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Zbadaj s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który
mieœci siê przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67).
Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty
domowe (tel. 22 392 76 19).
Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon.
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu
i konsultacja protetyka gratis!
W kwietniu specjalna oferta
na aparaty telefoniczne dla nies³ysz¹cych!

Debata o bezpieczeñstwie
Nieprawid³owe parkowanie pojazdów, brak dobrych
dróg, dewastacja klatek schodowych i zaœmiecanie lasów
– to g³ówne problemy zwi¹zane z bezpieczeñstwem, na
które skar¿yli siê mieszkañcy Bia³o³êki.
W poniedzia³ek, 8 kwietnia, oceny okolicy swego miejsca
o godz. 18.00 w siedzibie zamieszkania odsetek ten
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka, wynosi 85%. Osiem procent
przy ul. Modliñskiej 197 odby- badanych wymienia bezpie³a siê debata z mieszkañcami czeñstwo jako atut dzielnicy.
Bia³o³êki o bezpieczeñstwie w Jest to kategoria, która znajdzielnicy. Uczestniczyli przed- duje siê w pierwszej dziesi¹tstawiciele ratusza, wojewody, ce najwa¿niejszych zalet
dzielnicy, ustêpuj¹c miejsca
stra¿y miejskiej i policji.
Poczucie bezpieczeñstwa m.in. takim wskazaniom jak:
to jeden z g³ównych czynni- tereny zielone (32%), spokój
ków obok s³u¿by zdrowia i ko- (24%) oraz dobra komunikamunikacji miejskiej wp³ywaj¹- cja (17%).
cych na jakoœæ ¿ycia mieszRzeczywiœcie, prezentacje
kañców w dzielnicy. Z Baro- komendanta rejonowego polimetru Dzielnicowego wynika, cji Warszawa VI i naczelnika VI
¿e a¿ 83% mieszkañców Bia- oddzia³u stra¿y miejskiej po³o³êki czuje siê bezpiecznie w twierdzi³y, ¿e Bia³o³êka jest
dokoñczenie na str. 3
swojej dzielnicy. W przypadku
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 protezy natychmiastowe
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promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy!
Przed Wami 500. numer „Nowej Gazety Praskiej”. Od wydania
pierwszego numeru minê³o 18 lat! W tym czasie w ¿yciu spo³ecznoœci Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka wiele siê wydarzy³o i wiele zmieni³o. Informowaliœmy o tym na bie¿¹co na
³amach naszego dwutygodnika, w ró¿nych formach dziennikarskich – od suchych relacji, poprzez materia³y reporterskie
do felietonów, prezentuj¹cych opinie autorów. Opcja polityczna
w³adz samorz¹dowych nie mia³a i nie ma dla nas znaczenia.
Prze¿yliœmy w³odarza, który nakaza³ zdj¹æ nasz baner i
próbowa³ nas wyrzuciæ z lokalu. Potem by³o jednak lepiej odznaczono nas Medalem 350-lecia nadania praw miejskich
Pradze, na 15-lecie dostaliœmy niezwyk³y prezent – „Nowa
Gazeta Praska” zosta³a uhonorowana statuetk¹ Œwiêtego
Floriana za zas³ugi dla dzielnicy Praga Pó³noc. W sierpniu
ubieg³ego roku spotka³ nas kolejny zaszczyt: znaleŸliœmy
siê w gronie laureatów nagrody m.st. Warszawy, popularnie
zwanej Syrenk¹.
Te nagrody to efekt pracy zespo³u redakcyjnego, a tak¿e
dobrej wspó³pracy z mieszkañcami i lokalnymi organizacjami.
Wszystkim serdecznie dziêkujemy i zachêcamy do dalszych
kontaktów z redakcj¹, dzielenia siê opiniami i pomys³ami.
Dziêkujemy te¿ reklamodawcom, bez których ¿adna bezp³atna
gazeta nie mo¿e funkcjonowaæ. Jednoczeœnie im w³aœnie
przypominamy, ¿e na tym terenie jesteœmy jedyn¹ gazet¹
lokaln¹, maj¹ca tzw. nak³ad kontrolowany.
Z okazji jubileuszu warto przypomnieæ, ¿e pocz¹tki prasy
lokalnej w Warszawie to za³o¿ona przez bizneswoman
Danutê Piontek z Bia³o³êki Fundacja „Gazeta ¯oliborska”. Tam
tkwi¹ korzenie m.in. „Nowej Gazety Praskiej”, której zespó³
tworz¹ dziœ: Ewa Tucholska – redaktor naczelny, Zofia
Bieguszewska-Kochan, El¿bieta Gutowska, Joanna Kiwilszo,
Karolina Krajewska, Jagoda Pilipczuk, Maciej Pilipczuk, Pawe³
Mechowski, Bogumi³a Szyd³owska.
Redakcja
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Odwo³ani, powo³ani

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.

Tematem obrad 4 kwietnia by³ wniosek 8 radnych o odwo³anie Grzegorza Zawistowskiego z funkcji burmistrza
Targówka, z³o¿ony 28 marca – w dniu, kiedy burmistrz
z³o¿y³ pismo o wycofaniu swej rezygnacji z funkcji 15
marca. Wniosek radnych by³ równoznaczny z odwo³aniem
ca³ego zarz¹du dzielnicy. W porz¹dku dziennym by³ tak¿e
wybór nowego burmistrza i czterech jego zastêpców.
Odby³o siê tajne g³osowaPrzed g³osowaniem Grzegorz Zawistowski przedstawi³ nie, w którym za odwo³aniem
obszerne podsumowanie po- burmistrza opowiedzia³o siê
nad 6 lat pracy swojej, zarz¹du 15 radnych, 8 by³o przeciw, 2
i radnych. Oceni³ je jako sukces, wstrzyma³o siê od g³osu.
wskazuj¹c m.in. na inwestycje:
Z upowa¿nienia klubów:
budownictwo komunalne, inwe- Radnych Targówka, Bródna i
stycje w oœwiacie i infrastruktu- Zacisza oraz radnych niezarze sportowej i ochronie œrodo- le¿nych, jako kandydata na
wiska oraz na rewitalizacjê Tar- burmistrza Danuta Winnicka
gówka Przemys³owego i doko- zg³osi³a S³awomira Antonika,
nania w dziedzinie kultury. Przy- dotychczas wiceburmistrza.
wo³a³ wyniki badañ, przeprowa- Kandydat wyrazi³ zgodê. Oddzone przez Centrum Komuni- powiedzia³ na pytania Jêdrzekacji Spo³ecznej: na pytanie o ja Kunowskiego, Krzysztofa
ocenê zmian w funkcjonowaniu Miszewskiego, Joanny Mrodzielnicy od ostatnich wyborów czek i Daniela Wargockiego.
W tajnym g³osowaniu, za
samorz¹dowych - 67% respondentów odpowiedzia³o „raczej wyborem S³awomira Antonika
zadowolony”, 10% „zdecydo- na burmistrza dzielnicy Targówek opowiedzia³o siê 17 radwanie zadowolony”.
Powo³ano komisjê skrutacyjn¹ nych, 8 by³o przeciw.
Po gratulacjach i podziêkow sk³adzie: Ma³gorzata Zieliñska
– przewodnicz¹ca, Jêdrzej Ku- waniach S³awomir Antonik zanowski, Danuta Pieñkowska, Ur- proponowa³ kandydatury na
szula Suzdalcew, Jacek Rybak.
dokoñczenie na str. 2

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)

Budowa metra. Anna
nad Placem Defilad
Mieszkañcy Pragi nie mog¹ ostatnio spaæ spokojnie.
Obawiaj¹ siê o swoje domy, bowiem jedna z tarcz TBM
dr¹¿y tunel pod Targow¹, maj¹c ju¿ za sob¹ blisko 190
metrów, zaœ nastêpna zmierza w jej œlady. Wêdruj¹ w
kierunku Stadionu Narodowego. Tym razem obawy budzi
przejœcie tarcz w okolicach skrzy¿owania Targowej i
Kijowskiej, przejœcie bezpoœrednio pod fundamentami
budynków – po raz pierwszy podczas budowy warszawskiego metra. A wiadomo, jaki jest stan wiêkszoœci starych
kamienic na Pradze.
Jak praska wieœæ niesie, wejœæ na stacjê w³aœnie poplanowano nawet wysiedlenie wstaj¹ cztery – dwa po stromieszkañców z najbardziej nie pó³nocnej i dwa po stronie
newralgicznych budynków na po³udniowej. Powstaj¹ doceczas przejœcia tarcz pod fun- lowe s³upy podtrzymuj¹ce
damentami. Nadzór budowla- konstrukcjê stacji. Jest ich cany jednakowo¿ uzna³, ¿e nie ³kiem sporo – 124, bo i jest co
bêdzie takiej koniecznoœci. podtrzymywaæ. Podziemny
Mieszkañcy wiedz¹ swoje, obiekt pod rondem ma 400
zwa¿ywszy na pêkniêcia w metrów. Do wykonania pozopraskich kamienicach, ot sta³o zaledwie kilka s³upów.
choæby te w budynku przy Tar- Rozpoczê³y siê prace przy ingowej 70, gdzie lokatorzy zde- stalacji sanitarnej; przebiegaj¹
cydowali o powo³aniu w³asne- w trudnych warunkach, pod
go, niezale¿nego rzeczo- p³yt¹ denn¹. Ju¿ nie zajrzymy
znawcy, który oszacuje roz- pod ziemiê, w³aœnie zamkniêmiary powsta³ych szkód.
to otwory technologiczne. To
Spó³ka AGP Metro, buduj¹- w³aœnie przez te otwory by³y
ca II liniê, zamierza dmuchaæ opuszczane pod ziemiê Anna
na zimne i oprócz ju¿ zainsta- i Maria. Piêæ metrów nad zielowanych w lokalach czujników miê wychynie czerpnio-wydo³o¿y dodatkowe urz¹dzenia. rzutnia dla torów odstawczych, która bêdzie zapewNa stacji
niaæ wentylacjê dla ca³ego
Rondo Daszyñskiego
podziemnego obiektu.
Ju¿ tylko kilka sekcji p³yty
Ju¿ nie Wis³y ...
dennej pozosta³o do wykonaTarcze
TBM Wis³a I i Wis³a
nia na stacji Rondo DaszyñII
otrzyma³y
nowe imiona. Wiskiego. Z docelowych szeœciu
s³a I jest teraz Krystyn¹, po
pierwsze dlatego, ¿e jest to
bardzo popularne polskie
imiê ¿eñskie, zaœ po drugie –
i chyba wa¿niejsze – poœredDrzwi antyw³amaniowe nio ku czci warszawskiej Syrenki. Wiadomo, ¿e do tej
Rolety ♦ ¯aluzje
rzeŸby autorstwa Ludwiki Nitschowej, pozowa³a Krystyna
Verticale ♦ Parapety
Krahelska - poetka, etnograf,
ul. Wysockiego 26 ¿o³nierz Armii Krajowej, sanitariuszka w czasie Powstania
pawilon 3
Warszawskiego.
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dokoñczenie na str. 4

Stara Praga
ginie w ogniu
Po kolejnym po¿arze starej kamienicy na Pradze nikt ju¿
chyba nie wierzy w przypadek. Sprawê tajemniczych po¿arów ma zbadaæ specgrupa powo³ana przez komendanta
sto³ecznego policji, a mieszkañcy myœl¹ o zorganizowaniu spo³ecznych patroli.
30 stycznia - In¿ynierska 3,
O po¿arze kamienicy przy
16 marca – Brzeska 5, 19 In¿ynierskiej 3 pisaliœmy ju¿
marca – Targowa 14 – to tyl- dwukrotnie. Sp³onê³a czêœæ
ko kilka wiêkszych po¿arów, tzw. Sk³adów Wróblewskiego,
do jakich dosz³o w ci¹gu ostat- w których mieœci³y siê pracownich miesiêcy na Pradze. Po- nie artystyczne i klub „Sen pszdobno by³o ich od pocz¹tku czo³y”. Nikomu nic siê nie staroku oko³o 30. Czy to powtór- ³o, tylko artyœci stracili dorobek
ka czarnej serii po¿arów z ¿ycia. Jak poinformowa³a nas
koñca 2011 roku?
dokoñczenie na str. 2
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Nowy zarz¹d Targówka, od lewej: Wac³aw Kowalski, Andrzej Bittel,
Agnieszka Szmulewicz, burmistrz S³awomir Antonik, Janusz Marczyk
dokoñczenie ze str. 1

swoich zastêpców: Andrzeja
Bittela (absolwent UW i studiów europejskiego prawa samorz¹dowego, mieszkaniec
Zacisza, zastêpca burmistrza
Ursynowa), Wac³awa Kowalskiego (dotychczas wiceburmistrz Targówka), Janusza
Marczyka (absolwent Politechniki Œl¹skiej, urodzony na Targówku, gdzie wróci³ po latach
ze Œl¹ska) i Agnieszkê Szmulewicz (absolwentka UW oraz
Akademii Leona KoŸmiñskiego, naczelnik wydzia³u dzia³alnoœci gospodarczej w urzêdzie
Targówka). W tej kolejnoœci
kandydaci przedstawiali siê i
odpowiadali na pytania radnych o dotychczasow¹ dzia³alnoœæ oraz plany i pomys³y,
zwi¹zane z Targówkiem.

