjny

niedawno wyda³ orzeczenie, co czyniæ z

niesubordynowanymi urzêdnikami. Po-

niewa¿ od 21 kwietnia br. w Warszawie

prawo nie musi byæ publikowane, a wiêc

i zapisywane w formie paragrafów,

Trybuna³ da³ nam wyk³adniê prawa pracy

poprzez ¿ywy przyk³ad. Gdy wieloletni

dyrektor Zespo³u Orzecznictwa i Studiów

Trybuna³u Konstytucyjnego Kamil Zarad-

kiewicz (sk¹din¹d dr hab. nauk prawnych

i cz³onek Komitetu Nauk Prawnych Pol-

skiej Akademii Nauk) oœmieli³ siê wyg³osiæ

dla mediów opiniê prawn¹ niezgodn¹ z

lini¹ obrony prezentowan¹ przez prezesa

Trybuna³u Andrzeja Rzepliñskiego,

natychmiast dosta³ zakaz medialnych

wypowiedzi i sugestiê rezygnacji z pracy,

wspart¹ stwierdzeniem o utracie zaufania

i odebraniem premii. Jak rozumiem, tak

nale¿y teraz postêpowaæ z urzêdnikami

maj¹cymi inne zdanie ni¿ szef.

No bo Pani ma jakieœ inne wyt³uma-

czenie, dlaczego odda³a komuœ za friko

grunt wart 160 milionów, prawda?

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Szanowna Pani

Prezydent!

PiS-owcy, jak obiecywali przed laty, tak

i realizuj¹. Na zwierzêcej niechêci do PRL-u,

a ostatnio tak¿e III RP, partia ta zbudowa-

³a swoja potêgê. Dziœ to, co uprzednio czêœæ

zadufanych w sobie polityków bra³a za

mrzonki i strachy na Lachy powoli, ku ich

zdumieniu, staje siê prawem. To tej for-

macji zawdziêczamy w 2007 roku ustawê

lustracyjn¹, która tylko dziêki sprzeciwowi

Trybuna³u Konstytucyjnego (st¹d mo¿e

taka niechêæ do tej instytucji - JK) nie

objê³a ogó³u naukowców, dziennikarzy,

rewidentów, doradców podatkowych, dy-

rektorów szkó³ niepublicznych, cz³onków

w³adz zwi¹zków sportowych. Objê³a jednak

tysi¹ce osób - radnych, pos³ów, senatorów,

wy¿szych urzêdników, sêdziów, prokura-

torów itp. Obecnie PiS idzie dalej w swoich

dzia³aniach. Ostatnio przyjêto ustawê,

zgodnie z któr¹ ”nazwy budowli, obiek-

tów u¿ytecznoœci publicznej, takich jak

drogi, ulice, mosty i place nie mog¹ upa-

miêtniaæ osób, organizacji, wydarzeñ lub

nawet dat symbolizuj¹cych komunizm czy

inny ustrój totalitarny” i maj¹ zostaæ zmie-

nione. Rada Warszawy i rady innych miast

maj¹ rok na realizacjê ustawy. Ciekawe,

czy radni bêd¹ chcieli sobie brudziæ rêce

i otwieraæ nowe fronty walk o nazwy

patronów zdekomunizowanych ulic.

Ustawodawca przewidzia³ i taki uzus, ¿e

samorz¹dy nie podejm¹ ¿adnych dzia³añ:

wtedy ma wkroczyæ wojewoda. Temat

dotyczy mnie osobiœcie, mieszkam bowiem

na ulicy, której patron przewidziany jest

do dekomunizacji. Nie wiem, komu prze-

szkadza Jan M³ot, a w³aœciwie Szymon

Dickstejn zmar³y w 1884 roku w wieku 26

lat ¿ydowski t³umacz dzie³ Karola Dar-

wina i Ferdynanda Lassalle, popularyzator

dzie³ Karola Marksa. Jakiœ antysemita

zapewne œmieje siê w ku³ak, a panowie

parlamentarzyœci nawet nie zadali sobie

trudu, by sprawdziæ jak g³êboko i w jak¹

historiê zabrnêli. Dobrze, ¿e Darwina nie

zmieniaj¹. Gdyby radni Warszawy lub

innych miast chcieli zrealizowaæ ustawê i

mieli poczucie humoru, to z chêci¹ pod-

rzucê im kilka nazw ulic do zastosowania,

nie oczekuj¹c tantiem z praw autorskich.

