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Nowe przedszkole
na Pradze-Pó³noc
Wyniki
Niestety, do czasu oddania tego wydania do druku,
nie mamy wi¹¿¹cych wyników wyborów. Opublikujemy
je w nastêpnym wydaniu.

Redakcja Nowej Gazety Praskiej zaprasza do
wspó³pracy dziennikarzy, zw³aszcza z terenu
Bia³o³êki i Targówka. Kontakt: ngp@ngp.pl

Praska Gra - „Panowie
i Panie. Oto pra¿anie!
W sobotê 20 paŸdziernika m³odzi pra¿anie wraz ze
swoimi rodzicami lub opiekunami przybyli na warsztaty
do podziemi katedry warszawsko – praskiej. Zachêceni
zaproszeniem do zabawy w detektywów, odkrywali
tajemnice niezwyk³ych postaci zwi¹zanych z Prag¹.
Czeka³o na nich dziesiêæ zadañ do wykonania. Aby
zdobyæ nagrody trzeba by³o zaliczyæ przynajmniej szeœæ.
Zdecydowana wiêkszoœæ dzieci zaliczy³a wszystkie.
dokoñczenie na str. 8

Zakoñczy³a siê budowa nowego przedszkola przy
ul. Wrzesiñskiej 10 na Pradze-Pó³noc. Przedszkolaki
wprowadz¹ siê do nowej placówki w najbli¿szych
tygodniach.
W ramach zadania pn. wielofunkcyjna sala, tworz¹„Budowa Przedszkola wraz ca przestrzeñ o charakterze
z placem zabaw przy ul. kreatywno-poznawczym,
Wrzesiñskiej” powsta³o sze- przeznaczona na zajêcia
œciooddzia³owe nowoczesne gastronomiczne, laboratoryjne,
i dostosowane do potrzeb plastyczne, majsterkowanie,
osób niepe³nosprawnych spe³niaj¹ca równie¿ funkcje
przedszkole. Budynek sk³ada sali kinowej.
siê z dwóch naziemnych kon- To kolejna inwestycja
dygnacji i jednej podziemnej, oœwiatowa na Pradze-Pó³noc.
a na dachu powsta³ ogród Konsekwentnie realizujemy
z grz¹dkami dla dzieci. W program modernizacji i rozpiwnicy, oprócz zaplecza woju praskich placówek
kuchenno-magazynowanego, oœwiatowych. W ubieg³ym
zlokalizowana jest równie¿ roku oddaliœmy do u¿ytkowania
gruntownie zmodernizowany
STOMATOLOGIA budynek przedszkola przy
ul. Równej. Obecnie realizujemy
PROMOCJA
równie¿ rozbudowê szko³y
podstawowej przy ul. Kawê- wype³nienia
czyñskiej – mówi burmistrz
- korony porcelanowe
Wojciech Zab³ocki.
- protezy elastyczne
Inwestorem
nowego
- protezy szkieletowe
przedszkola jest Dzielnica
ul. Jagielloñska 3 Praga-Pó³noc m.st. Warszawy.
tel. 22 619-99-99 Koszt budowy wyniós³ prawie
7,5 mln z³otych. Przedszkole
509-878-869
pomieœci 6 oddzia³ów, ³¹cznie
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
uczêszczaæ bêdzie na zajêwww.dentysta-praga.pl
cia 150 dzieci.

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

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

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

Zielony skwer przy Botewa

Historia praskich rodów

Rodzina Massalskich cz. 3
Tak jak zawi³e s¹ czasem losy ludzi, tak i œcie¿ki s³owa
pisanego bywaj¹ nieoczywiste. Okazuje siê, ¿e nasza
gazeta czytana jest tak¿e poza Polsk¹, w innych krajach
europejskich, a nawet dociera za ocean. Niedawno
odezwa³ siê do nas z Francji pan Witold Salski, wnuk
Witolda Massalskiego, budowniczego s³ynnego „Domu
pod sowami” i udostêpni³ nam niezwykle ciekawe
informacje na temat tej czêœci rodziny, któr¹ wojenny
los rzuci³ na obczyznê, m. in. do Brazylii. Dlatego te¿, po
ponad trzech latach od pierwszych publikacji (NGP nr 7
z 15.04.2015 oraz nr 8 z 29.04.2015), zamieszczamy
uzupe³nienie historii rodziny Massalskich, w³aœcicieli
jednej z najpiêkniejszych praskich kamienic.
Przypomnijmy, ¿e Massal- na dworze Wielkiego Ksiêcia
scy to stary ksi¹¿êcy ród, Litewskiego, ale tak¿e zawywodz¹cy siê od czerni- znaczyli swoj¹ obecnoœæ w
chowskiej ga³êzi dynastii historii ca³ej Rzeczpospolitej
Rurykowiczów. Przedstawiciele Obojga Narodów i póŸniej,
czêœci rodu osiad³ej na Litwie w okresie wielkich zrywów
w okolicach Grodna, nie tylko wolnoœciowych. Gospodaruj¹cy
pe³nili odpowiedzialne funkcje w Masalanach na Polesiu

Antoni Stanis³aw Massalski,
za udzia³ w Powstaniu
Styczniowym pozbawiony
zosta³ maj¹tku i zes³any
na Syberiê, sk¹d powróci³
w 1893 roku.
Jego syn, Witold Massalski
(ur. w 1859 r.), absolwent
Politechniki w Petersburgu,
budowniczy Kolei TaszkienckoSamarkandzkiej, wróci³ do
Polski na pocz¹tku XX wieku
i podj¹³ pracê w Dyrekcji
Polskich Kolei Pañstwowych
w Warszawie. On te¿ by³
inicjatorem budowy okaza³ej
kamienicy, usytuowanej na
Pradze, na rogu ulicy Brukowej
(obecnie Okrzei) i Petersburskiej (obecnie Jagielloñskiej),
dokoñczenie na str. 4

W kwartale ulic Botewa, Æmielowska, Myœliborska i
Œwiatowida, w miejscu zaniedbanego terenu zielonego,
powstanie nowy skwer. Jak go zagospodarowaæ - mieszkañcy
Tarchomina radzili podczas spotkañ konsultacyjnych.
Kiedyœ by³ tu staw, który Mimo zaniedbania jest to
zim¹ zamarza³ i s³u¿y³ dzie- jedna z nielicznych enklaw
ciom za niezbyt g³adkie i zieleni w tym ciasno zabudoniezbyt bezpieczne lodowisko. wanym blokami obszarze
Obecnie po stawie pozosta³ Tarchomina.
zaroœniêty krzakami dó³, a
Propozycja uporz¹dkowawokó³ niego las dzikich akacji. nia tego terenu i stworzenia

tam zielonego skweru by³a
kilkakrotnie zg³aszana w
bud¿ecie partycypacyjnym,
nie uzyska³a jednak odpowiedniej iloœci g³osów. Mimo
to zarz¹d dzielnicy uzna³, ¿e
jest to wa¿na dla mieszkañców
sprawa i wywalczy³ na ni¹
pieni¹dze w Radzie Miasta.
Opracowano wstêpn¹ kondokoñczenie na str. 2
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Zielony skwer przy Botewa
dokoñczenie ze str. 1

cepcjê utworzenia zielonego
skweru Botewa i przyst¹piono
do konsultacji spo³ecznych,
które w³aœnie siê zakoñczy³y
(w œrodê 17 paŸdziernika
odby³o siê ostatnie ze
spotkañ konsultacyjnych, a
uwagi do projektu mo¿na
by³o zg³aszaæ jeszcze do
21 paŸdziernika).
G³ównym za³o¿eniem projektantów by³o stworzenie
miejsca, w którym mo¿na
z³apaæ oddech od gwaru
codziennego ¿ycia, dlatego
te¿ program funkcjonalno u¿ytkowy skweru skupia siê
przede wszystkim na wypoczynku i rekreacji.
Oto g³ówne punkty programowe przedstawianej do
konsultacji koncepcji:

* odtworzenie stawu parkowego od strony wschodniej z
fontann¹ napowietrzaj¹c¹
oraz mostkiem pieszym
utworzone przy wykorzystaniu istniej¹cej rzeŸby terenu;
* pawilon kulturalno-gastronomiczny z otwartym, drewnianym tarasem ze stolikami
nad stawem, miejscami postojowymi (w tym 2 miejsca dla
osób niepe³nosprawnych), a
tak¿e wydzielon¹ toalet¹
publiczn¹ oraz bibliotek¹
plenerow¹;
* plac centralny z licznymi
siedziskami uformowanymi
w drewnianej posadzce, nasadzeniami zieleni ozdobnej
i fontann¹ w nawierzchni;
* tarasowanie skarpy od
strony zachodniej z amfiteatralnymi stopniami, s³u¿¹cymi

jako siedziska na co dzieñ
oraz podczas kameralnych
wydarzeñ kulturowych;
* wyposa¿enie terenu w
obiekty ma³ej architektury,
oœwietlenie w postaci latarni
parkowych oraz punktów
oœwietleniowych w nawierzchniach;
* obiekt upamiêtniaj¹cy
bu³garskiego poetê - Christo
Botewa;
* pielêgnacja istniej¹cej
zieleni oraz wykonanie nowych nasadzeñ drzew i
krzewów ozdobnych dla
utrzymania atrakcyjnej
kompozycji skweru.
Za wczeœnie jest na podsumowanie konsultacji. Mo¿na
natomiast ju¿ dziœ wyodrêbniæ
najczêœciej zg³aszane przez
mieszkañców uwagi.

Okazuje siê, ¿e mimo uznania dla koncepcji projektantów,
wiêkszoœæ uczestników konsultacji wypowiedzia³o siê za
pozostawieniem tego terenu
w charakterze jak najbardziej
naturalnym. Zagospodarowanie
– tak, ale jak najmniej ingerencji w naturê. Mieszkañcy
obawiaj¹ siê przede wszystkim
nadmiernej wycinki drzew i
zmian w ukszta³towaniu
terenu.
- Oczywiœcie wycinka bêdzie konieczna, bo sporo
drzew jest starych i chorych
– mówi Anna Rurka, koordynatorka do spraw konsultacji
spo³ecznych w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy. –
Zgodnie z wol¹ mieszkañców, w miejsce wyciêtych
drzew bêd¹ nasadzenia gatunków szybko rosn¹cych.
Chodzi o to, aby proponowany plac centralny nie by³
pust¹ „patelni¹”, lecz miej-

scem, gdzie mo¿na siê zatrzymaæ i odpocz¹æ w cieniu
drzew.
Bardzo podoba³ siê pomys³
odtworzenia stawu, ale nie w
formie obudowanego prostok¹ta. Mieszkañcom zale¿y
na bardziej naturalnej linii
brzegowej, uwzglêdniaj¹cej
ukszta³towanie terenu.
- Tak czy inaczej, trzeba go
najpierw pog³êbiæ i wyczyœciæ
– mówi Anna Rurka. – W tym
miejscu jest bowiem pe³no
gruzu pozosta³ego po budowie okolicznych osiedli.
Fajnym pomys³em jest fontanna napowietrzaj¹ca wodê,
aby mog³y w niej ¿yæ ró¿ne
organizmy, np. ¿aby i inne
p³azy. To równie¿ uk³on w
stronê natury. W tym momencie warto przytoczyæ kilka
ciekawych opinii, zwi¹zanych
ze strefami aktywnoœci, relaksu i rekreacji. Stwierdzono
mianowicie, ¿e w parku nie ma
sensu budowaæ tak placu zabaw, jak i si³owni plenerowej,
gdy¿ jest ich kilka w okolicy,
a si³ownie nie s¹ zbyt czêsto
wykorzystywane. Wygl¹da
na to, ¿e ludzie nie chc¹
aran¿owania im przestrzeni na
si³ê. Od wszelakich urz¹dzeñ
wol¹ przyrodê.