Nad ka¿d¹ kandydatur¹ odby³o siê tajne g³osowanie. Andrzej Bittel, Janusz Marczyk i
Agnieszka Szmulewicz uzyskali po 17 g³osów „za” i 8
„przeciw”; Wac³aw Kowalski
17 „za”, 7 „przeciw”, 1 „wstrzymuj¹cy siê”. Dziêki tym wynikom wszyscy weszli do zarz¹du dzielnicy Targówek.
Przewodnicz¹cy rady Zbigniew Poczesny poinformowa³, ¿e wszyscy wybrani z³o¿yli informacjê o z³o¿eniu
oœwiadczenia lustracyjnego.
Burmistrz S³awomir Antonik
podziêkowa³ za wybór ca³ego
zarz¹du i zapowiedzia³: „Podo³amy oczekiwaniom, które
przed nami stawiacie”. Ostatnim akcentem sesji by³y podziêkowania dla odchodz¹cych cz³onków zarz¹du: bur-

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
13-14 IV (sobota-niedziela) godz. 10.00-18.30 - IV Przegl¹d
Piosenki „S³owikonada”. Dom Kultury Zacisze zaprasza na prezentacje wokalne 93 solistów, 4 duetów i 6 zespo³ów. M³odych wykonawców oceniaæ bêd¹ Joanna Rawik - pieœniarka,
aktorka i dziennikarka; Magdalena Wójcik - wokalistka i liderka zespo³u Goya i Dorota Choszczyk - inicjatorka Music Star
Studio. Mamy nadziejê, ¿e przegl¹d odkryje m³ode talenty i
osobowoœci sceniczne, bêdzie ciekawym widowiskiem muzycznym, a dla uczestników wa¿nym spotkaniem z publicznoœci¹ i
jurorami. Wstêp wolny na prezentacje.
16-19 IV (wtorek-pi¹tek) - Kotlina Sandomierska - integracyjne spotkanie studentów uniwersytetów trzeciego wieku Tarnobrzeg - Zacisze.
17 IV (œroda) godz. 17.00 - Spotkanie Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Ko³o nr 5.
20 IV (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki” i Akademia Rodzica
- godz. 9.30-12.35
20 IV (sobota) - „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych” – warsztaty
„Mali Einsteini” dla dzieci w wieku 4-10 lat. Godz. 12.00-12.45
I grupa (4-6 lat) i godz. 13.00-13.45 II grupa (7-10 lat). Koszt:
30 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy.
20 IV (sobota) godz. 12.30-14.30 - Prezentacja DK Zacisze
podczas Akcji MOTOSERCE – motocykliœci dzieciom na scenie
w Parku Bródnowskim. Wyst¹pi¹: Dzieciêcy Zespó³ Tañca Ludowego, Zespó³ „Sztajerek” z Kapel¹ z Targówka, Formacja
„Fame”, Klub Boogie Rock, sekcja baletu, BreaKids oraz wokaliœci nagrodzeni w IV Przegl¹dzie Piosenki „S³owikonada”.
20 IV (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla Seniorów.
Wstêp 12 z³, studenci UTW 11 z³.
21 IV (niedziela) godz. 17.00 - Otwarcie wystawy „Bajkobujanie”
– ilustracje Ewy Pazyny. Wernisa¿ uœwietni przedstawienie
teatralne dla dzieci „Bajka o graj¹cym drzewie”. Zaproszenia do
odbioru w sekretariacie od 8 kwietnia. Iloœæ miejsc ograniczona.
24 IV (œroda) godz. 15.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków Warszawa
Praga Pó³noc – rocznica II masowej deportacji Polaków do ZSRR.
24 IV (œroda) godz. 17.45 - XVIII Gie³da Inicjatyw Artystycznych
oraz koncert operetkowo - musicalowy „W œwiat³ach Broadwayu” w
wykonaniu trio wokalno-instrumentalnego. W programie rozko³ysane walce, dziarskie czardasze, pe³ne liryzmu arie i duety mi³osne
oraz popularne utwory z broadwayowskich musicali. Wstêp wolny.
28 IV (niedziela) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla Seniorów.
Wstêp 12 z³, studenci UTW 11 z³.
Wakacje: 25 lipca - 6 sierpnia 2013
Kolonie nad morzem z Domem Kultury Zacisze
Zapraszamy dzieci na wakacyjne woja¿e do Jaros³awca.
Oprócz zajêæ artystycznych proponujemy du¿¹ dawkê emocji
sportowych. Poznamy zasady ³ucznictwa, sztuk walki i samoobrony. Ciekawostk¹ bêdzie wycieczka do wioski labiryntów w
miejscowoœci Paproty. Rodzice, jak co roku bêd¹ mogli œledziæ
codzienne relacje na Facebooku i stronie DK Zacisze. Cena:
1450 z³. Dla uczestników zajêæ Domu Kultury Zacisze: 1400 z³.

mistrza Grzegorza Zawistowskiego i wiceburmistrzów:
Grzegorza Gadeckiego i
Krzysztofa Miko³ajewskiego.
Nowy burmistrz Targówka,
S³awomir Antonik ma 53 lata,
wykszta³cenie wy¿sze techniczne i studia podyplomowe;
urodzony i wychowany na Targówku, ¿onaty, ojciec dwóch
doros³ych synów; od grudnia
2006 roku wiceburmistrz dzielnicy Targówek, odpowiedzialny w I kadencji za sprawy spo³eczne i zdrowie oraz dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w II – za
dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
oœwiatê i wychowanie, administracjê i informatykê oraz czêœciowo - kulturê.
Bezpoœrednio po og³oszeniu
wyniku g³osowania, w którym
wiêkszoœæ radnych (17 – za, 8
– przeciw) popar³a jego kandydaturê, zapytaliœmy S³awomira
Antonika, czy jest zadowolony
z wyboru? „Trudno mówiæ o zadowoleniu. Zwyciê¿y³ pewnego
rodzaju pragmatyzm. Brak by³o
rozmów jednej opcji z drug¹,
wiêc nast¹pi³a zmiana. Ja wychodzê z za³o¿enia, ¿e zarz¹d
jest organizmem kolegialnym.
Wierzê w tzw. umys³ zbiorowy.
Bêdê siê ws³uchiwa³ w to, co
maj¹ do powiedzenia zastêpcy,
ale g³ówne decyzje obci¹¿aj¹
szefa zarz¹du – burmistrza.
Bêdê je bardzo starannie przygotowywa³ i analizowa³. Myœlê,
¿e najwa¿niejszy jest g³os
mieszkañców. Ja jestem zwi¹zany z Targówkiem od dziadapradziada. Czasem mo¿e mi siê
tylko wydawaæ, ¿e mieszkañcy
myœl¹ podobnie jak ja. Musimy
braæ pod uwagê, ¿e mieszka u
nas du¿o osób przyby³ych, nie
rodowitych targówczan. Trzeba
uwzglêdniæ równie¿ ich racje;
zobaczyæ, jakie maj¹ preferencje i wszystko to wkalkulowaæ w
dalszy rozwój naszej dzielnicy.
Myœlê, ¿e docelowo uda siê pouk³adaæ kompetencje tak, by
ka¿dy mieszkaniec Targówka
by³ zadowolony z pracy urzêdu,
ze wspó³pracy z urzêdem i
urzêdnikami. W tej kwestii nale¿ê do osób konserwatywnych.
Wydaje mi siê, ze przyzwoitoœæ
przynale¿y ka¿demu cz³owiekowi, niezale¿nie od jego rangi w
spo³eczeñstwie. Ka¿dy, kto siê
podj¹³ s³u¿by publicznej, powinien j¹ nale¿ycie realizowaæ.
Ja w s³u¿bie publicznej jestem prawie 6,5 roku. Myœlê, ¿e
to wystarczaj¹ce doœwiadczenie
(choæ niektórzy mówi¹, ¿e po 7letniej pracy w jednym obszarze
nale¿y coœ zmieniæ, bo cz³owiek
popada w rutynê). Uczy³em siê
od cz³owieka, który jest wytrawnym samorz¹dowcem. Myœlê,
¿e sprostam obowi¹zkom, bo
mia³em dobrych nauczycieli, a
chêci mi nie brakuje”.
K.

Stara Praga ginie w ogniu

dokoñczenie ze str. 1

rzeczniczka Urzêdu Pragi-Pó³noc, Barbara D¿ugaj, wstêpna ekspertyza wykaza³a, ¿e
budynek nie nadaje siê do odbudowy. Nadmieni³a równie¿,
¿e sprawê bada prokuratura,
ale ¿e nie nale¿y wysnuwaæ
teorii spiskowych, bo przyczyn¹ po¿aru na pewno by³
wypadek, o który w budynku w
tym stanie i bez centralnego
ogrzewania nietrudno.
PóŸnym wieczorem, w sobotê 16 marca, kiedy mieszkañcy kamienicy przy ul. Brzeskiej
5 k³adli siê spaæ lub ogl¹dali
telewizjê, nagle zgas³o œwiat³o,
a zaraz potem ukaza³y siê k³êby dymu. Pali³a siê oficyna w
g³êbi podwórka. Po¿ar wybuch³
na dachu lub na górnych piêtrach, gdzie nie by³o ludzi. W
tej czêœci budynku zamieszkanych by³o tylko kilka mieszkañ
na parterze i na pierwszym piêtrze. Nikomu na szczêœcie nic
siê nie sta³o. Stra¿ po¿arna
ewakuowa³a oko³o 100 osób, a

Ponad 300 dzieci uczestniczy³o 21 marca w organizowanym ju¿
po raz siódmy wielkanocnym spotkaniu, organizowanym przez
Radê i Zarz¹d Dzielnicy Targówek oraz SM „Bródno” i RSM „Praga”.
W sali kinowej DK „Œwit” nie zabrak³o atrakcji, takich jak: wystêp
Dzieciêcego Teatru „Raj”, show grupy cyrkowej z fakirem, prezentuj¹cym sztuczki z ogniem, konkursy z nagrodami. Na zakoñczenie
wszystkie dzieci otrzyma³y paczki ze s³odyczami oraz poczêstunek
w postaci pizzy. 22 paczki trafi³y do Filii Domu Dziecka.

kiedy po¿ar zosta³ ugaszony,
ok. godziny 3. w nocy, czêœæ lokatorów mog³a powróciæ do
swoich mieszkañ. Reszta najbardziej poszkodowanych
przenios³a siê do swoich rodzin, lub do wynajêtego przez
urz¹d dzielnicy hotelu.
W poniedzia³ek, 18 marca,
nadzór budowlany sprawdzi³
stan techniczny spalonej czêœci budynku i, tak jak w poprzednim wypadku, stwierdzi³,
¿e obiekt nie nadaje siê do
u¿ytkowania. Mieszkañcy
otrzymali lokale zastêpcze,
m.in. w budynkach przy ul.
£ochowskiej i Jagielloñskiej.
Obecnie wracaj¹ po swój ocala³y dobytek. Niestety, w wyniku kilkugodzinnej akcji gaœniczej mieszkania zosta³y
zalane wod¹, wiêc czêœæ rzeczy jest nie do odzyskania..
- Mebli nie da siê uratowaæ
– mówi jeden z mieszkañców
Brzeskiej 5.
Wzglêdny spokój na Pradze
nie trwa³ d³ugo. 19 marca wybuch³ kolejny po¿ar, tym razem w zabytkowym budynku
przy Targowej 14. Kamienica,
zbudowana w latach 18991902, jest unikatowym przyk³adem budownictwa mieszkaniowego z prze³omu wieków, posiada bowiem bardzo
rozbudowany uk³ad oficyn
skupionych wokó³ a¿ czterech
podwórek. Jest tu te¿ kapliczka Matki Boskiej. W ci¹gu ponad 100-letniego istnienia kilka razy zmienia³a w³aœcicieli,
m.in. by³a siedzib¹ Banku Towarzystw Spó³dzielczych oraz
Spó³ki Zjednoczonych Browarów Warszawskich Haberbusch i Schiele. W 2010 r. zosta³a wpisana do rejestru zabytków, ale wczeœniej, od
grudnia 2009, z uwagi na z³y
stan i zagro¿enie bezpieczeñstwa ludzi, rozpoczêto stopniowe wysiedlanie lokatorów.

W chwili po¿aru zamieszkanych by³o tylko 10 mieszkañ.
Kamienica mia³a przejœæ
proces rewitalizacji jeszcze
przed Euro 2012. Niestety, tak
siê nie sta³o z uwagi na ogromne koszty remontu, które mog¹
wynieœæ nawet 30 mln z³. W
obecnej sytuacji mo¿e nie bêdzie ju¿ czego remontowaæ.
Podobnie jak w dwóch pozosta³ych przypadkach, bieg³y z
zakresu po¿arnictwa ma ustaliæ przyczyny po¿aru.
Po tej czarnej serii trudno
ju¿ uwierzyæ, ¿e przyczyn¹
po¿arów by³ nieszczêœliwy
wypadek. S¹ o tym przekonani mieszkañcy kamienicy przy
Brzeskiej 5.
- Ta kamienica pali³a siê ju¿
z piêæ razy – mówi¹ – chocia¿
pilnowaliœmy, aby nikt nieznajomy siê tu nie krêci³.
- Bêdzie kolejny wolny plac
pod apartamentowiec prawie
przy stacji metra – to opinia
internauty.
Czy rzeczywiœcie po¿ary
trzech oddalonych od siebie
praskich kamienic wybuch³y
na skutek celowego dzia³ania? O odpowiedŸ na to pytanie zwróciliœmy siê do komendanta sto³ecznego policji, nadinspektora Miros³awa Schosslera, który powo³a³ specjaln¹
grupê, maj¹c¹ zbadaæ sprawê
po¿arów. W sk³ad grupy weszli policjanci z komend na
Pradze Pó³noc i Po³udnie oraz
funkcjonariusze Wydzia³u Kryminalnego Komendy Sto³ecznej Policji. Dowiedzieliœmy siê
tylko tyle, ¿e policja bierze pod
uwagê podpalenie, inaczej by
siê t¹ spraw¹ nie zajmowa³a,
i czeka na opiniê bieg³ych.
W sprawach podpaleñ prowadzone s¹ œledztwa prokuratorskie, jednak przyczyny
po¿arów wci¹¿ nie s¹ znane.
Up³ywaj¹cy czas dzia³a na
niekorzyœæ œledczych, bo nawet, jeœli oka¿e siê, ¿e przyczyn¹ po¿arów by³o celowe
dzia³anie, wykrycie sprawców
mo¿e byæ bardzo trudne lub
wrêcz niemo¿liwe. Tak by³o w
czerwcu 2011 roku, kiedy to
na Pradze dosz³o do serii po¿arów. Mimo stwierdzenia celowego podpalenia, œledztwa
zosta³y umorzone z powodu
niewykrycia sprawców. Lokatorzy zapowiadaj¹ powo³anie
spo³ecznych patroli, które
maj¹ pilnowaæ, aby nikt niepowo³any nie dosta³ siê do budynku i w ten sposób chroniæ
mieszkañców przed ogniem.
Joanna Kiwilszo