Piêknie brzmi¹ „Niezale¿nego Trybuna³u

Konstytucyjnego”, „Pamiêci Puszczy Bia-

³owieskiej”, „Pad³ego konia arabskiego”,

„Dobrej zmiany”, „Ojczyzny dojnej”. Na

Pradze Pó³noc do dekomunizacji przewi-

dziana jest tak¿e ulica D¹browszczaków.

To osobny rozdzia³ dziejów Europy. For-

macja ta, jako jedna z pierwsza stawi³a

czo³o faszyzmowi. Dziœ nowi panowie IV RP

uznali, i¿ bohaterowie walk o republikê w

Hiszpanii nie s¹ godni nazwy ulicy - hañba

im. Istnieje pojêcie prawdy historycznej.

Tê trudno podwa¿yæ. By³ faszyzm i byli z

nim walcz¹cy. Dziœ s¹ tacy, którzy chc¹

bohaterów walk w Hiszpanii wymazaæ z

kart historii. Po której stronie staj¹ i na

jakie miano zas³uguj¹?. Czy nie zaczynaj¹

„podpadaæ” pod w³asne ustawy?

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Dekomunizacja wg PiS

W rankingach miast najlepszych do

¿ycia od lat króluje stolica Austrii –

Wiedeñ. Powinniœmy braæ przyk³ad od

najlepszych i zrobiæ wszystko, aby War-

szawa – sklasyfikowana w tym roku na

79. miejscu – trafi³a jak najszybciej do

pierwszej dziesi¹tki.

Trwaj¹ prace nad strategi¹ Warszawa

2030. Tak jak w biznesie, równie¿ w sa-

morz¹dzie potrzebujemy ambitnej wizji i

konkretnych celów, do których chcemy

d¹¿yæ. A nastêpnie konsekwentnie reali-

zowaæ dzia³ania, dziêki którym te cele

osi¹gniemy.

Z inicjatywy Urzêdu m.st. Warszawy

opracowano ju¿ wizjê naszego miasta

do 2030 roku. Zrobiono to na pod-

stawie 3 tysiêcy ankiet mieszkañców.

Wizja ta brzmi „Aktywni mieszkañcy,

przyjazne miejsce, otwarta metropolia”.

I tutaj proponujê chwilê refleksji. Czy

coœ ta wizja Pañstwu mówi? Czy do

czegoœ motywuje?

W biznesie wizje formu³owane s¹ bar-

dzo konkretnie. Np. „Firma LOT bêdzie

przewoŸnikiem pierwszego wyboru dla

osób lataj¹cych do i z Polski”. Nie tylko

zawieraj¹ precyzyjne informacje o stanie,

do którego d¹¿ymy, ale równie¿ moty-

wuj¹. Balansuj¹ na krawêdzi tego, co

mo¿liwe, a co niemo¿liwe. S¹ wyrazem

marzeñ i aspiracji. Z tego punktu widze-

nia zaproponowana wizja Warszawy musi

rozczarowywaæ. Po pierwsze nie jest kon-

kretna. Nie kojarzy siê z niczym nama-

calnym, jest niemierzalna. Przez to nie

jest równie¿ motywuj¹ca. Po drugie

jest wewnêtrznie sprzeczna. Agreguj¹c

odpowiedzi mieszkañców z ankiet, w

sformu³owaniu „przyjazne miejsce”

zawarto m.in. bezpieczeñstwo. A jest ono

ca³kowitym zaprzeczeniem tego, co

rozumiemy przez „otwart¹ metropoliê”.

Niedawne wydarzenia z Brukseli czy

Pary¿a s¹ tego najlepszym dowodem.

Tworz¹c wizjê naszego miasta,

proponujê odnosiæ siê do najlepszych.