Pad³y wreszcie g³osy, aby
w planowanej od strony ulicy
Œwiatowida strefie gastronomicznej nie sprzedawaæ siê
alkoholu. Zwrócono te¿ uwagê, ¿e usytuowanie grilli i
miejsca na ognisko od strony
koœcio³a nie jest, delikatnie
mówi¹c, najlepszym pomys³em. Widaæ, ¿e mieszkañcy
chc¹, aby skwer by³ miejscem
spokojnym i bezpiecznym.
Wi¹¿e siê z tym równie¿ postulat ogrodzenia terenu w
obawie przed zniszczeniem
parku przez dziki. Tu pojawia
siê jednak problem, poniewa¿
z powodu nieuregulowanego
prawa w³asnoœci lub braku
w³asnoœci do terenu, konsultowana by³a tylko czêœæ tego
terenu. Rozmowy z w³aœcicielami trwaj¹.
Konsultowan¹ koncepcjê
parku mo¿na znaleŸæ na stronie:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/koncepcja_zagospodarowania_skweru_przy_ul_botewa.
Do koñca listopada zostanie
przygotowany raport z konsultacji i umieszczony na
stronie dzielnicy pod adresem www.bialoleka.waw.pl
oraz na miejskiej platformie
konsultacyjnej.
Joanna Kiwilszo

Zostañ Praskim Mistrzem
w Galerii Wileñskiej
W sobotê 27 paŸdziernika w godz. 12:00 do 18:00
w Galerii Wileñskiej planowana jest kolejna edycja
programu „Zostañ Praskim Mistrzem”. W tym miesi¹cu
obchodzimy urodziny sztuki rzemieœlniczej, podczas
których na najm³odszych naszych goœci czekaæ bêdzie
mnóstwo atrakcji.
Uczestnicy wydarzenia bêd¹ mieli okazjê spróbowaæ
swoich si³ podczas zajêæ z tworzenia glinianych figurek,
odbêd¹ siê ponadto warsztaty z projektowania i szycia
maskotek w formie zwierz¹tek. Ca³ej zabawie towarzyszy³
bêdzie wielki, pluszowy Miœ. PaŸdziernikowa edycja programu
odbêdzie siê w pobli¿u strefy restauracyjnej.
G³ówna atrakcja, czyli warsztaty z projektowania i szycia
maskotek, poprowadzone zostan¹ przez goœci z Muzeum
Warszawy, którzy w profesjonalny sposób podziel¹ siê z dzieæmi
swoj¹ wiedz¹ oraz poka¿¹, jak w prosty sposób samodzielnie
mo¿na wykonaæ takie maskotki.
Ciekaw¹ atrakcj¹ dla dzieci bêd¹ tak¿e warsztaty tworzenia figurek z gliny rzeŸbiarskiej, z mo¿liwoœci¹ dekorowania i
malowania. Stworzone przez najm³odszych w³asnorêcznie
dzie³a bêd¹ mog³y staæ siê wspania³¹ dekoracj¹ domu oraz
pami¹tk¹ z wydarzenia.
„Zostañ praskim mistrzem” w Galerii Wileñskiej to
cykl warsztatów, które maj¹ nie tylko przybli¿yæ ¿ycie
kulturalne oraz historiê Pragi, ale tak¿e stworzyæ mo¿liwoœæ do podjêcia wspó³pracy z lokalnymi oœrodkami
kultury. Projekt trwa od marca br. i za ka¿dym razem
cieszy siê du¿ym zainteresowaniem odwiedzaj¹cych
Galeriê goœci.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r.
poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945),
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek
P4 Sp. z o.o. ul. Taœmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowany
przez pe³nomocnika, z³o¿ony dnia 11 paŸdziernika 2018 r.,
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na monta¿u instalacji radiokomunikacyjnej telefonii
komórkowej P4 nr WAR2358A zlokalizowanej na dachu istniej¹cego budynku na dz. nr ew. 151/1 z obrêbu 4-06-33 przy
ul. Myœliborskiej 26 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Galeria
pachn¹ca czekolad¹
Jak smakuje w³asnorêcznie zrobiona czekoladowa
pralinka – mo¿na siê by³o przekonaæ w sobotê 20
paŸdziernika w Galerii Wileñskiej. Na klientów Galerii
czeka³y tego dnia konkursy, karty podarunkowe oraz
liczne rabaty i promocje. A wszystko to w obezw³adniaj¹cym aromacie kawy i czekolady.

Zakupy w Galerii Wileñskiej tego dnia by³y wyj¹tkowo przyjemne. Dla klientów
przygotowano wiele atrakcji.
Ka¿dy móg³ wzi¹æ udzia³ w
konkursie na paragon o najwy¿szej wartoœci, w którym
do wygrania by³y karty podarunkowe o ³¹cznej wartoœci
4000 z³ za trzy pierwsze miejsca – odpowiednio na kwoty:
2000, 1500 i 500 z³. O wygranej decydowa³a najwy¿sza
suma paragonów pochodz¹cych ze sklepów na terenie
Galerii Wileñskiej.
Podczas sobotniego
wydarzenia mo¿na by³o
ponadto zawalczyæ o 150 kart
podarunkowych o wartoœci
30 z³ ka¿da. Na wszystkich
goœci czeka³y tak¿e pyszne
stoiska z czekoladowymi
fontannami oraz wiele spe-

cjalnych ofert i rabatów,
przygotowanych przez sklepy
i lokale.
Du¿¹ atrakcj¹ by³y te¿
warsztaty czekoladowe. Pod
okiem profesjonalnych cukierników uczestnicy tych
zajêæ sami tworzyli czekoladowe cuda – truflowe praliny
z nadzieniem i w kolorowej
posypce. Najpierw czekoladowe
foremki nale¿a³o nape³niæ
nadzieniem piernikowym, z
mas³a orzechowego, marakui,
lub kremem kokosowym. Tak
przygotowan¹ pralinkê wystarczy³o ju¿ tylko wrzuciæ
do miseczki z czekolad¹, obtoczyæ w posypce waflowej
lub kokosowej i ... zjeœæ. Nie
by³y to warsztaty tylko dla
dzieci. Doroœli te¿ siê œwietnie bawili.
JK

nowa gazeta praska 3

4 nowapraskich
Historia
gazeta praska
rodów

Rodzina Massalskich cz. 3
dokoñczenie ze str. 1

nazwanej póŸniej „Domem
pod sowami”. Projekt kamienicy niektórzy przypisuj¹
znamienitym architektom
tamtych czasów, Henrykowi
Stifelmanowi i Stanis³awowi
Weissowi. Bardziej prawdopodobne jest, ¿e dla ksiêcia
Witolda Massalskiego zaprojektowa³ j¹ jego m³odszy brat,
Bronis³aw Massalski.
Ksi¹¿ê Witold Massalski,
choæ nie mieszka³ w swojej
piêknej kamienicy, dziêki niej
na zawsze kojarzony jest z
Prag¹. Ze zwi¹zku z Leokadi¹
z Jurczyñskich mia³ dwoje
dzieci: w styczniu 1914 roku
urodzi³a siê córka Jadwiga
Irena Agnieszka, a we wrzeœniu 1915 roku – syn, Wandalin Kazimierz. W poprzednich czêœciach opisaliœmy
g³ównie dzieje Wandalina
Kazimierza i jego ¿ony, Jolanty z Manteufflów, lekarzy
w szpitalu Przemienienia
Pañskiego oraz ich córek.
Obecnie, aby dope³niæ obrazu rodziny, zajmiemy siê
losami siostry Wandalina
Kazimierza, Jadwigi Ireny
Agnieszki.
Jadwiga Massalska nie
podziela³a medycznych zainteresowañ brata. Wybra³a
studia ekonomiczne w Szkole
G³ównej Handlowej. W lecie
1936 roku, wraz z grup¹
polskich studentów pojecha³a na otwarcie XI Igrzysk
Olimpijskich w Berlinie. Podczas defilady w alei Unter den
Linden widzia³a przeje¿d¿aj¹cego otwart¹ limuzyn¹, w odleg³oœci kilku metrów, Adolfa
Hitlera. Nie wiedzia³a wtedy,
¿e cz³owiek ten tak bardzo
zmieni losy œwiata i jej ¿ycie.
Po ukoñczeniu studiów w
1938 roku, Jadwiga Massalska
podjê³a pracê w Ambasadzie
Rzeczpospolitej Polskiej w
Pary¿u, jako attaché prasowy. Po napaœci Niemiec na
Francjê i kapitulacji wojsk
francuskich w czerwcu 1940
roku, zosta³a ewakuowana
wraz z ca³ym personelem
ambasady, najpierw do Bordeaux, a potem do Londynu,
gdzie dalej pracowa³a dla
Rz¹du Polskiego na UchodŸstwie. W Londynie spotka³a
Tadeusza Salskiego, dawnego
znajomego z przedwojennej
Warszawy, który do Anglii
przyby³ z tajn¹ misj¹.

Tadeusz Salski ju¿ przed
wojn¹ by³ znanym dzia³aczem ruchu narodoworadykalnego. Urodzi³ siê 17
paŸdziernika 1910 roku w
Czêstochowie, jako syn kupca
Zenona Salskiego, w³aœciciela
sklepu kolonialnego i winiarni w Bêdzinie oraz Heleny
z Napieralskich. Uczy³ siê
pocz¹tkowo w gimnazjum
Wandy Repliñskiej w Bêdzinie,
a od 1922 roku uczêszcza³
do Gimnazjum im. Edwarda
Rontalera, mieszcz¹cego siê
w Warszawie przy ul. Polnej
46. W 1929 roku zda³ maturê
i w tym samym roku rozpocz¹³ studia na Wydziale
Mechanicznym Politechniki
Warszawskiej, które kilkakrotnie przerywa³ zarówno ze
wzglêdów zarobkowych, jak
i z powodu zawieszenia w
prawach studenta za dzia³alnoœæ w ruchu narodowym.
Od 1926 roku bowiem zwi¹zany by³ z Ruchem M³odych
Obozu Wielkiej Polski, organizacji politycznej powo³anej
z inicjatywy Romana Dmowskiego. W 1934 przyst¹pi³ do
nowo utworzonego Obozu
Narodowo-Radykalnego, a od
1935 roku by³ dzia³aczem
Obozu Narodowo-Radykalnego ABC, reprezentuj¹c w
Komitecie Wykonawczym
Organizacji Polskiej pion akademicki, bêd¹c jednoczeœnie
liderem ONR ABC na Politechnice Warszawskiej.
Z tego okresu datuje siê
s³ynna „blokada” Politechniki
Warszawskiej, wpisuj¹ca siê
w ramy fali protestów studenckich, jaka przesz³a przez
polskie uczelnie w roku akademickim 1935/36. Chodzi³o
o zbyt wygórowane czesne
za studia, krótkie terminy
p³atnoœci i œci¹ganie kar za
brak wp³aty. W dniach 9-11
marca 1936 roku w akcji
protestacyjnej na politechnice wziê³o udzia³ oko³o
3.5 tys. studentów i studentek. Protestem kierowali
Tadeusz Salski, przewodnicz¹cy Towarzystwa „Bratniej
Pomocy” na Politechnice
Warszawskiej i Miros³aw
Ostromêcki, obaj nale¿¹cy
do ONR. Strajkuj¹cy studenci
¿¹dali zmniejszenia op³at i co za tym idzie - wiêkszej
dostêpnoœci studiów, niezale¿nie od statusu materialnego.