XLII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Szko³y, szko³y, szko³y ...
42. sesja mia³a wyj¹tkowo bogaty program. Po przeg³osowaniu protoko³ów z wczeœniejszych sesji radni debatowali
nad tzw. strefami czynszowymi. Do okreœlenia wysokoœci
stawek bazowych czynszu w lokalach komunalnych,
wyznaczono dwie strefy i trzy obszary.
Na pierwsz¹ strefê, miejsk¹, Trzeci obszar to ulice: po³usk³adaj¹ siê trzy obszary. dniowa strona Ekspresowej do
Pierwszy to ulice: Sprawna, Fleminga, Fleminga, Powa³ów
Odkryta, Dzierzgoñska, Œwia- do Modliñskiej i Modliñska do
towida, Strumykowa, Ordo- Ekspresowej. Strefê peryfenówny, Mehoffera, Majolikowa, ryjn¹ stanowi pozosta³a czêœæ
Produkcyjna, Modliñska, trasa Bia³o³êki. Wymóg tworzenia
Mostu Pó³nocnego i brzeg Wi- stref czynszowych powsta³ w
s³y do ulicy Sprawnej. Drugi wyniku uchwa³y przeg³osowaobszar to ulice: prawa strona nej przez Radê Warszawy.
Marywilskiej, Kupiecka i P³o- Podstawowymi czynnikami,
chociñska do Marywilskiej. decyduj¹cymi o wyznaczeniu

strefy miejskiej, s¹: dostêp do
œrodków komunikacji, dostêp
do placówek oœwiatowych, kulturalnych, medycznych i us³ugowo-handlowych.
Ca³y pakiet uchwa³ dotyczy³
wyposa¿enia piêciu bia³o³êckich szkó³ w maj¹tek m.st. Warszawy, powsta³y w wyniku prowadzonych w tych placówkach
inwestycji. W Szkole Podstawowej nr 257 przy Podró¿niczej
przebudowano na cele oœwiatowe tzw. mieszkania nauczycielskie i rozbudowano placówkê. Powsta³y w ten sposób maj¹tek w kwocie 1,1 mln z³ zosta³ przekazany szkole.
Szko³a podstawowa nr 112
przy ulicy Zau³ek i Zespó³ Szkó³
przy Kobia³ki otrzyma³y place
zabaw wyposa¿one w urz¹dzenia rekreacyjne dla dzieci m³od-

BOS ma nowego szefa
Bia³o³êcki Oœrodek Sportu ma od pocz¹tków kwietnia nowego szefa. Dyrektor Adam Boniecki bêdzie zarz¹dza³ du¿¹
infrastruktur¹ sportowo-rekreacyjn¹, jako ¿e Bia³o³êka znajduje
siê w gronie najlepiej wyposa¿onych w ni¹ dzielnic Warszawy.
BOS to hale sportowe, p³y- nawierzchni, która przez dwa
walnia, si³ownia, liczne boiska lata nie by³a konserwowana,
– pe³nowymiarowe do pi³ki choæ wymóg umowy z wykono¿nej, do tenisa ziemnego, do nawc¹ by³ w tym wzglêdzie
koszykówki, siatkówki; lodowi- jednoznaczny. Dlaczego nie
sko, które latem zamienia siê dopilnowano konserwacji, dow boisko do pla¿owej pi³ki siat- prowadzaj¹c do tego, ¿e koszt
kowej, sala æwiczeniowa, œcia- naprawy poch³onie teraz kilkana wspinaczkowa, odnowa set tysiêcy z³otych?
biologiczna, no i Orlik. Du¿o
Z tymi m.in. problemami bênie zawsze znaczy dobrze. dzie siê musia³ zmierzyæ
Jest tajemnic¹ poliszynela, ¿e Adam Boniecki. Kim jest nowy
Bia³o³êcki Oœrodek Sportu by³ dyrektor BOS? Ma 38 lat, wyŸle zarz¹dzany. Ucierpieli na ¿sze wykszta³cenie z zakresu
tym g³ównie uczniowie bia³o- ekonomii, zarz¹dzania i mar³êckich szkó³, którzy korzystaj¹ ketingu. Ukoñczy³ równie¿ stuz obiektów BOS podczas lek- dia podyplomowe na Politechcji wychowania fizycznego.
nice Warszawskiej w specjalObiekt przy Strumykowej noœci zwi¹zanej z zarz¹dzanie doczeka³ siê kapitalnego niem nieruchomoœciami (jest
remontu, choæ wymaga tego licencjonowanym zarz¹dc¹) i
pilnie po 10-letnim okresie kurs na audytora systemu zaeksploatacji; p³ywalnia wyma- rz¹dzania jakoœci¹ ISO
ga dobudowania trybun dla wi- 9001:2008. W warszawskim
dzów; kosztowny, wybudowa- samorz¹dzie pracuje od 15
ny w 2010 Orlik jest nieczyn- lat. W m³odoœci chcia³ zostaæ
ny ze wzglêdu na fatalny stan zawodowym pi³karzem, ale

Mniej „dwójek”
Za nami blisko trzy miesi¹ce kursowania „dwójki” po
Moœcie Pó³nocnym i jak siê okaza³o w praniu, trzeba
ograniczyæ iloœæ kursów.
Od ostatniego weekendu „dwójka” ju¿ nie jeŸdzi w soboty,
niedziele i nie bêdzie kursowaæ w dni œwi¹teczne. W dni powszednie kursowanie ograniczono do godzin miêdzy 6:00 a
20:30. - Chyba rzeczywiœcie ma to sens. Zdarza mi siê jechaæ
„dwójk¹”, by zaj¹æ siê wnuczk¹, kiedy córka jest w pracy i czêsto
jestem jedn¹ z zaledwie kilku pasa¿erów – mówi pasa¿erka
dwójki. – To trochê takie wo¿enie powietrza, szczególnie w weekendy. Kiedyœ jecha³em tym tramwajem i by³em jego jedynym
pasa¿erem – mówi mieszkaniec Bia³o³êki.
Zarz¹d Transportu Miejskiego zamierza przywróciæ poprzednie dni i godziny kursowania dopiero po przed³u¿eniu linii na
Tarchomin, w pierwszym etapie do skrzy¿owania Œwiatowida i
Mehoffera, w nastêpnym do pêtli Winnica.
Przy tej okazji przypominamy, ¿e przesuwa siê termin wydania
decyzji œrodowiskowej dla pierwszego etapu. Z oczywistych wzglêdów nieaktualny jest luty tego roku, kolejny termin to koniec kwietnia. Zobaczymy, czy siê uda. Jeœli tak, przetarg na budowê tej trasy
bêdzie og³oszony w trzecim kwartale tego roku, zaœ otwarcie odcinka do Mehoffera nast¹pi³oby w drugiej po³owie 2014.
(egu)

przeszkodzi³a w tym powa¿na
kontuzja, pozosta³o jednak zami³owanie do sportu.
Adam Boniecki powiedzia³
NGP: Zale¿y mi bardzo na wzorowym funkcjonowaniu Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu. W
tym celu bêdê siê stara³ poszerzyæ zakres us³ug BOS tak, by
ka¿dy móg³ w ofercie oœrodka
znaleŸæ coœ dla siebie. Zamierzam równie¿ nadzorowaæ prace modernizacyjne i inwestycyjne w oœrodku, by znacz¹co poprawiæ stan obiektów sportowych. Dopilnujê, ¿eby obiekty
BOS by³y bezpieczne, zadbane i zapewnia³y odpowiedni
komfort. Liczê te¿ na dobr¹
wspó³pracê z pras¹ lokaln¹.
(egu)

szych, wybudowane odpowiednio za 215 tys. i 227 tys. z³.
Zespó³ Szkó³ przy Van Gogha otrzyma³ windê dla osób
niepe³nosprawnych (101,4 tys.
z³), zaœ szko³a podstawowa
przy Juranda ze Spychowa zosta³a wyposa¿ona w ogromny
maj¹tek, na który sk³ada siê budynek szkolny wraz z instalacjami, infrastruktur¹ techniczn¹
i zagospodarowaniem terenu o
wartoœci blisko 7,5 mln z³.
Nastêpnie rozpatrzono dwie
skargi obywatelskie – jedna
dotyczy³a zastrze¿eñ do pracy zarz¹du dzielnicy, druga zastrze¿eñ do pracy dyrekcji
Szko³y Podstawowej nr 154.
Pierwsza skarga zosta³a uznana za bezzasadn¹, zarówno
przez komisjê rewizyjn¹ jak i
przez radê dzielnicy. Wszystkie odpowiedzialne za sprawê
organy, wedle ustaleñ, udzieli³y skar¿¹cemu stosownych
odpowiedzi w ustawowych terminach, w zwi¹zku z tym nie
mo¿na mówiæ o „spychologii” i
niekompetencji urzêdników.
Drug¹ skargê, po wnikliwym
rozpatrzeniu, równie¿ uznano
za bezzasadn¹.
Odrêbn¹ uchwa³¹ zatwierdzono plan kontroli komisji rewizyjnej na 2013 r. Na ów plan
sk³adaj¹ siê: kontrola dzia³alnoœci Bia³o³êckiego Oœrodka
Kultury, jeœli chodzi o organizacjê pracy oœrodka i dope³nienie zaleceñ pokontrolnych z
2012 roku; kontrola organizacji pracy i wykorzystania funduszy socjalnych w wybranych
bia³o³êckich placówkach
oœwiatowych; kontrola dzia³alnoœci Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w kwestii organizacji pracy, a tak¿e
poboru i egzekucji nale¿noœci.
Tradycyjnie g³osowano równie¿ nad zmianami w bud¿ecie
na rok bie¿¹cy, a œciœlej nad
zwiêkszeniem œrodków. 1 mln
z³ potrzeba na modernizacjê
boiska przy Szkole Podstawowej na Porajów. Na modernizacje szkolnych placów zabaw, w
ramach rz¹dowego programu
„Radosna Szko³a”, potrzeba: w
Szkole Podstawowej przy Bohaterów - 231,4 tys. z³, przy Porajów - 115,8 tys. z³, przy Leszczynowej - 230 tys. z³ i przy
Strumykowej - 231,2 tys. z³.
(egu)

Debata o bezpieczeñstwie
dokoñczenie ze str. 1

jedn¹ z bezpieczniejszych
dzielnic stolicy. Burmistrz Adam
Grzegrzó³ka ma na to swoj¹
teoriê – uwa¿a, ¿e to zas³uga
bliskoœci zak³adu karnego.
To, co przeszkadza mieszkañcom Bia³o³êki najbardziej,
to nieprawid³owe parkowanie
– na to zjawisko zwróci³o uwagê czworo z dwunastu dyskutantów. Chodzi³o konkretnie o
brak miejsc parkingowych
wzd³u¿ ulicy Klasyków, parkowanie na trawniku w okolicy
Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu
przy ul. Erazma z Zakroczymia
oraz problemy z parkowaniem
na osiedlu Pod Dêbami. W
dalszej kolejnoœci wymienione
zosta³y akty wandalizmu, jakich dopuszcza siê podpita
m³odzie¿ na klatkach schodowych, czego przyk³adem mo¿e
byæ notoryczne podpalanie
zsypów – problem ten przedstawi³a mieszkanka bloku przy
ul. Œreniawitów, oraz niebezpieczne, wyboiste drogi. Wiceburmistrz Piotr Smoczyñski
zwróci³ uwagê, ¿e drogi
wschodniej Bia³o³êki, mimo

zakazów, s¹ rozje¿d¿ane ciê¿kimi samochodami. Postulowa³ obj¹æ ten teren patrolami.
Radna Agnieszka Borowska
wnioskowa³a nawet o utworzenie na wschodniej Bia³o³êce
oddzielnego komisariatu.
Wszyscy zgodzili siê, ¿e
wspó³praca miêdzy mieszkañcami a s³u¿bami jest podstaw¹
skutecznego dzia³ania. Pad³o
nawet popularne niegdyœ has³o
„Poznaj swojego dzielnicowego”, tyle ¿e obecnie dzielnicowych poznaje siê w internecie.
Debata mia³a na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwañ spo³ecznych w zakresie
poprawy bezpieczeñstwa. Pozwoli³a tak¿e na wymianê informacji miêdzy policj¹ a mieszkañcami Bia³o³êki o istniej¹cych zagro¿eniach, dziêki czemu wspólnie zostan¹ wypracowane metody ich eliminowania.
Myœlê, ¿e ciekawe by³oby porównanie wyników debat w ró¿nych dzielnicach. Tylko jak porównaæ nieprawid³owe parkowanie w Bia³o³êce i wzniecane
po¿ary na Pradze-Pó³noc?
Joanna Kiwilszo

nowa gazeta praska 3

TERMEK
Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
♦Wykonamy ka¿d¹ grza³kê ♦
♦¯arówki
♦Przewody (antenowy, komputerowy i inne)
♦Gniazda i wy³¹czniki ♦
♦Baterie
♦Przed³u¿acze ♦
♦Rury PCV i puszki
♦Torebki strunowe ♦
♦Oprawa prac
♦Artyku³y papiernicze
♦Druki akcydensowe
♦Zdjêcia do dokumentów
♦Piecz¹tki ♦
♦Wydruki i ksero 19 gr

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 8.00-17.00
sobota 9.00-14.00