Postawiæ sobie za cel, abyœmy do 2030

roku trafili do pierwszej dziesi¹tki

miast najlepszych do ¿ycia. I abyœmy

skoncentrowali siê na sprawach kon-

kretnych. W moim przekonaniu naj-

wa¿niejszymi s¹: spójnoœæ i estetyka

zabudowy (³ad architektoniczny),

zrównowa¿enie jakoœci ¿ycia we

wszystkich dzielnicach, komunikacja (z

preferencj¹ transportu szynowego)

oraz ekologia.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie „Inicjatywa

Mieszkañców Warszawy”

Ko³o „Inicjatywa

Mieszkañców Bia³o³êki”

Warszawa jak Wiedeñ

Rok 2016 mo¿e okazaæ siê prze³o-

mowym pod wzglêdem rozwoju zieleni

w naszej dzielnicy. Dziêki wysi³kom wielu

mieszkañców, w tym ni¿ej podpisanego,

zrewitalizowanych lub stworzonych zo-

stanie 7 skwerów i tzw. parków kieszon-

kowych, wzd³u¿ kilkunastu praskich ulic

zostanie nasadzonych 300 drzew, a kilka

ulic Nowej Pragi pokryje nowa zieleñ

przyuliczna. Zauwa¿alny wzrost zieleni na

Pradze nie by³by mo¿liwy bez bud¿etu

partycypacyjnego, którego dwie edycje ju¿

za nami, a trzecia w trakcie. W ubieg³o-

rocznym g³osowaniu mieszkañcy naszej

dzielnicy bezdyskusyjnie opowiedzieli

siê za rozwojem zieleni – dwa z trzech

najwy¿ej ocenionych projektów dotyczy³y

w³aœnie nasadzeñ nowych drzew i tworze-

nia nowych lub rekultywacji dotychczas

istniej¹cych skwerów. Jeœli do tego dodamy

fakt przejêcia przez miasto, dziêki staraniom

spo³eczników z Praskiego Stowarzyszenia

Mieszkañców „Micha³ów”, dawnego sale-

zjañskiego ogrodu jordanowskiego przy

ul. Otwockiej, nie bez kozery mo¿na

napisaæ, ¿e to my, mieszkañcy, dbamy na

Pradze o rozwój terenów zielonych.

Dlaczego takie inicjatywy s¹ wa¿ne?

Lata zaniedbañ, rozproszenie kompetencji

(na Pradze za zieleñ odpowiadaj¹ m.in.

Zarz¹d Praskich Terenów Publicznych,

Zarz¹d Oczyszczania Miasta, Tramwaje

Warszawskie oraz Wydzia³ Ochrony

Œrodowiska), a tak¿e kolejne inwestycje,

drastycznie ingeruj¹ce w zieleñ (ostatnim

przyk³adem jest budowa Trasy Œwiêto-

krzyskiej, z powodu której drogowcy

wyciêli znaczn¹ czêœæ jednego z dwóch

oficjalnych praskich parków przy ul. Ka-

wêczyñskiej) spowodowa³y znacz¹ce

zmniejszenie powierzchni terenów zielo-

nych. Naukowcy i planiœci od lat bij¹ na

alarm. Przyk³adowo, g³ówne ulice Starej

Pragi s¹ zadrzewione jedynie w ok. 40%

w stosunku do liczby drzew postulowanej

w planie miejscowym. Daleko te¿ Pradze

do 10 metrów kwadratowych ogólnodo-

stêpnej zieleni urz¹dzonej przypadaj¹cej

na ka¿dego mieszkañca, dostêpnej w za-

siêgu pieszym, wyliczonej w warszawskim

Studium Uwarunkowañ i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego.

Co zrobiæ, aby tê sytuacjê poprawiæ?

Na pewno warto skorzystaæ z miejskich

narzêdzi, takich jak bud¿et partycypacyjny

(w tym roku te¿ zg³oszony zosta³ projekt

przewiduj¹cy utworzenie kilku skwerów),

czy inicjatywa lokalna. W tym ostatnim

przypadku mo¿na przyk³adowo wspólnie

z s¹siadami uprz¹tn¹æ i zazieleniæ podwórko

kamienicy czy stworzyæ ogród spo³ecz-

noœciowy, w którym mieszkañcy bêd¹

mogli posadziæ kwiaty czy warzywa.

Warto te¿ lobbowaæ za zieleni¹ – w

zarz¹dzie dzielnicy, wœród radnych, czy w

Zarz¹dzie Oczyszczania Miasta. Razem

jeszcze bardziej zazielenimy Pragê.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Zazieleniamy Pragê

Mieszkañców Warszawy zelektryzowa³a

informacja o podjêciu dzia³añ kontrolnych

przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w

Urzêdzie m.st. Warszawy. Kontrola dotyczy

prawid³owoœci podjêtych decyzji w latach

2010-2016 w zakresie zarz¹dzania mie-

niem, w tym m.in. zwrotu warszawskich

gruntów i nieruchomoœci, zwróconych

zgodnie z dekretem Bieruta z 1945 roku.