Ju¿ pierwszego dnia strajku
teren politechniki otoczony
zosta³ ciasnym kordonem
policji, która nie dopuszcza³a
nikogo i nie pozwoli³a na
dostarczanie m³odzie¿y ¿ywnoœci. Wtedy nad gmachem
politechniki pojawi³y siê samoloty Aeroklubu Akademickiego, z których zrzucono na
podwórze uczelni worki z ¿ywnoœci¹. Dziêki temu studenci
nie poddali siê. Tadeusz Salski,
bêd¹cy kierownikiem akcji,
prowadzi³ rozmowy z rektorem, a jednoczeœnie pilnowa³,
aby elementy lewicowe nie
wykorzysta³y sytuacji do swoich celów i nie wywiesi³y na
dachu gmachu g³ównego
czerwonych sztandarów.
Poleci³ wiêc specjalnej grupie
zabarykadowanie wyjœcia na
dach i trzymanie warty.
Na trzeci dzieñ w³adze
politechniki zgodzi³y siê na
warunki okupuj¹cych. Zorganizowano wiec, na którym
Salski og³osi³ uzyskane warunki studiów. Zadowoleni
studenci wyruszyli pochodem
na uniwersytet, gdzie mia³ siê
odbyæ drugi wiec i zakoñczenie akcji. Jak wspomina jeden
z uczestników pochodu, przeszli Marsza³kowsk¹, Alejami
Jerozolimskimi i Nowym
Œwiatem, a przy pomniku
Kopernika czeka³a na nich
policja, motopompa i „specjaliœci” z Golêdzinowa.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e
dzia³alnoœæ w „Bratniej Pomocy” i kierowanie studenck¹
rewolt¹ w pewien sposób
przygotowa³y Tadeusza Salskiego do zadañ konspiracyjnych w tragicznej wojennej
rzeczywistoœci, która mia³a
niebawem nadejœæ. Najpierw,
po agresji III Rzeszy na Polskê, walczy³ w Kampanii
Wrzeœniowej w stopniu podchor¹¿ego. Nastêpnie, w
okresie okupacji niemieckiej,
przeszed³ do konspiracji - by³
przywódc¹ konspiracyjnej
Organizacji
Polskiej,
wspó³tworz¹c Organizacjê
Wojskow¹ Zwi¹zek Jaszczurczy oraz tzw. Grupê Szañca.
W 1942 r. by³ jednym z
twórców Narodowych Si³
Zbrojnych, w ramach których
kierowa³ Wydzia³em Politycznym Komendy G³ównej NSZ.
By³ te¿ cz³onkiem politycznego
organu zwierzchniego Narodowych Si³ Zbrojnych – Tymczasowej Narodowej Rady
Politycznej (TNRP).
Utworzenie NSZ zosta³o
wrogo przyjête przez czynniki
oficjalne w kraju, gdy¿ komplikowa³o prowadzon¹ przez Armiê Krajow¹ akcjê scaleniow¹.
Pomimo tego wkrótce rozpoczê³y siê rozmowy pomiêdzy
obiema organizacjami w
sprawie podjêcia wspó³pracy
wojskowej. Rozmowy by³y
trudne, poniewa¿ komendant
g³ówny AK, gen. Stefan Rowecki,
¿¹da³ ca³kowitego podporz¹dkowania NSZ Armii Krajowej,
natomiast dowódcy NSZ uwa¿ali, ¿e wspó³praca wojskowa
mo¿liwa jest tylko na zasadzie
równorzêdnoœci obu organizacji.

Wobec impasu w rozmowach,
KG NSZ postanowi³a wys³aæ
do Londynu swoich przedstawicieli (politycznego i wojskowego), aby nawi¹zaæ bezpoœredni kontakt z naczelnymi
w³adzami pañstwowymi. W
tym celu na jesieni 1943 r. do
Londynu zostali wys³ani: Tadeusz Salski, przedstawiciel
TNRP i kpt. dypl./mjr NSZ
Stanis³aw ¯ochowski, szef
sztabu KG NSZ.
Tadeusz Salski opuœci³
Warszawê 13 paŸdziernika.
Aby dotrzeæ do Anglii zapisa³
siê na roboty w organizacji
Todta, niemieckiej organizacji
stworzonej przez firmy budowlane, maj¹cej za zadanie budowê obiektów wojskowych.
Jako miejsce pracy wybra³
Bayonne, na pograniczu Francji i Hiszpanii. Przez granicê
przeprowadzili go przemytnicy. Choæ w czasie tej akcji w
Pirenejach omal nie postrada³
¿ycia, zameldowa³ siê jednak
w grudniu w brytyjskim konsulacie w Lizbonie i stamt¹d
wylecia³ do Londynu, do
którego przyby³ 24 grudnia
1943 roku. Za wyprawê tê
zosta³ póŸniej odznaczony
Krzy¿em Virtuti Militari.
W Londynie spotka³ Jadwigê Massalsk¹, która po
dwóch latach zosta³a jego
drug¹ ¿on¹. Tadeusz Salski
po raz pierwszy o¿eni³ siê w
roku 1937 z Wand¹ z Jastrzêbskich, studentk¹ medycyny, która po wojnie, w 1948
roku zosta³a skazana w procesie ostatniego komendanta g³ównego NSZ, Stanis³awa Kasznicy, za dzia³alnoœæ
w NSZ, na 10 lat wiêzienia.
Przekonany, ¿e ¿ona zginê³a
w Powstaniu Warszawskim,
pod koniec wojny Tadeusz
Salski o¿eni³ siê z Jadwig¹
z Massalskich.
Wobec uznania przez Francjê i Wielk¹ Brytaniê rz¹du
lubelskiego i nagonkê w³adz
komunistycznej Polski na
cz³onków Narodowych Si³
Zbrojnych, Jadwiga i Tadeusz
Salscy w 1946 roku wyjechali
do Brazylii. Pocz¹tki ¿ycia w
nowym kraju by³y bardzo ciê¿kie. Na start mieli 50 funtów
sterlingów po¿yczone od
przyjaciela. Stopniowo jednak
sytuacja siê polepsza³a. Tadeusz podj¹³ pracê jako in¿ynier
przy budowie fabryki materia³ów wybuchowych. Nastêpnie
pracowa³ w amerykañskiej
firmie farmaceutycznej „Bristol-Meyer-Squibb”, a jeszcze
póŸniej w koncernie „Sabesp”
przy hydrobudowach w stanie
Sao Paulo. Zmar³ w Warszawie w paŸdzierniku 1981 roku.
Jadwiga prze¿y³a mê¿a o
30 lat. D³ugi czas aktywna
zawodowo,
prowadzi³a
w³asn¹ firmê wydawnicz¹.
W swoim brazylijskim
domu w Sao Paulo Salscy
ca³e ¿ycie kultywowali polskie
tradycje, wychowuj¹c w tym
duchu dwoje dzieci: urodzon¹
w 1947 roku córkê Monikê i
syna Witolda, urodzonego w
1951 roku, wpajaj¹c im przy
tym otwartoœæ na œwiat, co
zaowocowa³o w ich póŸniejszych karierach. Monika Salska kszta³ci³a siê we Francji.
Po maturze, któr¹ zda³a w liceum w Grenoble i studiach

Zdjêcie z paszportu Jadwigi z Massalskich Salskiej,
wydanego przez Konsulat Generalny Polski w Pary¿u,
15 maja 1940 r.
na Wydziale Nauk Politycznych paryskiej Sorbony,
wróci³a do Brazylii, gdzie
rozpoczê³a pracê w ministerstwie spraw zagranicznych.
Imponuj¹c¹, trwaj¹c¹ 40 lat
karierê dyplomatyczn¹ kontynuowa³a na placówkach w
Londynie, Moskwie, Berlinie,
Pradze, Nowym Yorku, Monachium i na Cyprze.
Jej brat, Witold Salski,
skoñczy³ studia w Polsce,
podobnie jak ojciec, na Politechnice Warszawskiej. Jako
œwie¿o upieczony in¿ynier,
w 1976 roku wyjecha³ do
Szwecji, gdzie rozpocz¹³
pracê jako szef projektu
szwedzkiego koncernu Sandvik,
z którym zwi¹za³ ca³e swoje
póŸniejsze ¿ycie zawodowe,
pracuj¹c w przedstawicielstwach Sandvika, kolejno w
Brazylii, Jugos³awii i Francji.
Przez ca³y czas swego
pobytu na obczyŸnie, Salscy
starali siê utrzymywaæ sta³y
kontakt z rodzin¹ zamieszka³¹ w kraju. Jadwiga kilkakrotnie zaprasza³a brata do
Brazylii. Tak¿e córka Wandalina, Anna Massalska, po
ukoñczeniu architektury, w
1963 roku przyjecha³a do Sao
Paulo na pó³roczny sta¿ w
biurze projektów s³ynnego
urbanisty Lucio Costy, twórcy planu urbanistycznego
stolicy Brazylii - Brasilii oraz
architekta Oscara Niemeyera, twórcy wiêkszoœci budynków tego nowoczesnego
miasta.
Jadwiga Salska od lat 70
czêsto odwiedza³a Polskê,
gdzie ca³y czas mieszka³a jej
najbli¿sza rodzina. W tym
okresie bardzo intensywnie
stara³a siê odnaleŸæ w urzêdzie hipotecznym dokumenty dotycz¹ce kamienicy „Pod
sowami”. Udowodnienie w³asnoœci sta³o siê mo¿liwe dopiero po zmianach ustrojowych. W 1990 roku Jadwiga i
jej brat Wandalin wyst¹pili o
zwrot kamienicy. Mieli ju¿
wtedy odpowiednio 76 i 75 lat
i s³usznie obawiali siê, ¿e
mog¹ nie zd¹¿yæ za ¿ycia
pomyœlnie za³atwiæ tej sprawy
dla swoich dzieci. Przekazali
wiêc pe³nomocnictwa jedynej

mieszkaj¹cej na stale w Polsce krewnej z „nowego pokolenia”, Monice Dobrowolskiej,
córce Wandalina.
Rzeczywiœcie, Wandalin
Kazimierz Massalski zmar³ w
1996 roku. Jego siostra Jadwiga, co prawda ¿y³a jeszcze
d³ugo, jednak bêd¹c bardzo
zwi¹zana ze swoim bratem,
po jego œmierci nie przyje¿d¿a³a wiêcej do kraju,
zreszt¹ tak¿e zdrowie nie
pozwala³o jej ju¿ na dalekie
podró¿e. Zmar³a w wieku 98
lat w 2012 r. w Sao Paulo w
Brazylii. W tym samym roku
zmar³a te¿ w Pary¿u Anna
Cendrier (z domu Massalska),
starsza córka Wandalina
Massalskiego. Jadwiga
Salska przekaza³a Monice
Dobrowolskiej wszystkie
zgromadzone przez siebie
dokumenty z okresu od 1946 r.
a¿ do paŸdziernika 1990 r.
Po œmierci Jadwigi Salskiej
dziedzicami „Kamienicy pod
sowami” zostali wtedy: Monika Dobrowolska, Monica
Salski i Witold Salski.
Tak wiêc to Monika Dobrowolska przez nastêpne 17 lat
walczy³a, przy niezbêdnej
pomocy swoich kuzynów z
Brazylii, o odzyskanie kamienicy.
Uda³o siê to dopiero w 2007
roku. Dwa lata wczeœniej kamienica zosta³a wpisana do
rejestru zabytków. By³a jednak
w strasznym stanie. Rodziny
nie by³o staæ na jej remont.
W kwietniu 2010 r. Monika
Dobrowolska odsprzeda³a
wiêc kamienicê firmie trudni¹cej siê rewitalizacj¹ podobnych budynków.
Trwaj¹cy kilka lat gruntowny
remont w³aœnie niedawno siê
zakoñczy³. „Dom pod sowami”, kamienica ksi¹¿¹t Massalskich, choæ nie wygl¹da
zupe³nie tak jak przed laty,
odzyska³a dawny blask. W
medalionach na pierwszym
piêtrze odtworzono nietoperze,
a w nastêpnej kondygnacji
odnowiono strzeg¹ce okien
gryfy. Wróci³y te¿ na swoje
miejsce, czyli na sam szczyt,
imponuj¹ce sowy, którym
kamienica zawdziêcza swoj¹
nazwê.
Joanna Kiwilszo