Rozliczamy PITy - 30 z³

Bia³o³êcki sport m³odych
- najlepsi z najlepszych
Kolejna, ju¿ dziesi¹ta edycja plebiscytu „10 najlepszych
m³odych sportowców Bia³o³êki” za nami. Kapitu³a z³o¿ona
z przedstawicieli Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu i Wydzia³u
Sportu i Rekreacji Urzêdu Dzielnicy zdecydowali. Sportowcem roku zosta³ Sebastian O³dak, judoka.
Z nominowanych do za- edycji konkursu nagrodzono po
szczytnej nagrody 30 m³odych raz drugi Rados³awa Radtke,
sportowców wybrano 10. trenera zapaœników UKS TaOczywiœcie, na gali podsumo- lent. M³odzi sportowcy z tego
wuj¹cej wyniki stawili siê nie- klubu s¹ œwie¿o po sukcesach,
mal wszyscy m³odzi bia³o³êc- które wywalczyli pod wodz¹ trecy sportowcy, by obserwowaæ, nera Przemys³awa Malinowjak burmistrzowie Adam skiego. 23 marca rywalizowali
Grzegrzó³ka i Piotr Jaworski, w ramach Warszawskiej Olima tak¿e przewodnicz¹cy rady piady M³odzie¿y w zawodach
Pawe³ Tyburc i radna El¿bie- zapaœniczych, w stylu wolnym,
ta Œwitalska wrêczaj¹ zwy- w grupie wiekowej dzieci. To
ciêzcom dyplomy, wyró¿nie- by³o spektakularne zwyciêstwo
– osiem medali! Rados³aw
nia, nagrody i upominki.
Kim jest tegoroczny zwy- Radtke to wybitny trener i jedciêzca plebiscytu? Sebastian noczeœnie wychowawca m³oO³dak z bia³o³êckiego UKS dzie¿y. Jest wyj¹tkowo zaangaJudo jest zawodnikiem bardzo ¿owany w swoj¹ pracê, a tak¿e
utytu³owanym. W 2012 roku w popularyzacjê sportu i zdrozosta³ m.in. wicemistrzem Pol- wego stylu ¿ycia. Zas³yn¹³ jako
ski m³odzików, jest dwukrot- organizator turniejów zapaœninym srebrnym medalist¹ czych na bardzo wysokim poGrand Prix Mazowsza i wice- ziomie. Rados³aw Radtke jest
mistrzem zawodów judo w ra- równie¿ ambasadorem Bia³o³êmach Warszawskiej Olimpia- ki i Warszawy za granic¹. Jego
dy M³odzie¿y. Wielokrotnie podopieczni odnieœli dru¿ynozwyciê¿a³ w wojewódzkich, we zwyciêstwo na turnieju zaponadregionalnych i ogólno- paœniczym w Aarhus, w Danii.
polskich turniejach.
Gwoli dope³nienia mi³ego
Drugie, zaszczytne miejsce obowi¹zku informujemy Czytelprzypad³o Wiktorii Œwierczew- ników o kolejnych zwyciêzcach
skiej, tancerce sportowej, któ- plebiscytu na 10. najlepszych
ra w 2012 zdoby³a medale na m³odych sportowców Bia³o³êki:
mistrzostwach Polski w sty- IV miejsce – Jan Kapla, zapalach: jazz, disco dance i hip- sy; V miejsce – Pawe³ Kaczhop. By³y to medale: z³oty, marczyk, sztuki walki; VI miejsrebrny i br¹zowy. Zwyciê¿a- sce – Juliusz Wilk, lekkoatlety³a równie¿ w tych kategoriach ka – biegi; VII miejsce – Jan
tanecznych w zawodach Pu- Dziadek, p³ywanie; VIII miejsce
charu Polski, zaœ w stylu jazz – Maciej Kowalec, szachy; IX
zajê³a czwarte miejsce w mi- miejsce – Patryk Ryñski, lekstrzostwach œwiata!
koatletyka – biegi; X miejsce –
Trzecie miejsce przypad³o Julia Œwi¹tkiewicz, judo.
zawodnikowi karate – Danie(egu)
lowi Maækowiakowi, który w
2012 roku zaj¹³ drugie miejsce
podczas turnieju European
polskie stalowe
Sabaki Challenge 2012 we
Freiburgu. S¹ to mistrzostwa (w okleinie drewnopodobnej)
Europy w kategorii junior.
z³ z monta¿em netto
Nie by³oby z pewnoœci¹ tych
tel.
600-925-147
rewelacyjnych wyników, gdyby
22 679-23-41
nie trenerzy. W tegorocznej
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POSUL o przedwojennym przemyœle
zbrojeniowym w Warszawie
Praski Otwarty Samozwañczy Uniwersytet Lataj¹cy co
poniedzia³ek kusi dawk¹ fascynuj¹cych faktów z historii
Warszawy i jej mieszkañców. Nie po raz pierwszy w tym
miejscu wyk³ad wyg³osi³ dr Zbigniew Tucholski z Katedry
Historii Techniki PAN. Jego tematem tym razem by³ „Warszawski
przemys³ zbrojeniowy dwudziestolecia miêdzywojennego”.
Podczas zaborów przemys³ By³o to najwiêksze przedsiêzbrojeniowy mia³ w Polsce nie biorstwo w tamtym czasie.
istnieæ. Powstawa³y jednak Oprócz bogatej produkcji cyliczne firmy prywatne, które wilnej, wytwarzano tak¿e szyoprócz produkcji cywilnej, wy- nowe prowadnice do czo³gów
konywa³y zamówienia prze- i tankietek. Przy ulicy Bema 65,
znaczone dla potrzeb militar- po zburzonym podczas Ponych. Jednak zarówno wtedy, wstania Warszawskiego zak³ajak i podczas II wojny œwiato- dzie, do dziœ pozosta³y tylko
wej, zamówienia takie obejmo- budynki administracyjne. Prywa³y jedynie poszczególne watna firma „Pocisk” dzia³aj¹czêœci broni czy amunicji, aby ca na Kamionku, przy Miñskiej
nie da³o siê jej z³o¿yæ i wyko- 25 zosta³a upañstwowiona po
rzystaæ przeciwko okupantowi. I wojnie œwiatowej. Odkupiono
Podczas I wojny œwiatowej maszyny od firm niemieckich i
w latach 1914-15 fabryki z te- austriackich, które w myœl
renu Warszawy ewakuowano Traktatu Wersalskiego nie
w g³¹b Rosji. Tam te¿ rozwija- mog³y rozwijaæ produkcji zbrono badania i kszta³cono wyso- jeniowej. Powsta³a te¿ nowokiej klasy fachowców. By³o czesna narzêdziownia. Utwowœród nich wielu Polaków. Po rzona w Rembertowie filia zaI wojnie tworzenie przemys³u k³adu by³a na tamte czasy barzbrojeniowego pocz¹tkowo dzo nowoczesna. Ju¿ w po³oodbywa³o siê w oparciu o daw- wie lat 20. wytwarzano tu dziane zak³ady, dzia³aj¹ce jeszcze ³a. Produkowano tak¿e proch,
przed wojn¹. Warszawa szyb- trotyl, amunicjê karabinow¹
ko sta³a siê silnym centrum ró¿nych typów, amunicjê do
przemys³u zbrojeniowego. Po- dzia³, zapalniki, obrabiarki precz¹tkowo by³y to firmy prywat- cyzyjne do wyrobu amunicji
ne, ale od 1926 nastêpowa³ ró¿nych kalibrów, prasy hywzrost interwencjonizmu pañ- drauliczne i inne, remontowastwowego. Opieraj¹c siê na no tak¿e silniki lotnicze.
Aby stworzyæ PZO przy Growzorcach amerykañskich i
czêœciowo sowieckich, przed- chowskiej, pañstwo wykupi³o
siêbiorstwa te nacjonalizowa- prywatn¹ fabrykê Kolberga,
no przez ich wykup. Jednak ju¿ gdzie pracowali wybitni fachoww latach 30. XX w. miejscowy cy, kszta³ceni w Niemczech i
przemys³ obronny straci³ swe Rosji. Produkowano tam lornetdawne znaczenie. Po powsta- ki, lunety i teleskopy. Powsta³
niu Centralnego Okrêgu Prze- tu prototyp bardzo nowoczemys³owego najlepsze zak³ady snego na tamte czasy peryskoby³y tam z Warszawy przeno- pu do ³odzi podwodnych. W
szone, zazwyczaj wraz z kadr¹ PZO zosta³a w ca³oœci wybutechniczn¹, która otrzymywa- dowana centrala artyleryjska
dla Helu. Podczas okupacji za³a nowe mo¿liwoœci rozwoju.
Warszawskie zak³ady zbro- k³ady przejêli Niemcy. Produkjeniowe, które dotrwa³y do cjê kontynuowa³a firma Zeiss1939 roku, po wybuchu wojny Jena. W 1944 wywieziono ca³e
ewakuowano na Wschód. Na- wyposa¿enie w g³¹b Niemiec,
zwiska czêœci zmobilizowa- a fabrykê wysadzono.
W „Perkunie” przy Gronych cz³onków ich za³óg, którzy trafili do sowieckiej niewo- chowskiej powstawa³y m.in.
li, znalaz³y siê na liœcie pomor- granatniki, rakietnice, silniki
dowanych w Katyniu. Produk- spalinowe. Podczas okupacji
cjê w Warszawie przejmowali tworzono tu tajne projekty silNiemcy, jednak prawie ników, wykorzystane z powowszystkie firmy podzieli³y ten dzeniem po wojnie.
sam los w latach 1944-45 – po
Warszawska Spó³ka Akcyjwywiezieniu maszyn do Nie- na Budowy Parowozów przy ul.
miec zosta³y planowo znisz- Kolejowej powsta³a w kooperaczone przez hitlerowców.
cji z austriack¹ firm¹ Wienner
W dwudziestoleciu miêdzy- Neustadt z Wiednia. Produkowojennym produkcja na rzecz wano tu tak¿e nowoczesne silprzemys³u zbrojeniowego na te- niki spalinowe czy szybkobie¿renie Warszawy by³a bardzo ne wagony motorowe. W okrewszechstronna: od ³ó¿ek czy sie wielkiego kryzysu mocno
kas pu³kowych, po tankietki i ograniczono interwencjonizm
czo³gi. Amunicjê wytwarza³a fir- pañstwowy i z braku zamówieñ
ma „Pocisk” i jej filia w Rember- spó³ka popad³a w d³ugi. Zostatowie, zak³ad w Cytadeli, w For- ³a sprzedana, nadal jednak procie Bema, Zak³adach „Norblin”, dukowano w niej parowozy.
a tak¿e w fabryce amunicji na
W „Avii” przy Strzeleckiej
rogu Strzeleckiej i Szwedzkiej. wytwarzano silniki lotnicze dla
Na Pradze równie¿ powstawa- pierwszych samolotów na li³y silniki lotnicze „Avia”. Przy cencji amerykañskiej, silniki
tym jest to jedyna fabryka, któ- ró¿nego rodzaju oraz podwora istnieje i pracuje do dziœ.
zia do samolotu £oœ. Niemcy
Towarzystwo Przemys³owe produkowali tu czêœci do torZak³adów Mechanicznych Lil- ped i rozruszniki do silników
pop, Rau, Loewenstein (LRL) lotniczych. Rozbudowali te¿
funkcjonowa³o w ró¿nych loka- fabrykê, stawiaj¹c dwie nowolizacjach od lat 20. XIX wieku. czesne hale. Po wojnie w

„Avii” wytwarzano frezarki. To
jedyna z przedwojennych warszawskich firm zbrojeniowych
istniej¹ca do dziœ.
PZIn¿ – Pañstwowe Zak³ady In¿ynierii przy ul. Miñskiej
to pañstwowy koncern zbrojeniowy, zajmuj¹cy siê g³ównie
produkcj¹ motoryzacyjn¹. Od
1930 nale¿a³ do niego tak¿e
upañstwowiony zak³ad w Ursusie. Wytwarzano ci¹gniki
artyleryjskie, samochody pancerne, tankietki (w Polsce zachowa³y siê trzy sztuki – po
wojnie w Norwegii u¿ywano
ich na lotniskach), lekki czo³g
7-TP czy ma³o udan¹ odmianê terenow¹ fiata 508. Podczas okupacji w Ursusie produkowano czêœci do czo³gów.
Fabryka Karabinów powsta³a w zrabowanych przez Rosjan
z maszyn zak³adach Gerlacha
i Plusta na Woli (ob. róg Prymasa Tysi¹clecia i Kasprzaka).
Produkowa³a broñ strzeleck¹,
najlepsze karabiny maszynowe
mauser, lotnicze i do tankietek.
Podczas wojny zosta³a ca³kowicie zbombardowana.
Teren by³ej Stalowni Praskiej, od XIX wieku by³ wykorzystywany przez wojska rosyjskie. Znajdowa³y siê ty podziemnie strzelnice, które czêœciowo dotrwa³y do naszych
czasów. W dwudziestoleciu
miêdzywojennym znajdowa³a
siê tam Zbrojownia nr 2. Rekonstruowano w niej i naprawiano dzia³a, produkowano
prototypy. W zbrojowni nr 2
wytwarzano nowoczesny i niezwykle skuteczny podczas
wojny obronnej 1939 roku karabin przeciwpancerny UR.
Powsta³o go jednak tylko kilkaset sztuk. Oddzia³ zbrojowni w Cytadeli Warszawskiej
zajmowa³ siê z kolei napraw¹
i rekonstrukcj¹ broni bia³ej.
Pañstwowe Zak³ady Teleradiotechniczne (tzw. Dwonkówka) znajdowa³y siê przy Grochowskiej róg Miêdzynarodowej. By³a to kolejna prywatna
fabryka odkupiona przez pañstwo, produkuj¹ca bardzo dobre radiostacje, a podczas
okupacji podzespo³y do radiostacji dla ³odzi podwodnych.
Warsztaty Kolei Nadwiœlañskiej przy ul. Oliwskiej zajmowa³y siê obs³ug¹ polskich poci¹gów pancernych oraz napraw¹ parowozów. By³y to
g³ówne w Polsce warsztaty
obs³uguj¹ce poci¹gi pancerne.
Wojskowy Instytut Przeciwgazowy produkowa³ wagony
gazowe do æwiczeñ obrony
chemicznej, prowadzi³ te¿ badania nad broni¹ chemiczn¹.
Prawie ca³a jego za³oga zginê³a w Katyniu.
Zak³adów produkuj¹cych
dla wojska by³o w przedwojennej Warszawie znacznie wiêcej. Poza tym nie wszystkie
chwali³y siê osi¹gniêciami w
tej dziedzinie.
Po wojnie ocala³e fabryki
dzia³a³y do 1948-49 roku w
oparciu o dawnych specjalistów.
Odwrót w stronê stalinizmu
przyniós³ kres ich rozwoju.
Kr.