Dodatkow¹ kontrol¹ objêto oœwiadczenia

maj¹tkowe dyrektorów i zastêpców dyrek-

torów biur w urzêdzie, system wa¿enia

odpadów w Miejskim Przedsiêbiorstwie

Oczyszczania oraz leasing samochodów

s³u¿bowych.

Dla jednych sprawa polityczna, dla

innych nadzieja na oczekiwane zmiany.

Kolejna bitwa polityczna o Warszawê

czy diagnoza dla wprowadzenia dzia³añ

naprawczych?

Wnikliwa i obiektywna analiza pozwoli

uporz¹dkowaæ informacje, jak funkcjonuj¹

jednostki organizacyjne i prawne m.st.

Warszawy. Wnikliwa, czyli taka, która

obejmie równie¿ zak³ady  bud¿etowe w

poszczególnych dzielnicach, podleg³e

bezpoœrednio prezydentowi, a poœrednio

nadzorowane przez zarz¹dy dzielnic, takie

jak Zak³ady Gospodarowania Nieruchomo-

œciami (ZGN). O nieracjonalnych dzia³aniach

ZGN w dzielnicy Praga Pó³noc mówi wielu

mieszkañców. Czy faktycznie realizowane

s¹ zasady rzetelnoœci, celowoœci i gospo-

darnoœci? Czy rozwija siê nepotyzm, klien-

telizm i kumoterstwo? Czy ZGN prawid³owo

zarz¹dza lokalami, tworz¹cymi zasób m.st.

Warszawy? Czy sporz¹dzane s¹ roczne i

wieloletnie plany rzeczowo-finansowe dla

ka¿dej nieruchomoœci, w tym remontów i

modernizacji? Czy prawid³owo prowadzone

s¹ windykacja i egzekucja nale¿noœci?

Czy dokonywane s¹ analizy w zakresie

gospodarowania lokalami i nieruchomo-

œciami w obszarze dzia³ania? Czy lokale

doposa¿ane s¹ w niezbêdne urz¹dzenia

infrastruktury technicznej?

Czy wprowadzona wraz z reform¹

finansów publicznych tzw. kontrola zarz¹dcza

przynios³a oczekiwane efekty? Czy i jak

dzia³a? Czy dzia³ania ZGN s¹ efektywne?

Czy jasno okreœlono odpowiedzialnoœci za

realizowanie za³o¿onych celów?

To tylko niektóre pytania, które poja-

wiaj¹ siê w rozmowach z mieszkañcami

Pragi, którzy oczekuj¹ zmian. Podstawowym

warunkiem zmiany jest dobra diagnoza.

Zarz¹dzanie zmian¹ to proces, który nie

przebiega wed³ug gotowych schematów

i prowadzi do rezultatów, które nie s¹

do koñca okreœlone, które ewaluuj¹ w

zale¿noœci od stwierdzonych faktów.

Dobrego pocz¹tki w ratuszu, a koniec

…. w dzielnicy, oby jak najszybciej -

mówi¹ mieszkañcy. Czy¿by podczas 1,5-

rocznych rz¹dów nowej koalicji w dzielnicy

tak niewiele siê zmieni³o?

Do sukcesów i tzw. dobrych zmian

nale¿y zaliczyæ opracowanie za³o¿eñ

rozwoju edukacji dzielnicy na lata 2015-

2018, maj¹cych na celu poprawê jakoœci

edukacji na Pradze Pó³noc.

Za³o¿enia s¹ odpowiedzi¹ na trudn¹

sytuacjê œrodowiska edukacyjnego

dzielnicy. Uczniowie praskich szkó³

podstawowych, gimnazjów i kilku szkó³

ponadgimnazjalnych uzyskuj¹ na egzami-

nach zewnêtrznych wyniki poni¿ej œred-

niej warszawskiej, niekiedy tak¿e poni¿ej

œredniej ogólnopolskiej. O priorytetach,

celach strategicznych i zagro¿eniach w

kolejnym felietonie.

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Zmiany czas zacz¹æ!