Tory na Targówek niemal gotowe
Rozbudowa II linii metra na wschód nie zwalnia tempa.
Dobiegaj¹ tam koñca niezwykle wa¿ne prace torowe.
Wykonawca w³aœnie zakoñczy³ betonowanie toru prawego.
Trwaj¹ prace na torze lewym, gdzie pozosta³o do ukoñczenia jeszcze 600 metrów torowiska. W po³owie zaawansowane s¹ prace przy uk³adaniu szyny pr¹dowej.
– Jesteœmy bardzo zado- ostatnie 600 metrów torowiska
woleni z postêpów prac na bu- tego odcinka podziemnej kolei.
dowie. Roboty torowe, które W po³owie s¹ równie¿ prace
s¹ kluczowe dla prowadzenia przy uk³adaniu tzw. trzeciej szyruchu poci¹gów s¹ ju¿ niemal ny – czyli elementu, z którego
na ukoñczeniu. Mocno za- poci¹gi s¹ zasilane w czasie
awansowane jest równie¿ jazdy. Do zamontowania
uk³adanie tzw. trzeciej szyny. zosta³o oko³o 3 kilometrów.
Teraz przed nami intensywny Wszystkie te prace zakoñcz¹
etap prac wykoñczeniowych – siê jeszcze w listopadzie.
mówi Renata Kaznowska, wiNatomiast na stacjach
ceprezydent m.st. Warszawy. trwaj¹ ju¿ intensywne prace
Ca³y odcinek pó³nocno- wykoñczeniowe – montowane
wschodni wraz ze stacjami to s¹ schody, ok³adziny œcian,
ponad 6 kilometrów torów – a tak¿e podwieszane sufity
3135,4 tor prawy i 3155,3 – i po³¹czone z nimi œciany
tor lewy. Na tym fragmencie zatorowe. Równolegle
II linii metra powstan¹ tak¿e montowane s¹ instalacje i
komora rozjazdów oraz ko- okablowanie. Równie¿ na
mora torów odstawczych. Ten powierzchni widaæ spore
ostatni obiekt jest wraz ze zmiany. Wokó³ stacji Targóstacj¹ Trocka najwiêksz¹ pod- wek mo¿na ju¿ zobaczyæ
ziemn¹ kubatur¹ tego odcin- œwie¿¹ trawê, a po oddanej
ka – liczy ponad 227 tysiêcy w sierpniu ulicy M. Ossowmetrów szeœciennych. Jeden skiego, niedawno udro¿niona
z torów odstawczych bêdzie zosta³a tak¿e ulica Trocka.
Budowa odcinka pó³nocnotu wyposa¿ony w kana³ rewizyjny, do przeprowadzania wschodniego rozpoczê³a siê
drobnych prac serwisowych. w marcu 2016 roku, a zakoñBudowa torów na finiszu czy siê wiosn¹ 2019 roku.
Ca³a M2
Najbardziej wymagaj¹ce
Ca³a druga linia metra
prace torowe s¹ ju¿ na ukoñczeniu, pozosta³o jeszcze bêdzie gotowa przed 2023
wybetonowanie krótkiego od- rokiem. Wszystkie odcinki
cinka pomiêdzy wentylatorni¹ rozbudowywanej linii M2 s¹ w
a stacj¹ Dworzec Wileñski. To budowie lub prowadzone jest

postêpowanie poprzedzaj¹ce
podpisanie umów z wykonawcami. Centralny odcinek linii
M2 zosta³ uruchomiony 8
marca 2015 roku. Sk³ada siê
z siedmiu stacji i blisko 6 km
tuneli. Obecnie trwa budowa
trzech stacji na Pradze-Pó³noc
i Targówku, a tak¿e trzech
na Woli. Odpowiednio dla
wschodniego odcinka, realizowanego przez firmê Astaldi, to
ok. 3,12 km trasy, a dla zachodniego, dr¹¿onego przez
Gülermak, ok. 3,4 km. Obydwie budowy zakoñcz¹ siê w
2019 r. Metro Warszawskie
wybra³o tak¿e wykonawcê
projektu i budowy ostatniego

odcinka drugiej linii metra na
Bemowie – od planowanej
stacji Powstañców Œl¹skich
do stacji Techniczno-Postojowej Mory. To ok. 4 km trasy,
które w ci¹gu 48 miesiêcy od
dnia podpisania umowy, wykona konsorcjum Gülermak i
Astaldi. Firmy te zosta³y tak¿e zwyciêzcami w przetargu na
budowê tuneli i dwóch stacji:
Ulrychów oraz Powstañców
Œl¹skich. To fragment pomiêdzy
obecnie budowanym odcinkiem, a koñcowym etapem II
linii metra na Bemowie.
Dziennie z centralnego odcinka linii M2 korzysta oko³o
150 tysiêcy pasa¿erów.

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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Dom Kultury Zacisze
ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
24.10 (œroda) godz. 11.00 - Spotkanie z m³odzie¿¹ Ko³a
Terenowego Sybiraków Warszawa Praga-Pó³noc.
26.10 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Podró¿nika - temat: Smaki
i zapachy Gruzji. Opowiada Barbara Œleboda. Wstêp wolny.
27.10 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Mali Einsteini – temat: Nie taki paj¹k straszny. 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.
* Florystyka – temat: Jesienne kompozycje na 1 listopada.
Warsztaty dla doros³ych i m³odzie¿y 15+. Op³ata 90 z³/2h.
Wykonana praca jest w³asnoœci¹ uczestnika zajêæ.
* Jestem ok taki, jaki jestem – jak dzieci rozwijaj¹ zdrowe
poczucie w³asnej wartoœci? Warsztaty rodzicielskie prowadzi Katarzyna Ga³¹zka. Godz. 10.00-12.00. Op³ata 40 z³.
27.10 (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla
doros³ych. Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.
28.10 (niedziela) godz. 17.00 - „Malinowa” Stanis³awa
Celiñska – koncert otwieraj¹cy sezon artystyczny 2018/19.
Obowi¹zuj¹ wejœciówki.

Kto przygarnie Reno
Reno jest piêknym psem w typie owczarka niemieckiego,
o piêknie wyró¿niaj¹cych siê oczach, którymi têsknie wpatruje
siê w ludzi docieraj¹cych w najdalsze zakamarki schroniska
i mijaj¹cych jego boks. Ogromny z niego ³asuch, uwielbia
dostawaæ smako³yki i zrobi dla nich bardzo wiele. Równie
mocno pragnie kontaktu z cz³owiekiem, lubi byæ drapany po
brzuchu, który chêtnie nadstawia. Reno nie lubi zostawaæ
sam, unika jak mo¿e momentu powrotu do boksu, trzeba nie
lada sprytu ¿eby zaj¹æ go zabawk¹ lub przysmakiem i opuœciæ
boks bez niego :)
W sprawie adopcji Reno prosimy o kontakt z wolontariuszami:
Justyna 783 003 754
Bo¿enka 531 377 477

Spo³eczny
6 nowa obserwator
gazeta praska

331
Dok³adnie tyle g³osów otrzyma³em w
niedzielnych wyborach samorz¹dowych,
jako kandydat startuj¹cy z list Komitetu
Wyborczego „Porozumienie dla Pragi” w
okrêgu 3 (Szmulki, Micha³ów, Stara Praga).
331 g³osów to 331 osób, które zaufa³y w
prezentowan¹ przeze mnie i ca³y komitet
wizjê zmian okolicy, w której mieszkam,
jak i ca³ej dzielnicy. Wizjê dzielnicy zarz¹dzanej w przejrzysty sposób, otwartej na
mieszkañców i ich potrzeby, czystej, zielonej, dbaj¹cej o historyczne dziedzictwo i
przyci¹gaj¹cej wspó³czesnych artystów. I
za to dziêkujê tym 331 osobom. Wielu z nich
nigdy nie pozna³em osobiœcie, a jednak
obdarzy³y mnie ogromnym zaufaniem.
331 g³osów okaza³o siê jednak niewystarczaj¹cym wynikiem, by zdobyæ mandat
radnego. Jako komitet, przegraliœmy.

Przegraliœmy z ugrupowaniami ancien
regime: partiami (PiS, PO, SLD) i lokaln¹
konkurencj¹ symbolizowan¹ przez
kandydata, który piastowa³ mandat w
poprzedniej kadencji i mandat ten zosta³
mu prawomocnie uchylony. Jak widaæ, w
niektórych przypadkach da siê kilka razy
wejœæ do tej samej rzeki…
Pora¿ki bol¹, ale jednoczeœnie ucz¹.
Ucz¹ pokory, szacunku dla przeciwnika i
daj¹ okazjê do przemyœleñ odnoœnie
tego, co mo¿na poprawiæ lub zmieniæ,
by w przysz³oœci odnieœæ zwyciêstwo.
W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ
24 osobom, z którymi wspó³tworzy³em
komitet Porozumienia dla Pragi: Ewie
Ziajkowskiej, Piotrowi Stryczyñskiemu,
Annie Tomaszewskiej, Annie W¹sik, Judycie
£uczyñskiej, Karolinie Krajewskiej, Piotrowi