XXXIX sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Krótko i merytorycznie
5 kwietnia odby³a siê XXXIX sesja pó³nocnopraskiej rady. choinkowymi, palmami i
Porz¹dek obrad przewidywa³ zaopiniowanie zmian w ozdobami wielkanocnymi.
za³¹czniku Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy do
Opiniuj¹c projekt miejscoUchwa³y nr XLVIII/1302/2012 Rady Warszawy z 13 grudnia wego planu zagospodarowa2012 r. w sprawie bud¿etu Warszawy na 2013 rok z nia przestrzennego obszaru
póŸniejszymi zmianami.
Nowa Praga II rada zdecydoPodjêcie uchwa³y w spra- Przy okazji wprowadzono do wan¹ wiêkszoœci¹ g³osów
wie wyst¹pienia z inicjatyw¹ bud¿etu dzielnicy ró¿ne drob- wnios³a o zachowanie istnieuchwa³odawcz¹ do Rady ne kwoty pochodz¹ce m.in. z j¹cego terenu zielonego poWarszawy o podjêcie uchwa- wyp³at odszkodowañ.
miêdzy ulicami Darwina a Sta³y w sprawie zamiaru likwidaOmawiaj¹c sprawê wyga- rzyñskiego, dopuszczenie nad
cji Gimnazjum nr 69 dla Do- szenia gimnazjum nr 69 Wis³¹ funkcji us³ug, sportu,
ros³ych im. p³k Zygmunta przyjêto argumenty, z któ- rekreacji, gastronomii i kultuIgnacego Rylskiego „Hañczy” rych wynika, ¿e liczba chêt- ry, zwiêkszenia liczby miejsc
w Warszawie, ul. Kawêczyñ- nych do nauki w Gimnazjum parkingowych dla obs³ugi praska 12 oraz zmiany w wyka- dla Doros³ych nr 69 systema- skiego ZOO, w tym budowy
zie miejsc, na których dopusz- tycznie spada, podobnie jak parkingu wielopoziomowego
cza siê prowadzenie handlu ich frekwencja na zajêciach. przy ulicy Starzyñskiego. NajobwoŸnego na terenie Dziel- W roku szkolnym 2012/2013 bardziej jednak rewolucyjn¹
nicy Praga Pó³noc m.st. War- naukê w gimnazjum rozpo- propozycj¹ jest postulat ograszawy. Ju¿ na sesji poszerzo- czê³o 179 uczniów w 8 od- niczenia ruchu ko³owego na
no porz¹dek obrad o zmiany dzia³ach, po pierwszym se- ulicy Ratuszowej na odcinku
osobowe w komisjach rady mestrze pozosta³o 121 Jagielloñska - Wybrze¿e Hel(radna Edyta Sosnowska PiS uczniów w 7 oddzia³ach. skie, jednak dopiero po zag³êna w³asn¹ proœbê opuœci³a Zmieniaj¹c uchwalê w spra- bieniu Wybrze¿a w tunelu i
komisjê rewizyjn¹) i projekt wie miejsc, na których do- budowie z wylotu Ratuszowej
uchwa³y w sprawie zaopinio- puszcza siê prowadzenie k³adki pieszo-rowerowej przez
wania projektu miejscowego handlu obwoŸnego na tere- Wis³ê. Plan przewiduje tak¿e
planu zagospodarowania nie dzielnicy, radni wykreœlili utworzenie nowego g³ównego
przestrzennego obszaru mo¿liwoœæ jego prowadzenia wejœcia do ZOO od strony PlaNowa Praga II. Najwa¿niejsze przy ul. In¿ynierskiej/11 Li- cu Hallera i poszerzenie Jaby³y sprawy bud¿etowe. Rad- stopada po stronie skweru gielloñskiej na odcinku rondo
ni w zwi¹zku z mizeri¹ bud¿e- im. ¯urowskiego, gdzie do tej Starzyñskiego - Al. Solidarnotow¹ OPS postanowili wspo- pory mo¿na by³o handlowaæ œci wraz z budow¹ nowych
móc jego bud¿et kwot¹ 1,5 w okresach przedœwi¹tecz- miejsc parkingowych.
miliona z³otych z przeznacze- nych choinkami, ozdobami
DCH
niem na obs³ugê zadañ z zaZaproszenie na wystawê:
kresu pomocy spo³ecznej,
czyli mówi¹c jêzykiem niebuNADPRZYRODA
d¿etowym - na zasi³ki dla najKlaudia Ka
ubo¿szych mieszkañców Pramalarstwo, rysunek, video
gi. Œrodki te zdjêto z bud¿etu
ZGN, a przeznaczone by³y
Stowarzyszenie Hokuspokus ma zaszczyt zaprosiæ
pierwotnie na remonty komuna wernisa¿ wystawy prac Klaudii Ka pt. „Nadprzyroda”,
nalnych lokali mieszkanioktóry odbêdzie siê 13 kwietnia o godz.19.00
wych i u¿ytkowych na Pradze.
w Galerii 81 Stopni przy ul. K³opotowskiego 38 lok. 5.

Budowa metra. Anna
nad Placem Defilad
dokoñczenie ze str. 1

Nowe imiê Wis³y II – Elisabetta, to uk³on w stronê
¿ony szefa prac tunelowych
II linii metra, in¿. Marco Brabantiego, która nosi to w³aœnie imiê.
Tymczasem Anna prze¿ywa ciê¿kie chwile. Najpierw
musia³a przebiæ siê przez
œcianê szczelinow¹ szybu demonta¿owego I linii metra przy
stacji Centrum. Niby odcinek
niewielki – 85 cm, ale przeæ
trzeba by³o z wielk¹ si³¹. 22
marca rozpoczê³a siê, trwaj¹ca kilka dni, wyj¹tkowa operacja logistyczna. Anna opuœci³a szyb, by znaleŸæ siê w
wentylatorni szlakowej. Wyj¹tkowoœæ operacji polega na
tym, ¿e odbywa siê ona drog¹
powietrzn¹ i drog¹ naziemn¹,
nie zaœ podziemn¹. 400-tono-

wa g³owica Anny zosta³a wydobyta na powierzchniê ziemi
przy u¿yciu gigantycznego
dŸwigu i na d³u¿sz¹ chwilê
zawis³a nad placem Defilad.
Nastêpnie na specjalnej platformie zosta³a wolniutko przetransportowana przez Park
Œwiêtokrzyski do wentylatorni.
Ponownie zosta³a uniesiona w
powietrze, by wyl¹dowaæ w
szybie startowym, z którego
ruszy³a w kierunku stacji Centrum Nauki Kopernik, dr¹¿¹c
po³udniowy tunel.
Prace wykoñczeniowe
na stacji Dworzec Wileñski
Najd³u¿sza ze wszystkich
stacji, g³êboka na 13 metrów,
wyposa¿ona w 13 wyjœæ, w
d³ugie tory odstawcze, które
poza mo¿liwoœci¹ zawracania
sk³adów bêd¹ w przysz³oœci
s³u¿y³y przed³u¿eniu linii w

kierunku Targówka. Konstrukcja stacji Dworzec Wileñski i
wszystkie jej elementy s¹ niemal gotowe. Pozosta³ do wykonania skomplikowany system wejœæ i przejœæ podziemnych od strony alei Solidarnoœci, w tym jedno przesiadkowe – Dworzec PKP Wileñski
– metro, no i oczywiœcie wykañczanie. To, ¿e pozosta³y
praktycznie prace wykoñczeniowe, nie oznacza, ¿e stacja
bêdzie rych³o gotowa. To musi
potrwaæ, pracy jest jeszcze
mnóstwo.
(egu)
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ULICA JAGIELLOÑSKA
- handlowe zag³êbie Pragi
STOMATOLOGIA
PROMOCJA
Wype³nienia 80-90 z³ ♦ Zni¿ki na protezy
Korony porcelanowe 430 z³ ♦ Protezy acetalowe

♦Comfort - wyposa¿enie ³azienek od A - Z.
♦Wykonujemy tak¿e meble
na indywidualne zamówienia klientów.
NOWOŒÆ - JÊZYK FIÑSKI!

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99, 22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

Pracownia Jubilerska Marek Winiarek

OK. Studio – £ukasz Orêdowicz przy ulicy
Jagielloñskiej 3 lok. 15 zaprasza do salonu gwarantuj¹c
mi³e spêdzenie czasu oraz niezwyk³¹ przemianê
wygl¹du poprzez wykonanie nowej fryzury.

Z ulic¹ Jagielloñsk¹ firma zwi¹zana jest od 1976 roku,
pocz¹tkowo pod numerem 20, a od 1981 roku pod
numerem 1, a¿ do dziœ. W³aœciciel Marek Winiarek
jest dyplomowanym mistrzem z³otnictwa.
Firma wykonuje us³ugi juWyroby te s¹ piêknie wybilerskie, takie jak:
konane, a¿ oczy œmiej¹ siê
- bi¿uteriê na indywidu- do nich, przyci¹gaj¹c swoim
alne zamówienia klienta z blaskiem i kunsztem tak
materia³ów powierzonych bardzo, ¿e chcia³oby siê je
wszystkie posiadaæ.
i w³asnych;
Serdecznie zapraszamy
- prowadzi sprzeda¿ gotowych wyrobów ze z³ota i do odwiedzania firmy w
srebra, takich jak: pierœcionki, godz. 10-18, a w soboty 10-14,
kolczyki, wisiorki, medaliki, jak równie¿ na stronê
³añcuszki, bransoletki, www.jubilermwiniarek.pl.
broszki, gad¿ety komunijne
Celem naszych dzia³añ jest
i do chrztu.
spe³nianie ró¿nych oczekiwañ

Salon oferuje:
• Bezp³atn¹ ocenê struktury w³osa i profesjonaln¹
analizê kolorystyczn¹
• Farbowanie w oparciu o najlepsze i najtrwalsze œrodki
do koloryzacji w³osów w³oskiej firmy KEMON
• Stylizacjê w³osów na sesjach zdjêciowych i na planach
filmowych
• Profesjonalne kosmetyki do stylizacji w³osów marki KEMON
• Fryzury œlubne i okolicznoœciowe (wieczorowe i inne)
Salon czynny jest:
od wtorku do pi¹tku w godz. 1000-2000,
w soboty w godz. 900-1700.

Wesz³am do sklepu RETRO MEBLE SECOND
HAND. S¹ tu wystawione do sprzeda¿y meble
antyki i stylizowane. Uwagê moj¹ przyku³y dwa
bliŸniacze piêknie rzeŸbione francuskie kredensy
z ozdobnie wykonanymi tralkami, kunsztownie
dekorowanymi pó³eczkami, ka¿dy z kryszta³ow¹
szyb¹. Bardzo ³adnie wyeksponowane s¹ meble
art deco: sto³y, szafy, kredensy, krzes³a, ciesz¹ce
siê najwiêkszym powodzeniem. Bardzo ciekawie
wygl¹daj¹ meble secesyjne. Na uwagê zas³uguje
szafa wykoñczona czeczotem i intarsj¹ z
zamykan¹ du¿¹ pó³k¹. Ca³oœæ posiada miedziane
koronkowe ozdoby z elementami kwiatowymi.
Poza tym s¹ meble, sto³y, stoliki w stylu
chippendale. Jedno z pomieszczeñ przeznaczone
jest na ekspozycjê luster, których jest bardzo du¿y
wybór. Meble udekorowane s¹ star¹ porcelan¹
przeznaczon¹ równie¿ do sprzeda¿y, dawnymi
zestawami naczyñ do wykonywania toalety. Jest
tak¿e du¿o szk³a u¿ytkowego i obrazów.
W innej czêœci sklepu znajduje siê du¿y wybór
odzie¿y z drugiej rêki. Wszystkiego niesposób
opisaæ wobec tak licznego wyboru. Trzeba tu
przyjœæ i na w³asne oczy zobaczyæ te piêkne
przedmioty i wybraæ coœ dla siebie.

klientów zgodnie z ich ¿yczeniami. Dbamy o to, aby klient by³
zadowolony z naszych us³ug.

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 22 818-00-83

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl

Pracownia zegarmistrzowska
Pracownia zegarmistrzowska mieœci siê na rogu ulicy
Kêpnej i Jagielloñskiej. Szefem i jednoczeœnie w³aœcicielem firmy jest Andrzej Kordalewski, syn pierwszego
w³aœciciela Tadeusza Kordalewskiego, który za³o¿y³ j¹
w 1946 roku.
Jest tu specyficzny klimat, Firma wykonuje równie¿ nietyka¿dy zegar tyka i wydzwa- powe us³ugi zegarmistrzownia kuranty wed³ug w³asne- skie. Dwa warszawskie zegary
go, nadanego mu przez twór- zosta³y odrestaurowane przez
cê tonu. A jest ich mnóstwo. Andrzeja Kordalewskiego: jeZajête s¹ wszystkie gabloty, den na starym budynku „Wepó³ki i œciany tej pracowni.
dla” i drugi - wygrywaj¹cy o
W pracowni Andrzeja Kor- pe³nej godzinie melodiê „My
dalewskiego mo¿na nie tylko pierwsza brygada” - na budynnaprawiæ zegarek, ale wymie- ku Instytutu G³uchoniemych
niæ szk³o w zegarku, baterie, przy Placu Trzech Krzy¿y.
naprawiæ bransoletkê, zmieniæ
W obecnej chwili znacznie
pasek, kupiæ zegarki i zegary. spad³o zainteresowanie na

us³ugi zegarmistrzowskie.
Ten zawód po prostu zniknie.
Nie ma chêtnych do uczenia
siê tego zawodu, a starzy mistrzowie wymieraj¹. Poza
tym ludzie wol¹ kupowaæ nowoczesne zegarki na baterie lub kwarcowe, które po
zu¿yciu po prostu wyrzucaj¹
do kosza.
Bardzo interesuj¹ce pocz¹tki tej firmy s¹ opisane w
archiwalnym artykule gazety z 19 marca 2003 roku na
naszej stronie internetowej
www.ngp.pl w tekstach historycznych „Praskie firmy”
pt. „Ludzie i zegary”.