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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 nowa gazeta praska

dokoñczenie ze str. 1

Swój chleb prezentowali

te¿ przedstawiciele Palestyny.

Palestyñczycy piek¹ wiele ro-

dzajów chleba, takich jak: chleb

jerozolimski, chobez, kmadz,

khubz, markook, taboon. Naj-

bardziej powszechnym chlebem,

jedzonym codziennie, jest

podobny do pity khubz, w po-

staci placka o œrednicy 10 cm.

Jedz¹c, rwie siê go na ma³e

kawa³ki wielkoœci kêsa i macza

np. w humusie. Mieliœmy oka-

zjê spróbowaæ cienkiego jak

papier chleba marko ok i wielu

innych specja³ów.

Mo¿e trochê mniej egzo-

tycznie, ale nie mniej ciekawie,

prezentowa³o siê stoisko w³o-

skie, zorganizowane przez

¿ony pracowników ambasady

W³och oraz przedsiêbiorców

w³oskich, dzia³aj¹cych w

Warszawie. Kucharz z amba-

sady prezentowa³ wypiek

pane Italiano, tradycyjnego

pszennego chleba w³oskiego,

którego ró¿ne odmiany spo-

tykamy w ró¿nych regionach

W³och. Mo¿e on wystêpowaæ

z ró¿nymi dodatkami, jak

oliwki, suszone pomidory czy

ser. Podajemy przepis na

pane Italiano z Como:

W³oski chleb z Como

(Pane di Como)

Sk³adniki (na 2 bochenki):

Zaczyn:

- 1 ³y¿eczka suchych dro¿d¿y

- 1 ³y¿eczka syropu s³odowego

(mo¿na dodaæ 1 ³y¿eczkê miodu)

- 1/3 szklanki ciep³ej wody

- 2/3 szklanki mleka

- 1 szklanka m¹ki pszennej

Ciasto w³aœciwe:

- wczeœniej przygotowany zaczyn

- 2 szklanki wody o tempera-

turze pokojowej

- 6,5 szklanek m¹ki zwyk³ej

pszennej

- 1 ³y¿ka soli

- m¹ka kukurydziana do posypania

1. Zaczyn: Mieszamy

dro¿d¿e z ma³¹ iloœci¹ wody,

dodajemy resztê wody i miód,

mieszamy i zostawiamy na 10

minut. Dodajemy mleko i

m¹kê i mieszamy do uzyskania

jednolitej masy. Przykrywamy

i odstawiamy na ca³¹ noc.

2. Zaczyn mieszamy z wod¹.

Dodajemy m¹kê i sól i miesza-

my 5-8 minut w mikserze (lub

rêcznie). Ciasto lekko smaru-

jemy oliw¹, przykrywamy foli¹

i zostawiamy do wyroœniêcia

na oko³o 1.5 godziny.

3. Ciasto wyjmujemy na

lekko oprószony m¹k¹ blat i

dzielimy na 2 czêœci. Z ka¿-

dej formujemy bochenek.

Wk³adamy do koszyka do

wyrastania lub na kuchenn¹

œciereczkê oprószon¹ du¿¹

iloœci¹ m¹ki i do durszlaka.

Zostawiamy do wyroœniêcia

na oko³o godzinê.

4. Wstawiamy chleb do

piekarnika nagrzanego do 200

stopni na rozgrzan¹ grub¹

blachê, posypan¹ lekko

kasz¹ kukurydzian¹. Chleb

mo¿na naci¹æ przed w³o¿eniem

do piekarnika. Po upieczeniu

zostawiamy na kratce do

wystudzenia.

Z naszych rodzimych chle-

bów mo¿na by³o spróbowaæ

chleba z Dar³owa, a tak¿e z

piekarni Olszyñskich, która,

obok zwyk³ego, produkuje

te¿ pieczywo dekoracyjne,

np. chlebowe parowozy.

Dawne akcesoria do wypieku

pieczywa zaprezentowa³o

Warszawskie Muzeum Chle-

ba im. Mariana Pozorka.

Choæ za³o¿yciela muzeum,

mistrza Pozorka nie ma ju¿

poœród nas, muzeum przej¹³

syn, kontynuuj¹c rodzinne

tradycje.