Praski folwark

Próba si³
Kampania przedwyborcza przyæmi³a
ostatnie posiedzenie Rady Dzielnicy Praga
Pó³noc. Wbrew pozorom bardzo wa¿nej,
poniewa¿ radni opiniowali projekt bud¿etu
dzielnicy na rok 2019. W projekcie wydatki
ogó³em na rok nastêpny oszacowano na
poziomie 404 234 808 z³, o prawie 40 mln
wiêcej ni¿ w roku bie¿¹cym. W planowanych
inwestycjach uwzglêdniono m.in. budowê
kompleksu sportowego wraz z hal¹ przy
Szkole Podstawowej nr 73 (4 mln 278 tys z³),
modernizacjê (zakoñczenie) remontu
Szko³y Podstawowej nr 30 (6 mln 200 tys. z³)
oraz kolejny etap rewitalizacji i realizacji
programu pod nazw¹ ciep³o sieciowe.
W porz¹dku obrad sesji znalaz³y siê
projekty 10 uchwa³ w przedmiocie
zg³oszonych przez mieszkañców skarg,
co ciekawe, wiele z nich opiniowane
przez komisjê rewizyjn¹ w ubieg³ym roku.
Niestety, wiêkszoœci¹ g³osów zosta³y
zdjête z porz¹dku obrad. Zapewne wielu
Czytelników zdziwi takie posuniêcie, ale
to pozostawiam Pañstwa ocenie.
Kluczowym dla grupy radnych z Platformy Obywatelskiej i SLD by³o z³o¿enie

wniosku o odwo³anie burmistrza dzielnicy,
co by³oby równoznaczne z odwo³aniem
ca³ego zarz¹du. Wniosek bez merytorycznego uzasadnienia, na dwa tygodnie przed
wyborami samorz¹dowymi. G³osami radnych PiS-u i Klubu Radnych Niezale¿nych
wniosek o odwo³anie burmistrza dzielnicy
nie zosta³ wprowadzony do porz¹dku
obrad. Burza w szklance wody. Ciekawe, co
radni opozycji robili przez 4 lata? Czy¿by
po raz kolejny przewa¿y³ interes partyjny,
a nie troska o dzielnicê i jej mieszkanców?
Upartyjnienie samorz¹du lokalnego mo¿e
byæ niebezpieczne. Wybrani przedstawiciele
w³adz wykonawczych i organu stanowi¹cego mog¹ dbaæ bardziej o interes swojego
ugrupowania ni¿ o potrzeby mieszkanców.
W pracach samorz¹du odzwierciedla siê
wówczas krajowy podzia³ na rz¹dz¹cych i
opozycjê, a radni realizuj¹ wytyczne z
„góry”, zamiast g³osowaæ zgodnie ze
swoim przekonaniem i interesem dzielnicy. Wypacza to idee samorz¹dnoœci i
prowadzi do powstawania m.in sieci
niezdrowych zale¿noœci. Partyjnoœæ nie
zapobiega negatywnym zjawiskom w

Skupieñskiemu, Maciejowi Kropiwnickiemu,
Agacie Szwedowicz, El¿biecie Pogoñskiej,
Jakubowi Rawskiemu, Adamowi Jankiewiczowi, Rados³awowi Baranowskiemu,
Oldze Wieczorek-Trzeciak, Markowi
Jarosiñskiemu, Wojciechowi Kownasowi,
Micha³owi Harasimowiczowi, Tadeuszowi
¯eromskiemu, Katarzynie Lisieckiej, Arturowi
Rudasiowi, Wandzie Lis, Paulinie Dmitruk,
Bart³omiejowi Dziewulskiemu i Aleksandrze
Jarosiewicz. Dziêkujê za Wasz¹ decyzjê o
starcie, za zaanga¿owanie i ka¿d¹ chwilê,
któr¹ poœwiêciliœcie dla Pragi.
Spo³ecznego zaufania do „Porozumienia
dla Pragi” i pozytywnej energii, któr¹ uda³o
siê wykrzesaæ nie powinniœmy zmarnowaæ.
Szczególnie, ¿e na Pradze jest wiele rzeczy
do zrobienia. Niekoniecznie do ich realizacji trzeba piastowaæ mandat radnego
czy radnej. Form dzia³ania jest sporo,
pocz¹wszy od bud¿etu partycypacyjnego
(w³aœnie na ulicach Pragi stawiane s¹
³awki, bêd¹ce efektem jednego ze
zwyciêskich projektów do bud¿etu partysamorz¹dach np. powstawaniu miejscowych
uk³adów czy zatrudnianiu „swoich”.
Wrêcz je pog³êbia.
O tym czy wspó³praca ponad podzia³ami
w rozwi¹zywaniu bie¿¹cych, lokalnych
problemów bêdzie mo¿liwa w kolejnej
kadencji rady dzielnicy zdecydowali
Pañstwo w dniu 21 paŸdziernika, oddaj¹c
swój g³os na konkretne osoby, które bêd¹
Pañstwa reprezentowaæ.
Jeszcze krótka refleksja a propos ostatnich dni. Ka¿da kampania wyborcza ma
swoje prawa. Wiele obietnic, kilka nowych
linii metra, nowe inwestycje, mosty,
wymieniaæ mo¿na by d³ugo. Tak by³o, jest
i bêdzie. Z uœmiechem s³uchamy i zastanawiamy siê co jeszcze kandydaci wymyœl¹
i co nam zaoferuj¹. Na Pradze nie wystarczyly obietnice. Merytorykê zast¹piono
pomówieniami i znies³awieniami kontrkandydatów, przede wszystkim w internecie.
£atwy i tani sposób na niszczenie reputacji,
nara¿enie na utratê zaufania atakowanych
osób. Z prawnego punktu widzenia podjête dzia³ania przez osoby nara¿one na ataki
nie przynios¹ efektów tu i teraz. Jaka jest
procedura? Doniesienie do prokuratury o
pope³nieniu przestêpstwa, pozew do s¹du
o naruszeniu dóbr osobistych i znies³awienie
(kc/kk). To wymaga czasu. Na forum

Zarz¹d Bia³o³êki
znowu do prokuratury
cypacyjnego, który mia³em przyjemnoœæ
przygotowaæ).
Nowym radnym i nowemu zarz¹dowi
¿yczê powodzenia i zachêcam do pamiêtania o mieszkañcach i pytania ich
o pomys³y czêœciej ni¿ w roku wyborczym.
Tak powinno siê wspó³pracowaæ dla Pragi.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

osoba pomówiona mo¿e z³o¿yæ jedynie
oœwiadczenie. Dlatego tak wa¿ny jest rozs¹dek i obiektywizm, a przede wszystkim
wnikliwa i szczegó³owa znajomoœæ faktów.
Tak aby prawda, uczciwoœæ i rzetelnoœæ
triumfowa³y, a granice nie by³y przekraczane. Aby nie przesuwano granicy tego,
co wypada, a co nie wypada.
„Wiara i rozum s¹ jak dwa skrzyd³a,
na których duch ludzki unosi siê ku
kontemplacji prawdy” – Jan Pawe³ II
Ma³gorzata Markowska
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Dwóch wiceburmistrzów, Marcin
Adamkiewicz i Jacek Poddêbniak, którzy
byli kandydatami do rady dzielnicy
ugrupowania Inicjatywa Mieszkañców
Bia³o³êki (IMB/BEZPARTYJNI.ORG)
przegra³o procesy w s¹dzie w trybie
wyborczym. Jacek Poddêbniak przegra³ z
Rafa³em Ebingiem (Koalicja Obywatelska)
proces o rozpowszechnianie w mediach
spo³ecznoœciowych nieprawdziwych informacji o Panu Rafale. S¹d orzek³, ¿e Jacek
Poddêbniak musi przeprosiæ poszkodowanego. Du¿o ciekawiej rozegra³a siê
sprawa Marcina Adamkiewicza, który
przegra³ ze mn¹ proces, o który sam
zawnioskowa³. Sprawa dotyczy³a treœci
mojego ostatniego felietonu zatytu³owanego „IMB bezpartyjni.org... Tacy jak My?”,
w którym opisa³em próbê zatuszowania
przestêpstwa przemocy w rodzinie. Na
nieszczêœcie burmistrza Adamkiewicza,
który oczywiœcie do niczego siê nie przyznawa³, czterech œwiadków pod przysiêg¹
podtrzyma³o w ca³oœci wczeœniej przekazan¹ relacjê w sprawie skandalicznych
dzia³añ podjêtych przez Marcina Adamkiewicza. Dodali tak¿e, ¿e sprawê skieruj¹
do prokuratury. Chcia³bym w tym miejscu
nadmieniæ, ¿e zeznaj¹cym w tej sprawie
nale¿¹ siê wyrazy najwy¿szego uznania.
Nie dali siê zastraszyæ i nara¿aj¹ siê w
obronie interesu czysto spo³ecznego. Dla
reprezentantów ugrupowania IMB jest
to podejœcie ca³kowicie niezrozumia³e.
Przypomnê, ¿e wed³ug pisma datowanego
na 30 lipca 2018 roku dosz³o do próby
zatuszowania przestêpstwa przemocy w
rodzinie. Dopuœci³ siê tego Marcin

Adamkiewicz, cz³onek komisarycznego
zarz¹du PO-IMB na Bia³o³êce, który w
lutym 2018 za¿¹da³ od pracowników
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej wstrzymania
procedury niebieskiej karty i niepodejmowania dzia³añ zwi¹zanych z ponownym
powiadomieniem organów œcigania.
Niebieska karta s³u¿y do dokumentowania
faktów zwi¹zanych z przemoc¹ w danej
rodzinie i oceniania zagro¿enia dalsz¹
przemoc¹. Jest tak¿e dowodem w sprawach
s¹dowych. W efekcie zastosowanych mechanizmów mobbingowych i nak³aniania
do ³amania prawa rezygnacjê z pe³nienia
funkcji z³o¿y³a przewodnicz¹ca, zastêpca
przewodnicz¹cej oraz wiêkszoœæ cz³onków
zespo³u interdyscyplinarnego OPS w dzielnicy Bia³o³êka.” A z kolejno ujawnianych
faktów wy³ania nam siê coraz bardziej
zatrwa¿aj¹cy obraz zarz¹dzania Dzielnic¹
Bia³o³êka pod kierownictwem burmistrz
Ilony Soja-Koz³owskiej.
£ukasz Oprawski
by³y zastêpca burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka

Na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
przy ul. Modliñskiej 197 i ul. Marywilskiej 44 wywieszony zosta³
w dniu 19 paŸdziernika 2018 r. wykaz lokali u¿ytkowych
(miejsc postojowych) przeznaczonych do najmu w trybie poza
konkursem ofert, na okres do 3 lat na rzecz lokatorów lokali
mieszkalnych w budynku przy ul. Marywilskiej 44C.