Projekt ³azienki gratis do towaru kupionego w Grast&MTB

Samodzielne wykoñczenie wnêtrz mo¿e sprawiæ wiêcej
k³opotu ni¿ mo¿e siê na pocz¹tku wydawaæ. To zadanie,
wymagaj¹ce sporo zastanowienia i przemyœleñ. Musimy
bowiem zaspokoiæ swoje wewnêtrzne potrzeby, zaprowadziæ
mi³¹ i przytuln¹ atmosferê w pomieszczeniach, a zarazem

zapewniæ pe³n¹ funkcjonalnoœæ. Myœlimy przede wszystkim o
zmianie wygl¹du, ale jednoczeœnie chcielibyœmy wprowadziæ
coœ unikatowego tak, aby nadaæ oryginalny wystrój danemu
pomieszczeniu. Trzeba bowiem pamiêtaæ, aby zachowaæ umiar
i wyczucie stylu. Jest to przecie¿ istotny element, aby ca³a praca
zachowa³a estetykê wykonania. Innymi s³owy samodzielne
wykañczanie ³azienki, jest procesem pracoch³onnym, kosztownym
i czasoch³onnym, a nie zawsze mo¿e przynieœæ upragniony efekt.
Projektanci Grast&MTB to zespó³ profesjonalistów z dewiz¹,
któr¹ jest pe³ne zadowolenie swoich klientów. Zajmiemy siê
stworzeniem projektu, który spe³ni wymagania i potrzeby
nawet te najbardziej wyrafinowane. Zaskoczymy nasz¹
oryginalnoœci¹ i pomys³owoœci¹, aby wykonaæ projekt od dawna
upragnionej ³azienki. Mamy na uwadze, ¿e ka¿dy cz³owiek
to indywidualny charakter i wymaga osobnego podejœcia.
Wykorzystamy do tego tylko materia³y wysokiej jakoœci i
postaramy siê dopasowaæ odpowiedni projekt do bud¿etu.
Grast & MTB to profesjonalizm w ka¿dym calu, na rynku od
1990 roku.

Zakres us³ug projektowych ustalany jest indywidualnie z
Inwestorem podczas rozmowy wstêpnej i mo¿e obejmowaæ:
• opracowanie wstêpnej koncepcji aran¿acji ³azienki w oparciu
o dokumentacjê dostarczon¹ przez Klienta
• wykonanie kompletnego Projektu £azienki bazuj¹cego na
trójwymiarowej wizualizacji
• wydruk zaakceptowanego projektu z pe³nym wymiarowaniem
• dobór materia³ów wykoñczeniowych zgodnie z uzgodnionym
wczeœniej bud¿etem (ceramika, wanny, kabiny, baterie, meble
³azienkowe, p³ytki œcienne i pod³ogowe, oœwietlenie)
• polecenie firm wykonawczych.
Zapraszamy !

www.grast-mtb.pl
Salon Wyposa¿enia £azienek Warszawa Praga
ul. Jagielloñska 2, 03-721 Warszawa
tel: 22 818 63 08, 22 618 63 20
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mini og³oszenia

NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
ANGIELSKI 609-631-186
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
MATEMATYKA, nauczycielka
606-724-885
POLSKI 602-678-811
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760

D • Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
R • Drzwi
wewnêtrzne
Z Porta, Dre
W • Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
I PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
Transport i obmiar gratis!

O
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,
N
600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CHWILÓWKI, po¿yczki bez
BIK, szybko i dyskretnie,
tel. 784-989-536
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
FUTRA, szycie, przeróbki,
renowacje, wymiana
podszewek, tel. 516-504-469
MALOWANIE, remonty
606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA krawiecka
zatrudni emerytki przy
poprawkach, tel. 662-872-118
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, 722-990-444
REMONTY, adaptacje,
osobiœcie, tel. 695-092-101
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WESELA, imprezy okolicznoœciowe,
tel. 603-956-654
WYWÓZ gruzu, mebli z
za³adunkiem, sprz¹tanie
piwnic, tel. 600-359-594
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 w
ka¿dym stanie 519-353-990
MONETY, banknoty,
odznaczenia, antykwariat
ul. Andersa 18, 22 831-36-48

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

plac Hallera 9

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

Fundacja Noga w £apê

Zieleñ kontra beton
¯ywe drzewo zawiera nawet 180 tys. litrów wody. Pije
j¹ z ziemi i powietrza, oczyszcza w swoim wnêtrzu i potem wydala do wód gruntowych. Wychwytuje cz¹steczki
py³ów i sadzy, poch³ania i neutralizuje zanieczyszczaj¹ce powietrze toksyny, takie jak dwutlenek wêgla, dwutlenek siarki oraz metale ciê¿kie. Produkuje rocznie tyle tlenu, ile cz³owiek zu¿ywa w ci¹gu dwóch lat. Wszystko to
robi za darmo i jedyne, czego od nas potrzebuje, to to,
¿ebyœmy zostawili je w spokoju, pozwolili ¿yæ.
Miejska zieleñ jest uboga, strona Warszawy straci³a 6
zw³aszcza w obrêbie centrum tys. drzew w nadwiœlañskim
- niewiele ma³ych skupisk ro- pasie. Zagro¿one s¹ kolejne
œlinnoœci z mocno ograni- cenne tereny zielone w ró¿czon¹ liczb¹ gatunków. Mimo nych czêœciach miasta, w tym
to stanowi miejsce do ¿ycia Park Praski, gdzie do wyciêzaskakuj¹co licznych zwie- cia przeznaczono ponad 100
rz¹t: bezkrêgowców, owa- drzew, w tym te ze s³ynnymi
dów, ptaków, ssaków. Parki, ju¿, piêknymi malunkami.
Decydenci zdaj¹ siê nie
skwery, osiedlowe podwórka
i przydomowe ogródki to na- rozumieæ, ¿e przyroda to nie
sze miejskie oazy na betono- salon z meblami, które mo¿wej pustyni. Pozwalaj¹ nam na dowolnie przestawiaæ i
odetchn¹æ œwie¿ym powie- usuwaæ, ale ¿ywy organizm,
trzem, poczuæ kontakt z na- którego ka¿da czêœæ funkcjotur¹, odpocz¹æ od zgie³ku nuje w kooperatywie z pozoœmierdz¹cych spalinami ulic. sta³ymi i najlepiej, byœmy siê
Myœlê, ¿e pozwalaj¹ nam tu jak najmniej wtr¹cali w dzianie zwariowaæ. Powinniœmy ³anie tego mechanizmu.
Ka¿de pojedyncze drzewo
je za to doceniaæ, ho³ubiæ,
chroniæ jak najwiêkszy skarb. jest ekosystemem, wszystkie
Powinniœmy je pielêgnowaæ sk³adaj¹ siê na ekosystem
m¹drze, pamiêtaj¹c o naj- ca³ego terenu zielonego. Im
wa¿niejszej zasadzie Hipo- jest on wiêkszy, zasobniejszy
kratesa: przede wszystkim w roœliny, im bardziej zró¿nicowany i starszy, tym wiêksze
nie szkodziæ.
s¹ jego walory przyrodnicze,
Miejscy w³odarze nie ho³duj¹
tym dla nas cenniejszy. Wytej zasadzie. To, co wypraciêcie nawet jednego drzewa
wiaj¹ z miejsk¹ zieleni¹, za- to dziura w tym ekosystemie,
krawa raczej na jej planowy, zachwianie jego równowagi.
masowy mord.
I b³êdne jest mniemanie, ¿e
Pokaza³a to szokuj¹ca wy- w miejsce starego drzewa
cinka w Ogrodzie Krasiñ- wystarczy posadziæ nowe i po
skich, gdzie za jednym zama- k³opocie. Ile dziesi¹tek, a
chem uœmiercono po³owê mo¿e nawet setek lat musi
ca³ego drzewostanu, co da³o up³yn¹æ, zanim m³ode osi¹efekt, jakby po parku prze- gnie rozmiary i „moc produkszed³ halny. Niedawno prawa cyjn¹” starego drzewa?

Jakie s¹ efekty robionych na
si³ê i bez pomyœlunku „rewaloryzacji”, wystarczy popatrzeæ
na zniszczon¹ przestrzeñ tu¿
pod skarp¹ z gotyckim koœcio³em Najœwiêtszej Marii Panny
na Nowym Mieœcie. Usuniêto
prawie wszystkie stare drzewa, nie ma ju¿ stawu ocienionego wielkimi wierzbami. Jest
za to ogromny, betonowy
„park” fontann, który za cenê
kilkudziesiêciu milionów z³otych na zawsze unicestwi³ urok
tego miejsca. A przecie¿ zdrowy rozs¹dek podpowiada: organizujcie na nowo przestrzeñ
tam, gdzie brak jest przyrody i
gdzie taka inwestycja doda
urody oraz wartoœci miejscom
ich pozbawionym. Tragiczn¹
pomy³k¹ jest przerabianie
miejsc, które te walory posiadaj¹, bo prowadzi jedynie do
ich,zniszczenia.
Zle pojêta opieka nad zieleni¹ dotyka nie tylko terenów
reprezentacyjnych, jej skutki
widaæ na prawie wszystkich
osiedlowych podwórkach.
Wiosn¹ i latem staj¹ siê one
aren¹ nieustaj¹cej walki z
przyrod¹. Ledwo trawa odbije trochê od ziemi, ledwo pojawi¹ siê na niej jakieœ kwitn¹ce zio³a, ju¿ wkraczaj¹ rycz¹ce kosiarki. Poniewa¿
Warszawa ma ma³o opadów,
trawniki czêsto zamieniaj¹
siê w suche, pozbawione
¿ycia stepy. Krzewy przycinane s¹ nisko przy ziemi lub formowane w geometryczne
bry³y, jakby administracje
chcia³y podwórka upodobniæ
do ogrodów wersalskich,
choæ to nie miejsce i pora.
Czêsto robi siê to w porze ich

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

Proszê Szanownych Pañstwa, w ostatni weekend by³em na zjeŸdzie rodzinnym.
Z przyjemnoœci¹ œciska³em
górne ³apki moich 3 braci, a
zw³aszcza jednego - niebanalnej postaci w polskiej
pi³ce rêcznej, reprezentanta
kraju, potem sêdziego, który
za chlebem osiad³ w Anglii,
a móg³by byæ ca³y czas z
nami. Ch³opak mimo 50 lat
taki, ¿e mucha nie siada. Zastanawiam siê, co takiego
dzieje siê w polskim sporcie,
¿e ludzie, po których sp³ywaj¹ hektolitry potu, musz¹
rezygnowaæ z wrodzonego
talentu, by b³yszczeæ za granic¹? Wyrzucamy miliardy w
b³oto na nic nie warte stadiony i pi³karzy no¿nych i ich
spekulacyjnych bookmacherów. Gdzie jest kasa na
snowboard, narciarzy, na te
dyscypliny, w których mamy
osi¹gniêcia?
Robi siê ciep³o, zaraz pojawi¹ siê komary i muchy i po
raz pierwszy w ¿yciu chcia-

³bym po³¹czyæ siê z much¹
za pomoc¹ drugiego koñca
gazety.
W³aœnie! Za kilkadziesi¹t
dni – pod koniec maja, w pocz¹tkach czerwca pojawi¹ siê
komary. Chcia³bym Szanownych Pañstwa uprzedziæ o
nowej, egzotycznej chorobiemikrofilariozie lub filariozie lub
dirofilariozie u psów, kotów
oraz co najbardziej istotne u ludzi. U zwierz¹t filarioza w
ka¿dej postaci oznacza robaczycê uk³adu krwionoœnego.
Najczêœciej w sercu. Wektorem, czyli czynnikiem roznosz¹cym, s¹ komary. Wed³ug
moich zesz³orocznych obserwacji najwiêcej zachorowañ
odnotowywa³em w miejscowoœciach wzd³u¿ biegu Wis³y,
czyli Warszawy, w tym Tarchomina, Bia³o³êki, Jab³onny,
Rajszewa, Skierd, Suchocina
i Nowego Dworu Mazowieckiego. Poniewa¿ trudno znaleŸæ informacje o tej chorobie,
nieostrze¿eni mieszkañcy nie
bêd¹ stosowaæ profilaktyki

przeciwko komarom. Oczywiœcie, obszary zachorowañ
bêd¹ systematycznie siê powiêkszaæ. Objawy tej choroby s¹, niestety, niespecyficzne. Charakteryzuj¹ siê utrat¹
si³ witalnych, anemi¹ i postêpuj¹c¹ dusznoœci¹. Mikrofilarioza u zwierz¹t jest najczêœciej œmiertelna, o ile nie zostanie szybko zdiagnozowana i leczona. U ludzi glisty
osiedlaj¹ siê w wêz³ach
ch³onnych, sk¹d wydostaj¹
siê larwy, zaburzaj¹ce pracê
uk³adu krwionoœnego i limfatycznego. Efektem zaburzeñ
jest powstawanie obrzêków
koñczyn, które okreœlane s¹
jako s³oniowacizna koñczyn.
Proszê w grafikach zamieszczonych w internecie sprawdziæ, co nam grozi. Radzi³bym te¿, póki czas, wywrzeæ
presjê na urzêdy gmin, aby
wdro¿y³y programy zwalczaj¹ce plagê komarów lub (jak
to w Polsce PO-PiS-owskiej)
liczyæ na siebie i zagraniczne œrodki owadobójcze. To,
co mogê zrobiæ, to jedynie
przekazaæ wiedzê o zagro¿eniu i mieæ w pogotowiu z³o¿on¹ gazetê.