Przez ca³y czas festiwalu

mo¿na by³o wzi¹æ udzia³ w

warsztatach pieczenia ciaste-

czek, wypieku op³atków czy

lepienia pierogów. Dla dzieci

przygotowano warsztaty z

robienia dekoracji i ozdób z

wykorzystaniem ziaren, ma-

karonów, kasz i ry¿u. By³o

te¿ laboratorium, które ofe-

rowa³o rodzicom sposób na

niejadka, czyli uczy³o, jak

przygotowaæ zdrowe œniadanie

na weso³o. Warto tu podkreœliæ,

¿e nie tylko to laboratorium,

ale i ca³y Festiwal Chlebów

Œwiata jest imprez¹ propagu-

j¹c¹ zdrowe, ekologiczne

¿ywienie, które w szko³ach

jest bardzo potrzebne. Przy

okazji podajemy przepis na

zdrowy chleb gryczany:

Bezglutenowy razowy

chleb gryczany

Sk³adniki

- 400 g m¹ki gryczanej

niepalonej

- 3 ³y¿ki nasion chia (40g)

- 1 p³aska ³y¿eczka soli

- 1 ³y¿ka br¹zowego cukru

- 7g suchych dro¿d¿y instant

- 450 ml ciep³ej wody

- 3 ³y¿ki nasion s³onecznika (45g)

- 2 ³y¿ki pestek dyni (50g)

Przygotowanie

1. M¹kê dok³adnie przesiej

do miski. Nastêpnie dodaj

nasiona chia, sól, cukier i

dro¿d¿e instant. Dok³adnie

wymieszaj. Teraz wlej do miski

ciep³¹ (nie wrz¹c¹) wodê i

dok³adnie mieszaj, a¿ wszyst-

kie sk³adniki siê po³¹cz¹ i

rozpuszcz¹. Ciasto na tym

etapie bêdzie bardzo klej¹ce

- tak ma byæ, nie dodawaj

wiêcej m¹ki. Gdy ciasto jest

jednolite, wmieszaj do niego

nasiona s³onecznika i pestki

dyni. Teraz przykryj miskê ku-

chenn¹ œciereczk¹ i pozostaw

do wyroœniêcia w ciep³e miejsce,

a¿ podwoi swoj¹ objêtoœæ

(40 minut do godziny).

2. Gdy ciasto wyroœnie,

przelej je do wysmarowanej

t³uszczem i obsypanej otrê-

bami formy. Teraz przykryj

chleb kuchenn¹ œciereczk¹ i

od³ó¿ Twój chleb na kolejne

20 minut w ciep³e miejsce,

by troszkê podrós³. Po tym

czasie nagrzej piec do 200oC.

W³ó¿ chleb do nagrzanego

ju¿ pieca i piecz przez oko³o

15 minut. Po tym czasie

zmniejsz temperaturê do

190oC i piecz kolejne 15-20

minut. Bochenek jest gotowy,

gdy góra bêdzie ³adnie zru-

mieniona, a wetkniêty w nie-

go patyczek po wyjêciu nie

bêdzie mokry. Gdy chleb jest

upieczony, wyjmij go z formy

póki gor¹cy i pozostaw na

kratce do ostudzenia.

Drug¹ strefê festiwalu

stanowi³ tradycyjny jarmark,

ulokowany w tym roku przed

budynkiem szkolnym. Oprócz

wielu rodzajów pieczywa zna-

laz³y siê tu tradycyjne polskie

produkty, jak ró¿nego rodzaju

sery, ciasta i miody, a tak¿e

wêdliny. Dodatkowo mo¿na

by³o zakupiæ m¹kê i dodatki

oraz sprzêt do domowego

wypieku chleba. Imprezie to-

warzyszy³y wystawy, których

g³ównym tematem by³ oczy-

wiœcie chleb.

Podobnie jak poprzednie,

tegoroczna edycja Festiwalu

Chlebów Œwiata cieszy³a siê

ogromnym zainteresowaniem

i na sta³e wpisa³a siê ju¿ w

¿ycie Pragi. Nale¿y tylko po-

gratulowaæ dyrektorowi Ze-

spo³u Szkó³ im. W³adys³awa

Grabskiego i Technikum nr 20,

Janowi Gr¹dzkiemu, dosko-

na³ego pomys³u i wspania³ej

organizacji imprezy.