Ch³odnym okiem

Pocz¹tek wyborczego maratonu

Prosto z mostu

Frekwencja kontra samorz¹d
Od niedzieli trwaj¹ spekulacje: czy
wybory samorz¹dowe wygra³a PO, czy
PiS? Dla nieska¿onego manicheizmem
POPiS-u obserwatora sceny politycznej
jasne jest, ¿e wygra³o PSL, utrwalaj¹c swoje
poparcie w samorz¹dach – choæ w wielu
miejscach trac¹c pozycjê na rzecz PiS.
W Warszawie PSL-u praktycznie nie
ma, „tym trzecim” s¹ wiêc niezale¿ni
samorz¹dowcy, a o nich niestety mo¿na
powiedzieæ, ¿e przegrali z kretesem, i
to nawet je¿eli doliczy siê do nich tzw.
aktywistów ruchów miejskich, których
od samorz¹dowców wiele dzieli, ale ³¹czy
niechêæ do partii politycznych.
Cztery lata temu kandydaci PO i PiS
na prezydenta stolicy zebrali w I turze w
sumie 74,9% - to du¿o; nie wiem, czy nie
najwiêcej w Polsce. W tym roku jednak
by³o jeszcze gorzej: POPiS zebra³ a¿ 85%
g³osów (wg niedzielnego exit poll). Mimo i¿
pozosta³ych kandydatów na prezydenta
by³o teraz wiêcej, procentowo zebrali znacznie mniej g³osów. W 2014 r. trzeci wynik
uzyska³ kandydat Warszawskiej Wspólnoty
Samorz¹dowej (to ju¿ historyczna nazwa
komitetu wyborczego niezale¿nych samorz¹dowców) Piotr Guzia³ - 8,54% g³osów.
W tym roku trzecie miejsce na podium

Bia³o³êcka karuzela

równie¿ zaj¹³ kandydat niezale¿ny, Jan Œpiewak, lecz z trzy razy s³abszym wynikiem.
Kandydatów niezale¿nych by³o teraz
czworo: Jan Œpiewak, Justyna Glusman,
Jacek Wojciechowicz i S³awomir Antonik.
Prawdopodobnie w sumie w czwórkê nie
osi¹gnêli wyniku Guzia³a sprzed 4 lat...
Dlaczego tak siê sta³o? Zadzia³a³y machiny partyjnej mobilizacji. Odzwierciadla
to frekwencja. Cztery lata temu wynios³a
w Warszawie 47,24 %. W tym roku frekwencja wg niepe³nych danych Pañstwowej
Komisji Wyborczej siêgnê³a 66%. Z prostej
zale¿noœci matematycznej wynika, i¿
wyborcza mobilizacja sympatyków PO i
PiS prowadzi do procentowego spadku
poparcia pozosta³ych kandydatów.
Nie ma wiêc szczególnych powodów do
radoœci, ¿e Polacy rzucili siê do urn, wreszcie
zainteresowani samorz¹dem terytorialnym.
Raczej – ich chêæ uczestnictwa w wojnie
PO kontra PiS st³amsi³a szanse na samorz¹dnoœæ oraz - na debatê przy okazji
kampanii wyborczej. Kampania kandydatów dwóch g³ównych partii w Warszawie
z debat¹ o sprawach miasta nie mia³a
bowiem wiele wspólnego.
Pocieszaæ siê mo¿emy tym, ¿e warszawiacy, zwabieni do komisji wyborczych

emocjami walko PO-PiS, w wyborach
do rad ni¿szego szczebla zag³osowali
znacznie bardziej samorz¹dnie. W wielu
dzielnicach komitety lokalne i znani
lokalnie dzia³acze otrzymali ogromne
poparcie. Oby nowy prezydent – któremu
serdecznie ¿yczê Dobrego Rz¹dzenia
Warszaw¹ – chcia³ z nimi wspó³pracowaæ,
nie id¹c w œlady swoich poprzedników,
którzy czêstokroæ lokaln¹ samorz¹dnoœæ
niszczyli, wyznaczaj¹c w dzielnicach
partyjne zarz¹dy komisaryczne.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl

Cztery lata, temu pisz¹c felieton
po zakoñczonej kampanii wyborczej,
nada³em mu tytu³ „Krajobraz po bitwie”.
Dziœ w³aœciwie najwa¿niejsze akapity z
tamtego materia³u mogê przenieœæ do
tego felietonu. Równe smêtnie, jak wtedy,
wygl¹daj¹ latarnie, s³upy og³oszeniowe,
skrzynki energetyczne, p³oty i ogrodzenia po zakoñczonej kampanii wyborczej.
Warstwy plakatów i ulotek osi¹gaj¹
gruboœæ kartonu. Spoœród ocala³ych szcz¹tków wy³aniaj¹ siê uœmiechniêci kandydaci,
zachwalaj¹cy swoje intelektualne walory.
Mimo to tegoroczn¹ kampaniê do samorz¹du mo¿na oceniæ jako cywilizowan¹.
Pomog³o wskazanie przez zarz¹d miejsc
do prowadzenia legalnej kampanii. Ocala³y
przystanki autobusowe i tramwajowe
(kary nak³adane przez ZTM jednak
skutkuj¹), mniej naruszone s¹ elewacje
budynków. Specjalnych nowinek w
kampanii nie widaæ. Rodzynkiem by³o
wydanie i kolportowanie ksi¹¿ki przez
Kamila Ciepieñkê na temat Pragi II.
Dominowa³y ulotki kandydatów, chêtnie
wrzucane do skrzynek pocztowych. Ich
treœæ, kszta³t i forma zale¿a³y tylko od
inwencji i fantazji kandydatów. Kandydaci
ugrupowañ rz¹dz¹cych chwalili siê dokonaniami, opozycja pokazywa³a, ¿e
mo¿e byæ inaczej, czyli jak zawsze. SLD
postawi³o na kampaniê bezpoœredni¹.
Staraliœmy siê w ten sposób dotrzeæ do jak

najwiêkszej grupy naszych wyborców. Masowo pojawi³y siê wydawnictwa gazetowe,
darmowo dystrybuowane przez kandydatów,
ich sztaby oraz wynajêtych kolporterów.
Niektórzy z kandydatów swoje dokonania
dokumentowali na stronach internetowych
czy facebooku. Du¿o napracowali siê
moderatorzy stron, usuwaj¹c czêsto niewybredne sformu³owania i polemiki. Standardem w kampanii, z którego korzystali
wszyscy, by³y reklamy w lokalnej prasie.
Nieliczni decydowali siê na bilbordy czy
je¿d¿¹ce mobile. Kszta³ty i format tych
ostatnich by³ ró¿norodny, jedno by³o
wspólne - w dzieñ wyborczy parkowa³y jak
najbli¿ej komisji wyborczych. Mniej ni¿ w
latach poprzednich by³o tablic umieszczanych na latarniach i ulotek za szybami
samochodów (Ÿle siê kojarz¹). Jak zwykle,
zaciek³y bój by³ o miejsca przy studniach
oligoceñskich. W wiêkszej iloœci pojawi³y
siê banery, niektóre nawet na prywatnych
balkonach. Pisz¹c ten felieton, podobnie
jak moi konkurenci, niecierpliwie czekam
na og³oszenie wyników. Mam nadziejê ¿e
pójdzie to sprawniej ni¿ cztery lata temu.
To najtrudniejsze wybory do policzenia
przez komisje. Musz¹ uporaæ siê z 14
kandydatami na prezydenta, zg³oszonymi
przez 14 komitetów, z 90 kandydatami
do Sejmiku Mazowsza, których zg³osi³o
12 komitetów, 104 kandydatami do
Rady m.st. Warszawy, zg³oszonych przez

14 komitetów i 220 kandydatami do
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc, których
zg³osi³o 8 komitetów w trzech okrêgach.
Oficjalne wyniki bêd¹, gdy skoñczy liczenie i przeœle protokó³ ostatnia komisja, ...
a to mo¿e potrwaæ. To pierwsze wybory
po trzech latach rz¹dów PiS, poka¿¹
aktualne tendencje. S¹ przedsmakiem
kampanii do Europarlamentu na wiosnê
i kampanii do parlamentu krajowego na
jesieni 2019 oraz zapowiedzi¹ wyborów
prezydenckich 2020.
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.

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
• Drzwi antyw³amaniowe

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

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

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

US£UGI
AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
KONSERWATOR, z³ota r¹czka
606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444
SKUP aut tel. 573-418-807
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi cenne
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

Darmowe pomiary t³uszczu
i zakwaszenia organizmu.
Poznaj przyczynê.
Zadzwoñ i umów siê na rozmowê
tel. 602 267 377.

nowa gazeta praska 7
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

Pustki pod episkopatem
Proszê Szanownych Pañstwa,
kler bêdzie mia³ siê coraz
lepiej dziêki filmowi Smarzowskiego. Wystêpki jak w
zorganizowanych gangach.
Ruanda, pralnie brudnych
pieniêdzy, id¹ce w setki
tysiêcy ofiary pedofilskich
ksiê¿y po ca³ym œwiecie. Aliœci
ksi¹dz, który powie przepra-

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na
stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek
www.targowek.waw.pl w dniu 12.10.2018 r. zosta³
wywieszony na 21 dni i podany do publicznej
wiadomoœci wykaz nr WGN/14/2018 dotycz¹cy
przeznaczenia nieruchomoœci po³o¿onych na terenie
dzielnicy Targówek do wydzier¿awienia na okres do 3 lat.

Zostañ terytorialsem!
Wojska obrony terytorialnej to nowy rodzaj si³ zbrojnych.
Obecnie WOT jest w procesie formowania, którego
zakoñczenie planowane jest na 2021r. Wtedy liczebnoœæ
formacji ma osi¹gn¹æ zak³adane 53 tys. ¿o³nierzy, a brygady
OT maj¹ byæ sformowane w ka¿dym województwie.
Wojska obrony terytorialnej dwie brygady OT. Jedn¹ z
(WOT) jako pi¹ty rodzaj nich jest 5. Mazowiecka
si³ zbrojnych, obok wojsk Brygada Obrony Terytorialnej
l¹dowych, si³ powietrznych, im. st. sier¿. Mieczys³awa
marynarki wojennej oraz Dziemieszkiewicza ps. „Rój”,
wojsk specjalnych, powsta³y która powsta³a w ramach II
z pocz¹tkiem 2017 roku. etapu formowania WOT. W jej
WOT opiera swój potencja³ na sk³ad wchodz¹ 4 bataliony
¿o³nierzach – ochotnikach, lekkiej piechoty, rozmieszczone
którzy z uwagi na terytorialny w 4 rejonach pó³nocnego
charakter formacji, w tym pe³nie- Mazowsza: w Ciechanowie,
nie s³u¿by w obszarze swojego Komorowie, Siedlcach i ju¿
zamieszkania, sami siebie niebawem rozpocznie siê formonazywaj¹ terytorialsami.
wanie batalionu w Zegrzu P³d.
Na terenie województwa Batalion ten zasilany bêdzie
mazowieckiego funkcjonuj¹ przez ochotników pochodz¹-

szam, nagle nie jest ju¿ rejestrowanym zbójem. Film
„Kler” jest b³ogos³awieñstwem dla koœció³ka. Jest
wentylem. Kilku siê oskar¿y,
kilku dostanie zawiasy. A MY
I TAK OD TYSI¥CA LAT
MAMY TUTAJ W£ADZÊ.
Taka jest kondycja kleru i
koniec przedwyborczego

cych z terenu prawobrze¿nej
Warszawy. Dowódc¹ 5. Mazowieckiej Brygady jest p³k
dypl. Andrzej Wasielewski.
Sta³y rejon odpowiedzialnoœci
brygady obejmuje 17 powiatów
i 7 dzielnic prawobrze¿nej
Warszawy. Obecnie w 5.
MBOT s³u¿y ju¿ prawie 1500
¿o³nierzy, z czego prawie
1300 stanowi¹ ochotnicy.
Dla kogo WOT
O przyjêcie w szeregi wojsk
obrony terytorialnej mog¹
ubiegaæ siê rezerwiœci, a tak¿e
osoby, które do tej pory nie
pe³ni³y ¿adnej formy s³u¿by
wojskowej. Zarówno mê¿czyŸni jak i kobiety, w wieku
18-63 lat (w przypadku oficerów
i podoficerów) oraz od 18-55

lat (w przypadku szeregowych),
mog¹ zostaæ ¿o³nierzami
obrony terytorialnej. Podstawowe wymagania to, m.in.:
posiadanie obywatelstwa
polskiego, zdolnoœæ fizyczna i
psychiczna do pe³nienia czynnej
s³u¿by wojskowej, pe³noletnoœæ,
niekaralnoœæ, niepe³nienie innego rodzaju s³u¿by wojskowej
oraz nieposiadanie przydzia³u
kryzysowego.
System szkolenia terytorialsa
Proces szkolenia terytorialsa
rozpoczyna siê od 16-dniowego szkolenia podstawowego,
które jest przeznaczone dla
osób nie maj¹cych wczeœniej
do czynienia z wojskiem. W
szeregi WOT mog¹ równie¿
wst¹piæ ¿o³nierze rezerwy i
dla nich przeznaczone jest
szkolenie wyrównawcze,
trwaj¹ce 8 dni. Oba szkolenia
otwieraj¹ 3-letni cykl szkoleñ