kwitnienia. Ograbione z d³u¿szych, drobnych ga³êzi krzewy nie mog¹ ju¿ pe³niæ funkcji ochronnych dla ma³ych
ptaków, które tak chêtnie
kryj¹ siê w ich g¹szczu przed
drapie¿nikami. Nie oszczêdza siê te¿ drzew, niemi³osiernie ogo³acanych z ga³êzi. Po zabiegach „pielêgnacyjnych” strasz¹ smutnymi
kikutami zdeformowanych
nienaturalnie koron. Czêsto
potraktowane tak radykalnie
drzewa i krzewy usychaj¹ i
byæ mo¿e w wielu wypadkach
w³aœnie o to chodzi. Zreszt¹
wyciêcie drzewa, zazwyczaj
zupe³nie zdrowego, nie
przedstawia ¿adnego problemu. Jeœli na przyk³ad roœnie
w miejscu, gdzie akurat ktoœ
stawia swój samochód i lec¹
na niego liœcie albo ptasie
kupki, jego los jest przes¹dzony. Dzielnicowe wydzia³y
ochrony œrodowiska wydaj¹

zgody na wyciêcie obficie i z
przyjemnoœci¹.
O co w tym wszystkim
chodzi?
Czêœciowo to wynik braku
podstawowej wiedzy o w³aœciwej pielêgnacji roœlin. Czêsto do tych prac wynajmowane s¹ firmy, które nie maj¹
w³aœciwie wykszta³conych
pracowników, a jedynym kryterium ich wyboru jest niska
cena. Czasem jest tak, ¿e
trzeba daæ zarobiæ firmie
szwagra, wiêc nawet jak nie
potrzeba - zarz¹dza siê porz¹dki. W przypadku miejsc
tak presti¿owych jak zabytkowy park, s¹ to naprawdê
duuu¿e pieni¹dze.
Szczêœcie w nieszczêœciu,
¿e na fali protestu przeciwko
rzezi w ogrodzie Krasiñskich
organizuje siê na niespotykan¹ dot¹d skalê ruch warszawiaków w obronie miejskiej zieleni. Jak grzyby po

deszczu zawi¹zuj¹ siê formalne i nieformalne stowarzyszenia, odbywaj¹ siê dyskusje, wyk³ady, prezentacje.
Ludzie mówi¹ „nie” betonowi i ¿¹daj¹ zmiany kierunku
w polityce zarz¹dzania zieleni¹: zamiast wycinaæ - leczyæ
i pielêgnowaæ. Ludzie zapragnêli decydowaæ o kszta³cie
i jakoœci miejskiej przestrzeni. Chc¹, by miasto nie by³o
tylko zbiorem sklepów, biur,
banków i ulic zapchanych
pojazdami. Chc¹, by w tym
zbiorze znalaz³a te¿ miejsce
¿ywa, bogata przyroda.
Prawdziwa, nie plastikowa.
Wycinka w Parku Praskim
zosta³a na razie wstrzymana,
mieszkañcy domagaj¹ siê
opinii niezale¿nych ekspertów. Ciekawe, czy skrusza³
beton w g³owach przedstawicieli w³adzy?
Renata Markowska
Fundacja Noga w £apê

Sio, Mucho

Kto przygarnie TRISTANA?
Do schroniska przywioz³a go Stra¿ Miejska, poniewa¿ b³¹ka³ siê sam na jednym z warszawskich osiedli. Jest œlicznym, œnie¿nobia³ym pieskiem w wieku ok. 1 roku. Poniewa¿ jest m³ody,
³adny i sympatyczny, mieliœmy nadziejê, ¿e komuœ siê zgubi³, ale minê³o ju¿ sporo czasu i,
niestety, nikt go nie szuka.
Tristan mieszka³ pocz¹tkowo w boksie z innymi psami, ale poniewa¿ strasznie schud³, bo prawdopodobnie nie by³ dopuszczany do miski, zosta³ odizolowany. Nie wiadomo, czy to nie pogorszy³o jeszcze jego sytuacji, bo od dwóch miesiêcy siedzi samotnie w ciasnej klatce i bardzo Ÿle to znosi. Ca³y czas p³acze i
trze noskiem o kraty usi³uj¹c przedostaæ siê na zewn¹trz. Jego
nosek to w tej chwili ¿ywa rana, która w tych warunkach nie ma
szansy siê zagoiæ. Jedyne jego chwile radoœci to krótki spacerek
z wolontariuszk¹ raz w tygodniu. Widaæ wtedy, jaki to szalenie
towarzyski, radosny pies. Tristan garnie siê do ludzi, uwielbia
biegaæ, goniæ za pi³eczk¹.
Bêdzie wspania³ym przyjacielem rodziny. Kiedy widzimy, jak
pêdzi szczêœliwy, z rozwianymi uszkami i uœmiechniêtym pyszczkiem, zdajemy sobie sprawê, ile cierpienia i stresu musi mu przysparzaæ samotne zamkniêcie w klatce, bez mo¿liwoœci ruchu i
kontaktu z cz³owiekiem. Serce nam siê kraje, gdy p³acze, zamykany w klatce na wiecznoœæ ca³ego tygodnia!
Tristan potrzebuje troskliwego domu: kochaj¹cego cz³owieka,
wybiegania siê i zabawy, dobrego jedzenia. Obdarzy nowego
opiekuna wielk¹ dawk¹ mi³oœci i radoœci.
Przy adopcji pomo¿e wolontariuszka Sylwia, tel. 508 154 332.

Prosto z mostu

500
Mija w³aœnie osiem lat, odk¹d
„Nowa Gazeta Praska” u¿yczy³a
³amów mojej pisaninie. A to tylko
krótki odcinek drogi, któr¹ „Praska” przeby³a, wydaj¹c piêæset
numerów dwutygodnika. Jako
czytelnicy i sympatycy przeszliœmy tê drogê razem z ni¹.
Przez dwie dekady obywatele naszego kraju i mieszkañcy
Warszawy odnieœli wielki sukces. Gospodarka oparta na pracy prywatnych przedsiêbiorców
rozwinê³a siê tak, ¿e produkt
krajowy brutto wzrós³ oœmiokrotnie. Nie zadowalaj¹c siê
jednak p³yn¹cymi st¹d podatkami, rz¹d w tym czasie zaci¹gn¹³
na swoje potrzeby d³ug publiczny w kwocie 20 000 z³ w przeliczeniu na jednego obywatela.
W³adze Warszawy dodatkowo
zad³u¿y³y nas na 3400 z³, licz¹c
na mieszkañca miasta.
Wierzyliœmy, ¿e trzeba ponieœæ wiele wyrzeczeñ, by poziom naszego ¿ycia zrówna³
siê z innymi krajami Unii. ¯e
na wspólnym rynku europejskim najpierw wyrównaj¹ siê
ceny, ale wkrótce do ich poziomu doszlusuj¹ p³ace. Niestety, polskie ceny ju¿ dawno

zrówna³y siê z zachodnimi, ale
p³ace - stanê³y w miejscu. Rok
2012 by³ pierwszym, w którym
nasze œrednie wynagrodzenia
realne spad³y o 0,2%, podczas
gdy w s¹siednich Niemczech
wzros³y o 0,5%, przy czym tam
nadal zarabia siê œrednio 3,5
raza wiêcej ni¿ u nas.
Jedyn¹ dziedzin¹, w której
Polacy odnieœli sukces gospodarczy na skalê œwiatow¹, jest
bran¿a, do której rz¹d nie mia³
¿adnej mo¿liwoœci, by siê wtr¹ciæ: gry komputerowe. Okaza³o siê, ¿e potrafimy wyedukowaæ m³odych ludzi, by najlepiej
na œwiecie wytwarzali wirtualn¹ rzeczywistoœæ, w której
trzeba sobie radziæ za pomoc¹
miecza i magicznej dzidy.
Warszawa przez dwie dekady rozwinê³a siê niebywale. Powsta³o mnóstwo piêknych, nowoczesnych budynków, najczêœciej prywatnych i najczêœciej w
miejscach, w których nie ma planów zagospodarowania przestrzennego. Dlatego budynki te
nie tworz¹ miasta, choæ wiele z
nich zdobywa nagrody architektoniczne - ka¿dy z osobna. Nie
zagospodarowano te¿ ¿adnego
z reprezentacyjnych placów
Warszawy. Te, w których otoczenie w³o¿ono jakieœ pieni¹dze s³u¿¹ dziœ za parkingi.
Mieszkañcy Warszawy kupili
bowiem mnóstwo piêknych sa-
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Platforma przekombinowa³a
mochodów, dla których nie wybudowano ani podziemnych
parkingów, ani systemu dróg
dojazdowych i obwodnicy. Nie
istnieje te¿ alternatywny system
komunikacji publicznej, który
obj¹³by sieæ metra i kolei miejskiej. Ale - jak dobrze pójdzie krótki odcinek drugiej linii metra
powstanie na XXV-lecie III RP.
Redakcji i wszystkim czytelnikom „Nowej Gazety Praskiej” ¿yczê kolejnych piêciuset numerów, z którymi chcemy cieszyæ siê sukcesami
dzielnicy, miasta i kraju, i bez
których ciê¿ej by by³o znosiæ
nieuchronnie towarzysz¹ce
sukcesom - rozczarowania.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Obiektywny POradnik

K³amstwo przedszkolne
O tym, ¿e Polak potrafi, wiadomo nie od dzisiaj. Jak pokazywa³o przez lata ¿ycie, praktycznie nie istnia³y i nie istniej¹
przepisy, których nie da³oby siê
obejœæ. Nie ma takiego prawa,
którego nie da³oby siê - i to w
œwietle prawa - nagi¹æ. Za pomoc¹ przeró¿nych opinii, wyk³adni, ekspertyz i z pomoc¹
fachowych kancelarii, co rusz
ktoœ próbuje odpowiednio dla
siebie zinterpretowaæ przepisy.
Szuka siê w nich luk b¹dŸ kolizji prawnych, otwieraj¹cych
furtkê do swobodnej interpretacji. Wszak skoro coœ nie jest
zabronione, jest dozwolone.
Jeœli wystarczy z³o¿yæ oœwiadczenie i nie trzeba go poœwiadczaæ dokumentami, to dlaczego z tej mo¿liwoœci nie skorzystaæ? Tyle tylko ¿e tam, gdzie
wybrakowany przepis stwarza
przestrzeñ dla dowolnoœci i
kombinacji, wci¹¿ obowi¹zywaæ powinna etyka i zwyk³a
porz¹dnoœæ.
Z tak¹ sytuacj¹ rokrocznie
maj¹ do czynienia przedszkola i w³adze samorz¹dowe w
niektórych dzielnicach Warszawy, a na pewno na Bia³o³êce.
Ze wzglêdu na przekrój spo³eczny i wiekowy mieszkañców,
miejsce w bia³o³êckim przedszkolu dzielnicowym sta³o siê
niemal¿e dobrem pierwszej
potrzeby. Popyt na miejsca
znacznie przewy¿sza poda¿
tych¿e. Wobec tego, aby uprzywilejowaæ najbardziej potrzebuj¹cych, nadzorowane przez
Biuro Edukacji nabory zak³adaj¹ m.in. przyznanie dodatkowych punktów dla osób samotnie wychowuj¹cych dzieci. Problem jednak w tym, ¿e prawo
nie precyzuje, jaki dokument
potwierdza mo¿liwoœæ skorzystania z preferencji w przyjmowaniu do przedszkola. Ratusz
okreœli³ wiêc, ¿e mo¿e to byæ
m.in. dokument z urzêdu sta-

nu cywilnego, poœwiadczaj¹cy,
¿e matka czy ojciec jest stanu
wolnego (albo po rozwodzie)
lub te¿ oœwiadczenie rodzica,
¿e jest samotny. I w³aœnie to
jedno s³owo „lub” powoduje, ¿e
powstaje pole do sk³adania nieprawdziwych oœwiadczeñ.
Dziewiêæ lat temu to krótkie
s³ówko w po³¹czeniu z czasopismami walnie przyczyni³o siê
do upadku rz¹du. Do powszechnego obiegu wszed³ ju¿
nawet termin „k³amstwo przedszkolne”. Oczywiœcie, nie jest
ono stosowane tam, gdzie ka¿de dziecko ma zapewnione
miejsce w przedszkolu. Skoro
jednak na Bia³o³êce w tym roku
bêdzie tylko 130 miejsc dla
trzylatków, to znaczy, ¿e tylko
jeden maluch na dziesiêciu zostanie przyjêty. Pewne jak w
szwajcarskim banku jest to, ¿e
dostan¹ siê tylko dzieci matek
samotnych oraz matek, które
oœwiadczy³y, ¿e s¹ samotne.
Po wywieszeniu 25 kwietnia list
przyjêtych dzieci, mo¿e dojœæ
do sytuacji, ¿e czêœæ faktycznie samotnych matek mo¿e
przegraæ konkurencjê z teoretycznie samotnymi, a ¿yj¹cymi
w zwi¹zkach nieformalnych.
Nie mówi¹c ju¿ o ma³¿eñstwach, gdzie oboje rodzice
pracuj¹. Nagminnie wystêpuj¹
sytuacje, gdy dziecko „samotnej matki” przyprowadzane
b¹dŸ odbierane jest przez tatusiów. Co prawda, w tym roku
rodzice ¿yj¹cy w nieformalnych
zwi¹zkach zostali przez Ratusz
pouczeni. Na stronie internetowej poœwiêconej rekrutacji zamieszczono definicjê z ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych:
„Osob¹ samotnie wychowuj¹c¹
dziecko jest panna, kawaler,
wdowa, wdowiec, osoba pozostaj¹c¹ w separacji orzeczonej
prawomocnym wyrokiem s¹du,
osoba rozwiedziona, chyba ¿e
wychowuje wspólnie co naj-