- To zas³uga naszych

uczniów, bez nich nie by³oby

tego festiwalu - mówi dyrektor

Jan Gr¹dzki. - Przygotowanie

tej imprezy to dla naszych

uczniów lekcja przedsiêbior-

czoœci. Pod okiem profesjona-

listów, przedstawicieli polskie-

go biznesu nasi przyszli ekono-

miœci, hotelarze i organizatorzy

turystyki maj¹ okazjê doskona-

liæ swoje umiejêtnoœci. To tak-

¿e lekcja historii i geografii. Je-

steœmy naprawdê wspania³¹

szko³¹ i poprzez tê imprezê

chcemy pokazaæ gimnazjali-

stom, ¿e warto do nas przyjœæ,

bo robimy tu du¿o dobrego.

Rzeczywiœcie widaæ by³o

zaanga¿owanie m³odzie¿y,

która w pierwszym dniu festi-

walu wziê³a na siebie opiekê

nad grupami dzieci ze szkó³

podstawowych i przedszkoli,

udziela³a informacji, prowadzi-

³a warsztaty. Dyrektor Jan

Gr¹dzki postanowi³ przeprowa-

dziæ wœród swoich uczniów

ma³¹ ankietê: poczêstowa³

ich bia³ym, puszystym chlebem

z supermarketu i ciemnym

chlebem z jednej z praskich

piekarni. O dziwo, m³odzie¿ wy-

biera³a ciemny chleb, mówi¹c,

¿e jest  smaczniejszy. Tak wiêc

okaza³o siê, ¿e m³odzi ludzie

potrafi¹ doceniæ to, co wykonane

jest wed³ug starych receptur,

potrafi¹ doceniæ tradycjê. St¹d

wniosek, ¿e chleb ³¹czy pokolenia.

Powiem wiêcej: chleb

³¹czy ludzi. Bo choæ rodzajów

chleba jest wiele, zawsze

pozostanie on najbardziej

podstawowym po¿ywieniem

cz³owieka, a poznaj¹c wypieki

ró¿nych ludów i narodów,

poznajemy ró¿ne kultury i

zbli¿amy siê do siebie. Pro-

pagowanie wœród m³odzie¿y

otwartoœci na inne kultury jest

wielk¹ zas³ug¹ Festiwalu

Chlebów Œwiata.

Joanna Kiwilszo

W Szkole Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi

nr 275 na Targówku trwa akcja „Pomoc dla Justyny”. Pani

Justyna, matka wspania³ej 6-latki z klasy 1F, cierpi na ciê¿-

kie, postêpuj¹ce schorzenie, ju¿ w tej chwili znacznie

ograniczaj¹ce jej sprawnoœæ ruchow¹. W tê wa¿n¹ akcjê,

zainicjowan¹ przez samorz¹d uczniowski i rodziców

dzieci z klasy IF, w³¹czyli siê wszyscy pracownicy szko³y,

uczniowie, a tak¿e rodzice. Odbywa siê zbiórka funduszy

na leczenie i rehabilitacjê Pani Justyny.

Pomoc dla Justyny

Podczas szkolnego kier-

maszu wielkanocnego ze

sprzeda¿y s³odkoœci w³asne-

go wypieku zebrano ponad

1600 z³. Kto mia³ chêæ i po-

trafi³, przyst¹pi³ do wielkiego

szycia toreb i poszewek, któ-

re bêd¹ licytowane 4 czerw-

ca, na festynie rodzinnym,

który odbêdzie siê w szkole

nr 275 przy Hieronima 2.

Dochód z licytacji zostanie

przekazany Pani Justynie na

dalsze leczenie i rehabilitacjê.

Pracownicy szko³y, ucznio-

wie i rodzice zapraszaj¹

mieszkañców Targówka do

wziêcia udzia³u w akcji, do

odwiedzenia strony szko³y z

informacj¹ na temat akcji

http://sp275.waw.pl/page/2/ ,

konta na Facebooku https://

www.facebook.com/Pomoc-

d l a J u s t y n y / p o s t s /

1735003483413471, a tak¿e

do odwiedzenia szko³y 4

czerwca, podczas festynu.

Dyrekcja szko³y i grono

pedagogiczne dziêkuj¹

wszystkim, którzy zechc¹

okazaæ pomoc. Do zobaczenia

4 czerwca.                   (egu)

Chleb ³¹czy ludzi