Filipiñski uzdrowiciel EFRENDO S. BALDO
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu MERIDIAN
w Baguio City na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej i wioski
Supang przynale¿nej do Igorod Tribe, która s³ynie z daru uzdrawiania
praktykowanego i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.
Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego wieku
jest uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele
cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y
obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne.
Dzia³a na wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e
spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. 45 minut, ale zale¿y to
od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to
manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje,
filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹

zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a
choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego
ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
EFRENDO 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 Efrendo?
- wizyta trwa ok. 45 minut przez które Efrendo zajmuje siê
ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem wskazanych miejsc
- doje¿d¿amy do domu czy szpitala je¿eli 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:
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 paŸdziernika
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 listopada
Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.
Sobota i niedziele telefony komórkowe.
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

cytatu ksiêdza w TVP3. Coraz
lepiej widaæ to brudne zlepienie
ambony z kolejnym przemijaj¹cym Kaczyñskim, Morawieckim, Dud¹, Karczewskim
i dziesi¹tkami pacynek nadzianych na kleru palce.
Rozwalone s¹dy, po³amana
Konstytucja i jeden wstyd na
arenie miêdzynarodowej, a
my idziemy do kina w cztery
miliony narodu zamiast pod
episkopat. Ledwo co drugi pocz³apa³ na wybory. Jesteœmy
spo³eczeñstwem obywatelskim
czy sterowalnym stadem? Od
tysi¹clecia za nasze gigantyczne pieni¹dze fundujemy
sobie pokrzywion¹ historiê
Polski, któr¹ ma³o kto czyta,
podobnie jak bibliê. Powyborczo zostawiam Was z refleksj¹, ilu z nas staæ na

w ramach WOT. W pierwszym
roku odbywaj¹ siê szkolenia
indywidualne o charakterze
ogólnowojskowym. W drugim
roku szkolenia specjalistyczne w zakresie konkretnej
funkcji w pododdziale np.
saper, medyk, strzelec wyborowy itp. Trzeci rok to szkolenia zgrywaj¹ce pododdzia³y.
Wtedy ¿o³nierz osi¹ga status
„combat ready” czyli pe³nej
gotowoœci bojowej. Po zakoñczeniu 3-letniego cyklu
szkoleñ, obie grupy ¿o³nierzy
spotykaj¹ siê razem, aby
szkoliæ siê w systemie rotacyjnym w ramach tzw.
wspania³ych dwunastek,
czyli sekcji lekkiej piechoty.
W sumie, w ci¹gu trzech
lat, wszyscy ¿o³nierze OT
musz¹ odbyæ ponad 124 dni
szkoleniowe. Ponadto ka¿dy
¿o³nierz pe³ni¹cy terytorialn¹
s³u¿bê wojskow¹ musi
przejœæ obowi¹zkowe, 2-tygodniowe æwiczenia w wybranych oœrodkach szkolenia poligonowego w kraju. Dziêki
temu, ¿e szkolenia odbywaj¹
siê g³ównie w dni wolne od
pracy, s³u¿ba w WOT daje
mo¿liwoœæ pogodzenia ¿ycia
rodzinnego i zawodowego ze
s³u¿b¹ OjczyŸnie.
Do³¹cz do nas!
Je¿eli zdecydujesz do³¹czyæ
do nas, pierwsze kroki skieruj
do wojskowej komendy uzupe³nieñ w³aœciwej dla swojego
miejsca zamieszkania. 5.
Mazowiecka Brygada Obrony
Terytorialnej wspó³pracuje z
siedmioma komendami. Na
terenie Warszawy jest to WKU
Warszawa Praga oraz WKU
Warszawa Œródmieœcie. Od
momentu z³o¿enia wniosku,
do czasu odebrania karty powo³ania, czekaj¹ ciê badania
lekarskie i psychologiczne,
zapoznanie z brygad¹ oraz
komisja kwalifikacyjna. Je¿eli
proces kwalifikacyjny przejdziesz pomyœlnie, zostaniesz
powo³any do pe³nienia s³u¿by
w 5. Mazowieckiej Brygadzie
Obrony Terytorialnej.
Aneta Szczepaniak
- rzecznik prasowy

sprzeciw antyunijnej, prorosyjskiej i prowatykañskiej
strefie wp³ywów.
PrzejdŸmy teraz do œwiat³ej
i czystej wiedzy biologicznej
i nadajmy temu felietonowi
w¹tek zakaŸny. A w nim coraz
bardziej rozprzestrzeniaj¹ca
siê choroba o znamionach
epidemii, o ³aciñskiej nazwie
laryngotracheitis infenciosa
acuta czyli po amerykañsku
kaszel kenelowy, a po polsku
zakaŸne ostre zapalenie
krtani i tchawicy. Piszê po
amerykañsku, poniewa¿ to
kolejna choroba przywleczona
ze Stanów Zjednoczonych,
a s³owo kennel oznacza
hodowlê psów najczêœciej
rasowych. Dominuj¹cym objawem kaszlu kenelowego
jest w³aœnie kaszel. Kaszel
tak potê¿ny, ¿e szybko doprowadza do rozedmy p³uc,
a ta doprowadza do uszkodzenia miêœnia sercowego.
Kaszel jest trudny do opanowania, nawet codein¹.
Kaszel jest zakaŸny i ma
tendencje do nawrotów i
zaostrzeñ. Jak pamiêtacie,
krtañ i tchawica to chrzêstne
rurki, wyœcielone œluzówk¹
tak¹, jak wnêtrza policzków.
Kilka wirusów i bakteria bêd¹ca na granicy zoonozy,
kuzynka krztuœca, czyli bordetella bronchseptica s¹
sprawcami epidemii. Œluzówka krtani i tchawicy puchnie
i zwê¿a œwiat³o drogi tlenu do
p³uc, zaczyna dzia³aæ mechanizm wykrztuœny, który
niestety pogarsza stan pacjenta. Leczenie zakaŸnego
kaszlu jest - krótko mówi¹c upierdliwe i przez czêste
wizyty kosztowne. Co robiæ?
Po prostu szczepiæ. Mamy
dwa rodzaje szczepionek.
Jedna injekcyjna, czyli zastrzyczek. Druga dla pañ i
panów z ruchów antyszczepionkowych w postaci kropli do nosa. Je¿eli pies, jak
w³aœciciel, jest ³agodny to
kropelki do nosa, a je¿eli
agresywny tchórz, to wiadomo
- zastrzyczek. Skutecznoœæ
szczepienia - genialna. Hodowla, któr¹ siê opiekujê
od zawsze, sk³adaj¹ca siê
z ponad dwudziestu osobników, posiada odpornoœæ
od 9 lat po dwukrotnym zaszczepieniu donosowym.
PS.
Niedawno z³apa³em za rêkaw wieloletniego radnego.
Poprosi³em, aby wreszcie
wprowadzono testy przesiewowe na przemoc domow¹,
pedofiliê koœcieln¹ i rodzinn¹
uczniów i dzieci z domów
dziecka. Radny oniemia³ i
zapyta³: co ludzie powiedz¹?
Wnoszê, aby szko³a by³a
przyjacielem i azylem dla
dzieci. Szko³a musi obna¿aæ
patologiê wiedz¹ i intuicj¹
nauczycieli i psychologów
szkolnych bez obecnoœci
ksiê¿y w gronie pedagogicznym.
Premier Szyd³o by³a dumna
z radnych Zakopanego, którzy nie uznali europejskiej
konwencji antyprzemocowej.
Czy jej syn jest tak samo
dumny, nie wiem. Wiêc tradycyjnie mo¿na biæ, byle nie w
wielki post.
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Miejska zieleñ
zamiast reklam
Mieszkañcy niestandardowo ¿egnaj¹ siê z latem. Na
warszawskich ulicach stanê³y przezroczyste s³upy
reklamowe, w których pojawi³y siê trawy, bluszcze,
paprocie i ozdobne mchy. Mo¿na je zobaczyæ przy
ul. Marsza³kowskiej i pl. Trzech Krzy¿y.

– Zieleñ przenika przez
miejsk¹ architekturê. Gdy
rozwijamy i projektujemy ulice Warszawy, pamiêtamy o
tym, by zdobi³y je liczne drzewa i krzewy. Tym razem nasi
miejscy ogrodnicy chc¹c
przypomnieæ, jak du¿¹ rolê w
œrodowisku odgrywa natura,
postanowili zasadziæ roœliny
w niecodzienny sposób. Zamiast reklam mieszkañcy
zobacz¹ atrakcyjne ogrody –
mówi Micha³ Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.
Wielkie s³oje z roœlinami
mo¿na ju¿ ogl¹daæ w centrum
miasta, w kilkumetrowych s³upach reklamowych Warexpo.
Dzika kompozycja pn¹czy
przy metrze Œwiêtokrzyska
sk³ada siê z paproci, bluszczy,
a tak¿e liœci mniej znanego
pióropusznika strusiego i turzycy oszimskiej. W œrodku
widnieje napis „Z têsknoty za
latem…”. U zbiegu ul. Marsza³kowskiej i ul. Zoli zdominowa³y barwy jesieni. To fantazja kolorów i form, które
przywodz¹ na myœl popo³udniow¹ herbatê w ostatnich
ciep³ych promieniach s³oñca.
U¿yte zosta³y roœliny najbardziej atrakcyjne jesieni¹. Maj¹
przekonaæ warszawiaków, ¿e
ta pora roku mo¿e byæ równie
piêkna. Ognik szkar³atny ma
kolorowe owoce oraz pó³ zimozielone liœcie, opadaj¹ce
dopiero po silnych mrozach.

Turzyca w³osowa to trawa, o
ciekawym pokroju, rudej barwie, która piêknie wpasowuje
siê z czerwonymi i ¿ó³tymi
owocami ognika. Plac Trzech
Krzy¿y zdobi przygaszona
zieleñ traw oraz pudrowy ró¿
rozchodnika karpackiego.
Minimalistyczne kompozycje
roœlinne uzupe³niaj¹ proste,
drewniane donice. Projekt dla
m.st. Warszawy przygotowa³a firma Warexpo sp. z o.o.
Ogrody bêd¹ zdobi³y sto³eczne
ulice do po³owy grudnia.
Wiêcej drzew w ca³ej
Warszawie
Tej jesieni stolica wzbogaci
siê o nowe 6 000 drzew. Parki,
skwery i arterie zazieleni¹ siê
we wszystkich dzielnicach
stolicy. Nasadzenia rozpoczê³y siê w po³owie paŸdziernika
i potrwaj¹ do koñca listopada. W zazielenianie stolicy
w³¹cz¹ siê równie¿ mieszkañcy, którzy wspólnie z
warszawskimi ogrodnikami
zasadz¹ oko³o 600 drzew.
Starannie wyselekcjonowane
drzewa s¹ przystosowane
do trudnych warunków miejskich. Przy pniach zamontowane zostan¹ nawadniaj¹ce
worki.
W lipcu tego roku przyby³o
ponad 200 nowych, przyulicznych sadzonek, a od 2007 r. do
pierwszej po³owy 2018 roku
przy ulicach warszawskich
ulicach, w miejskich lasach,
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parkach, skwerach i nad
Wis³¹ posadzono ponad
300 000 drzew.
- Mieszkañcy wskazuj¹ nam,
gdzie chc¹, abyœmy zasadzili
kolejne drzewo. S³u¿y im do
tego aplikacja „Milion drzew” i
„Warszawa 19115”. Od wiosny
zesz³ego roku dostaliœmy ju¿
ponad 10 500 zg³oszeñ, które
przegl¹damy i wpisujemy do
projektów nowych nasadzeñ.
Wiemy, jak wa¿ne dla mieszkañców s¹ tereny zieleni. To
dziêki drzewom i krzewom
mamy czystsze powietrze i
ochronê przed wiatrem. Bujna
przyroda sprawia, ¿e nasza
stolica jest piêkna i przyjazna
œrodowisku – mówi Marek
Piwowarski, dyrektor Zarz¹du
Zieleni m.st. Warszawy.
Dobór gatunków roœlin
sadzonych w stolicy jest prowadzony wed³ug Standardów
kszta³towania zieleni w Warszawie, które stanowi¹ za³¹cznik do przyjêtego „Programu
ochrony œrodowiska dla m.st.
Warszawy na lata 2017-2020
z perspektyw¹ do 2023 roku”,
dostêpnego tutaj. Dziêki spójnej koncepcji zazieleniania
miasta, warszawscy ogrodnicy
mog¹ w ³atwy sposób pielêgnowaæ roœliny i projektowaæ
kolejne tereny zieleni.

Warszawiacy usi¹d¹
na nowych ³awkach
Pierwsze nowe, przyuliczne ³awki pojawi³y siê na ulicach
Pragi-Pó³noc. W najbli¿szych tygodniach miasto zamontuje
kolejnych 130 sztuk. Czêœæ lokalizacji wybrali mieszkañcy
w bud¿ecie partycypacyjnym. Wkrótce rozpoczn¹ siê spotkania z warszawiakami w celu ustalenia pozosta³ych miejsc.

– Przystosowujemy miejskie
ulice do potrzeb warszawiaków.
Nowe ³awki bêd¹ s³u¿y³y rodzicom z wózkami, starszym mieszkañcom, a tak¿e osobom z niepe³nosprawnoœciami. Wczeœniej
ustawiliœmy prototypy i pytaliœmy
o zdanie mieszkañców. Teraz, po
zbadaniu ich oczekiwañ, zaczynamy pierwsze monta¿e – mówi
Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Warszawiacy skorzystaj¹ ju¿ z
nowych siedzisk m.in. przy ul.
Bia³ostockiej, Kijowskiej i
£om¿yñskiej. Do czerwca 2020
roku w mieœcie ma siê pojawiæ ich
ponad tysi¹c. Montowane s¹ w
trzech wersjach – z oparciem, bez
oparcia oraz z oparciem i pod³okietnikami. Wszystkie drewniane
³awki, które bêd¹ stawiane na
ulicach Warszawy s¹ konstruowane wed³ug jednego projektu.

Wygl¹d i standardy ³awki
zosta³y szczegó³owo dopracowane. O wyborze modelu
zadecydowa³ nie tylko wygl¹d
siedziska, ale wygoda i funkcjonalnoœæ. W pracê nad nowym
elementem miejskiej architektury zaanga¿owani byli przedstawiciele Warszawskich Rad
Seniorów, sto³eczni specjaliœci,
a tak¿e autorzy opracowania
„Usi¹dziesz? Co sprawia, ¿e na
³awkach chce siê siedzieæ”.
Niektóre siedziska bêd¹ zamontowane w ramach zwyciêskich projektów bud¿etu partycypacyjnego.
Pozosta³a czêœæ stanie w miejscach, o które prosili radni m.st.
Warszawy, miejscy ogrodnicy i
zaanga¿owani spo³ecznie mieszkañcy. W listopadzie rozpoczn¹
siê osiedlowe spotkania i spacery
po mieœcie, podczas których warszawiacy wska¿¹ kolejne miejsca
do monta¿u ³awek.
– To mieszkañcy wybior¹, gdzie
ostatecznie bêd¹ chcieli odpocz¹æ, np. wracaj¹c z ciê¿kimi
zakupami czy id¹c do lekarza.
Zachêcam do œledzenia i w³¹czenia
siê w nasze miejskie dyskusje –
mówi Marek Piwowarski, dyrektor
Zarz¹du Zieleni m.st. Warszawy.
Harmonogram spotkañ zwi¹zanych z wyborem dok³adnych
lokalizacji ³awek bêdzie opublikowany na stronie www.zzw.waw.pl.

Prawnik na Wrotkach

Konstytucyjne
prawa (1)
W ubieg³ym roku œwiêtowaliœmy 20-lecie obecnie
obowi¹zuj¹cej Konstytucji. Chocia¿ nie jest mo¿e ona
idealna i wymaga unowoczeœnienia, to jednak warto j¹
znaæ i mieæ œwiadomoœæ p³yn¹cych z niej praw i obowi¹zków. Ju¿ pierwszy artyku³ mówi o bardzo wa¿kich
dla ka¿dego z nas kwestiach.
Art.1.Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym
wszystkich obywateli
Có¿ to oznacza dla ka¿dego z nas? Dobro to w³asnoœæ,
podobnie jak ksi¹¿ka, komputer czy choæby rower. Ka¿da z
rzeczy, jakie posiadamy i nazywamy „moj¹” jest dobrem. Z
posiadania dobra wynikaj¹ przywileje takie, jak prawo do obrony
tej w³asnoœci, prawo do rozporz¹dzania ni¹ etc. Przyk³adowo,
maj¹c ksi¹¿kê mogê j¹ przeczytaæ, mogê nie czytaæ, mogê j¹
po¿yczyæ komuœ, a potem ¿¹daæ jej zwrotu, mogê j¹ oddaæ,
sprzedaæ, u¿yczyæ. Z tego samego Ÿród³a i s³owa wynikaj¹
te¿ nasze obowi¹zki, takie jak dbanie, ochrona i szacunek.
Obowi¹zki te s¹ tym bardziej istotne, ¿e Rzeczypospolita
Polska stanowi nasz¹ wspó³w³asnoœæ: Twoj¹, moj¹, s¹siadki
z naprzeciwka czy ciotki mieszkaj¹cej 100 km od Ciebie. Dbaæ
wiêc musimy ka¿dy z osobna i wszyscy razem.
Art.2.Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pañstwem
prawnym, urzeczywistniaj¹cym zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej
Pozwolê sobie pozostawiæ artyku³ drugi bez komentarza.
Co do zasady powinien byæ on jasny i zrozumia³y dla wszystkich,
jednak ostatnie lata pokazuj¹, ¿e interpretacje jakoweœ siê
zakradaj¹ i powoduj¹ bardzo niemi³e objawy.
Ciekawy jednak jest niezwykle artyku³ 3.
Art.3.Rzeczpospolita Polska jest pañstwem jednolitym
Stanowi on zasadê unitarn¹/jednolit¹ pañstwa polskiego.
Przeciwieñstwem pañstwa jednolitego jest pañstwo federacyjne,
takie, jak Niemcy czy USA. Jednak nie tylko o wewnêtrzn¹
strukturê w³adz chodzi w tej zasadzie. Wyra¿a ona równie¿
jednolitoœæ kraju od strony chrzeœcijañskiej (ponad 90% Polaków
wci¹¿ deklaruje przynale¿noœæ do Koœcio³a Katolickiego, a
wiêkszoœæ pozosta³ych do jednego z wyznañ chrzeœcijañskich),
jednolitoœæ prawa na ca³ym terytorium kraju, jednolitoœæ w³adz
scentralizowanych w jednym aparacie pañstwa etc. Z niej
wywodzi siê wiele innych zasad z których z³o¿ona jest nasza
Konstytucja, a co za tym idzie nasze prawa i obowi¹zki.
W kolejnych artyku³ach z serii omówiê kolejne zasady
zawarte w naszej ustawie zasadniczej. Osoby zainteresowane
kontaktem lub polemik¹ zapraszam do przesy³ania wiadomoœci na delfina@praskieklimaty.pl
Delfina W. Gerbert-Czarniecka

Praska Gra - „Panowie
i Panie. Oto pra¿anie!
dokoñczenie ze str. 1

Ka¿da stacja wymaga³a innej
sprawnoœci i patronowa³y jej
ró¿ne postaci z gry. Na przyk³ad
na placu budowy dzieci budowa³y
i dekorowa³y fasady kamienic
(Juliusz Nagórski – architekt oraz
in¿ynier, budowniczy portu w Gdyni Tadeusz A. Wenda) na stacji
ZOO dzieci odgadywa³y zagadki
o zwierzêtach (Jan ¯abiñski –
pierwszy dyrektor warszawskiego
ZOO), na stacji Biblioteka, podobnie
jak Janina Englert w czasie wojny
musia³y ukrywaæ cenne ksi¹¿ki.
By³y te¿ eksperymenty naukowe,
zabawy artystyczne, odczytywanie szyfru (as wywiadu Kazimierz
Leski), tworzenie zdañ z u¿yciem
s³ów z gwary warszawskiej
(Stefan Wiech), œpiewanie
(Wies³aw Ochman) i krótki kurs
ekonomii (Szmul Zbytkower). Za
ka¿de zaliczone zadanie dzieci
zdobywa³y niepowtarzaln¹
prask¹ monetê - pra¿kê.
Organizacja warsztatów by³a
po³¹czona z promocj¹ bezp³atnej
i jak dot¹d jedynej gry poœwiêconej tylko warszawskiej Pradze.
Gra „Panowie i Panie. Oto
pra¿anie!” sk³ada siê z 40 zagadek i trafi do wszystkich szkó³
podstawowych oraz instytucji

kulturalnych z Pragi Pó³noc.
Nauczyciele, wychowawcy z
tych szkó³ oraz pracownicy
bibliotek i placówek 23 paŸdziernika uczestniczyli w szkoleniu
zorganizowanym w goœcinnych
progach Muzeum Warszawskiej
Pragi, pt. „Od zagadki do opowieœci”. W czasie tego szkolenia opowiadaczka Beata Frankowska przedstawi³a zasady
komponowania ciekawej historii
oraz przeprowadzi³a warsztat
perfomatywnego czytania.
Natomiast Emilia Galecka podzieli³a siê praktycznymi pomys³ami, jak grê wykorzystywaæ
w czasie zajêæ na œwietlicy.
Gra i warsztaty zosta³y
przygotowane przez fundacjê
Edu & More w ramach projektu
„Patriotyzm Jutra”, dofinansowanego ze œrodków Muzeum
Historii Polski w Warszawie.
Autorami tekstów zagadek by³y
osoby z fundacji oraz Karol Bulski,
organizator spacerów z Praskiej
Ferajny i Jolanta Wiœniewska
z Muzeum Warszawskiej Pragi.
Ilustracje wykona³ Tomasz Kopka.
Gra bêdzie tak¿e dostêpna do
bezp³atnego pobrania na stronie
projektu (www.efundacja.org) oraz
w bezp³atnych zasobach internetu.