Ostatnie roszady na stanowiskach burmistrzów na Bia³o³êce i w Rembertowie tak
rozzuchwali³y polityków Platformy Obywatelskiej, ¿e podobnej zmiany postanowili
dokonaæ na Targówku. W
warszawskiej siedzibie PO
zapad³a decyzja, ¿e sprawuj¹cego od 6 lat funkcjê burmistrza Grzegorza Zawistowskiego zast¹pi Tomasz Mencina, który w poprzedniej kadencji musia³ zrezygnowaæ z
fotela burmistrza Ursynowa
po aferze z budow¹ hali sportowej. Powiem szczerze, by³em zdziwiony tym planem,
bo po odejœciu czêœci radnych z PO i za³o¿eniu przez
nich w³asnego klubu, zarz¹d
dzielnicy Targówek wisia³ na
w³osku i majstrowanie przy
nim by³o zabaw¹ z tykaj¹c¹
bomb¹. Dzia³acze Platformy
skomplikowali jeszcze sytuacjê, wysuwaj¹c kandydata
spoza dzielnicy, co si³¹ rzeczy zawsze budzi sprzeciw,
zw³aszcza komitetów lokalnych, które w tym wypadku
wspó³tworzy³y dotychczasow¹ koalicjê.
Na efekty takiej mieszanki
wybuchowej nie trzeba by³o
d³ugo czekaæ. W czwartek odby³a siê sesja rady dzielnicy,
która odwo³a³a burmistrza
Zawistowskiego. ¯eby by³o
œmieszniej, przera¿ona widmem klêski Platforma nagle
zaczê³a go broniæ, ale okaza³a siê byæ w tym osamotnio-

na. W miêdzyczasie zawi¹za³a siê bowiem nowa koalicja
radnych PiS, klubu niezale¿nych i radnych zwi¹zanych ze
Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹
Bródno. Na podstawie porozumienia wybrano nowy zarz¹d dzielnicy, a Platforma
Obywatelska, która wygra³a
wybory na Targówku, ostatecznie znalaz³a siê w ca³kowitej opozycji.
Dzia³acze PO przekombinowali i nawarzyli gorzkiego
piwa, które bêdzie musia³a
teraz wypiæ Hanna Gronkiewicz-Waltz. Utrata w³adzy w
dzielnicy jest bowiem os³abieniem w³adzy i pozycji prezydenta. Tym bardziej, ¿e powtórka z Targówka szykowana jest jeszcze w kilku innych
dzielnicach. Jeœli tak by siê
sta³o, to mo¿e to byæ pocz¹tek warszawskiej „Wiosny
Ludów”, która skutkowaæ bêdzie referendum w sprawie
odwo³ania Hanny Gronkiewicz-Waltz. A jak pokaza³y historie, chocia¿by z Czêstochowy czy £odzi, usuniêcie
prezydenta wcale nie jest niemo¿liwe, tym bardziej, ¿e
Platforma Obywatelska pope³nia w Warszawie coraz
wiêcej b³êdów. Najnowszy to
- moim zdaniem - brak zgody na uchwalenie darmowych przejazdów dla dzieci z
rodzin wielodzietnych (czyli
troje dzieci i wiêcej). Rozpatrywany na ostatniej sesji
Rady Miasta pomys³ PiS w tej

sprawie popar³ Klub SLD, ale
radni PO przeg³osowali odes³anie projektu uchwa³y do
komisji, uciekaj¹c w ten sposób od podjêcia decyzji.
Zreszt¹ nie po raz pierwszy.
Niewygodne dla partii Tuska
i Hanny Gronkiewicz-Waltz
projekty uchwa³ opozycji miesi¹cami czekaj¹ na opiniê
urzêdników, a bez nich nie
mog¹ byæ procedowane na
sesjach. Tak przetrzymywano projekty SLD chocia¿by w
sprawie obni¿enia op³at za
przedszkola czy finansowania in vitro. Tylko ¿e fortuna
ko³em siê toczy i wczeœniej
czy póŸniej, ale na pewno
Platforma Obywatelska znajdzie siê w opozycji. I wtedy
to jej rz¹dz¹cy bêd¹ utrudniaæ dzia³anie.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Warszawa staje
mniej jedno dziecko z jego rodzicem”. W¹tpliwoœci rozwiewaj¹ tak¿e dodatkowe wyjaœnienia, ¿e sytuacja, gdy rodzice wspólnie wychowuj¹ dziecko (razem zamieszkuj¹ i wychowuj¹ dziecko) wyklucza
mo¿liwoœæ uznania którejkolwiek z tych osób za osobê samotnie wychowuj¹c¹ dziecko.
Jednak pouczenie to jedno, a
praktyka to drugie.
Dyrektor przedszkola praktycznie nie posiada narzêdzi
kontrolnych ani delegacji
prawnych do weryfikacji sytuacji rodzinnej ubiegaj¹cych
siê o przyjêcie dziecka do placówki. Komisja kwalifikuj¹ca
nie dysponuje, niestety, tak¿e
wykrywaczem k³amstw. Byæ
mo¿e, rodz¹ca siê w bólach
ustawa o zwi¹zkach partnerskich wraz z wprowadzeniem
obowi¹zku przedstawiania
stosownych dokumentów (np.
o zawarciu b¹dŸ nie takiego
zwi¹zku lub potwierdzenie
otrzymywania œwiadczenia
alimentacyjnego) zamiast luŸnych oœwiadczeñ, bêd¹ w stanie po³o¿yæ kres temu procederowi, przez który cierpi¹
rzeczywiœcie najbardziej potrzebuj¹cy.
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

Wpad³a mi w³aœnie w rêce
wydana w formule broszury
publikacja Urzêdu Statystycznego w Warszawie pt.
„Statystyka Warszawy” nr 2
z marca 2013. Dokument ten
nie napawa optymizmem.
Po pierwsze, w Warszawie
spad³o przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw o 1,8%, przy czym
najwiêcej sekcjach: budownictwo (o 10,0%) i obs³uga
rynku nieruchomoœci (o
7,9%). W koñcu lutego 2013
liczba bezrobotnych w Warszawie wynosi³a 53807 osób
i by³a o 21,2% wiêksza ni¿ w
analogicznym okresie 2012 r.
Do urzêdów pracy zg³oszono w lutym 2013 r. jedynie
2919 ofert pracy. Najgorsze
jest to, ¿e prawa do zasi³ku
nie posiada 44218 osób, tj.
82,2% ogó³u zarejestrowanych bezrobotnych (przed
rokiem 36374 osoby, tj.
81,9%).
Po drugie, spadaj¹ wynagrodzenia. Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiêbiorstw w lutym 2013 r. wynios³o 4833,10 z³ i by³o o
0,4% ni¿sze w stosunku do
stycznia 2013 r. W porównaniu ze styczniem 2013 r. najwiêkszy spadek przeciêtnego wynagrodzenia brutto
wyst¹pi³ w sekcjach: dzia³alnoœæ zwi¹zana z kultur¹, roz-

rywk¹ i rekreacj¹ (o 9,4%) i
budownictwo (o 6,2%).
Po trzecie, nastêpuje spadek produkcji i sprzeda¿y.
Przyk³adowo spadek produkcji w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. wyst¹pi³
w podmiotach zajmuj¹cych
siê budow¹ budynków (o
22,4%), w przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê budow¹ obiektów in¿ynierii l¹dowej i wodnej (o 6,5%) oraz
w jednostkach wykonuj¹cych
roboty budowlane specjalistyczne (o 5,9%). W okresie
styczeñ – luty 2013 r. produkcja sprzedana budownictwa
osi¹gnê³a wartoœæ o15,8%
mniejsz¹ ni¿ w analogicznym
okresie 2012 r. Najwiêkszy
jednak spadek sprzeda¿y
wyst¹pi³ m.in.: w produkcji
wyrobów tekstylnych (o
38,7%) i w pozosta³ej produkcji wyrobów (o 33,3%) oraz w
produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 21,2%).
Spada sprzeda¿ detaliczna.
By³a ona w lutym 2013 r. (w
cenach bie¿¹cych) o 3,8%
mniejsza ni¿ w styczniu 2013 r.
oraz o 3,7% ni¿sza w odniesieniu do lutego 2012 r. Spada liczba wydawanych pozwoleñ na budowê i liczba rozpoczynanych budów. W okresie
styczeñ – luty 2013 r. w Warszawie wydano pozwolenia na
budowê 1686 mieszkañ (o

38,3% mniej ni¿ w analogicznym okresie 2012 r.). W okresie styczeñ – luty 2013 r. rozpoczêto budowê 931 mieszkañ (o 11,4% mniej ni¿ w analogicznym okresie 2012 r.)
Coœ jednak wzrasta i odczuwamy to na w³asnej skórze.
Wzros³y ceny detaliczne
towarów i us³ug konsumpcyjnych, a tak¿e artyku³ów ¿ywnoœciowych w lutym 2013 r.
w stosunku do lutego 2012 r.,
w niektórych przypadkach
o 20%, podobnie wœród towarów i us³ug niekonsumpcyjnych.
Podsumowuj¹c: produkcja
spada, spada sprzeda¿, biedniejemy, spada liczba miejsc
pracy, ceny roœn¹, roœnie liczba bezrobotnych bez prawa
do zasi³ku.
Warszawa staje, a stolica
wytwarza prawie 20% PKB
ca³ego kraju.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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Wyk³ad „Murowane odkrycie, czyli co wiemy o najstarszych praskich kamieniczkach (Targowa 50/52)” w Muzeum
Warszawskiej Pragi przedstawi³ wyniki prac badawczych,
jakie przeprowadzili Ma³gorzata Pastewka oraz Ryszard
Cêdrowski na zlecenie Sto³ecznego Konserwatora Zabytków
w latach 2008-2009.
Wiedza o historii trzech bu- wa³a siê przez skrajn¹ dzia³kê
dynków, w których znajdzie z przejazdem bramnym. Zasw¹ siedzibê Muzeum War- budowania szczêœliwie przeszawskiej Pragi by³a w tym trwa³y czasy napoleoñskie –
czasie bardzo skromna. Plany na ul. Targowej przebiega³a
by³y niekompletne – nie zazna- granica esplanady planowaczono na nich czêœci piwnic. nych umocnieñ. Wszystkie buPraca w terenie, w tym bada- dynki po zachodniej stronie ul.
nia archeologiczne oraz bada- Targowej zosta³y rozebrane.
nia archiwów, pozwoli³y stwierPo zakupieniu nieruchomodziæ, ¿e s¹ to jedne z najstar- œci przez Rothblitha, w latach
szych lub wrêcz najstarsze bu- 30. XIX wieku stawia on drug¹
dynki murowane na Pradze.
kamienicê, od ul. Kêpnej. ZaPraga przez d³ugi czas by³a budowania scala w ca³oœæ i
w³asnoœci¹ koœcieln¹. Wyku- porz¹dkuje przebieg dzia³ek
pienie przez rodzinê króla Sta- szanowany ¯yd rosyjski Sokonis³awa Augusta Poniatow- ³owski i buduje dla siebie okoskiego parceli, znajduj¹cych ³o 1870 roku centraln¹ kamiesiê naprzeciwko ratusza jury- nicê. Przez nastêpnych 150
dyki Skaryszew dawa³o nowy lat pod wzglêdem architektoimpuls w rozwoju tych tere- nicznym nie zachodz¹ prakwww.odszkodowanie.pl
nów. Badania archiwalne tycznie ¿adne dalsze zmiany
NAJWY¯SZE
wskazuj¹, ¿e od tego czasu w zabudowie dzia³ek.
parcele bardzo czêsto zmieZ tamtego czasu pochodzi te¿ ODSZKODOWANIA
nia³y w³aœciciela; zmianom oficyna, która pierwotnie wychodla osób poszkodowanych
ulega³y tak¿e granice dzia³ek dzi³a na teren dzisiejszego baw wypadkach drogowych
i numery hipoteki.
zaru. Œwiadczy o tym uk³ad piwPo zbadaniu piwnic i spo- nic. Utworzona w oficynie modliBEZ ZALICZEK
rz¹dzeniu dokumentacji ar- tewnia by³a rodzajem prywatnej
Hexa Dochodzenie
cheologicznej stwierdzono, ¿e kaplicy pobo¿nej rodziny ¿ydowOdszkodowañ
Sp. z o.o.
najstarszy jest budynek skraj- skiej. Nie znaleziono te¿ œladów
ny od strony ul. Z¹bkowskiej domniemanej mykwy. Tu¿ przed ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa
– pochodzi z trzeciej æwierci wojn¹ zabudowania wykorzystytel. 22 460 49 49
XVIII wieku. W latach 70.
gsm 600 996 166
wzniesiono zabudowania gospodarcze na rozstajach dróg,
tu¿ przy ówczesnych granicach miasta. Powsta³ wówczas charakterystyczny dla
tamtych czasów przejazd
Kola¿e na torbach z szarego papieru, obrazy olejne z
bramny. Pierwszym w³aœcicielem dzia³ki by³ niejaki Olszew- cyklu „Arte povera” i akwarele - swoiste zapiski z egzoski. Oko³o 1780 roku na mu- tycznych podró¿y, z³o¿y³y siê na now¹ wystawê Anne
rowanej piwnicy postawiono Plaisance, francuskiej malarki, mieszkanki Bia³o³êki,
murowano-drewniane œciany otwart¹ 4 kwietnia w filii praskiej Fabryki Trzciny, Skwerze
o konstrukcji szachulcowej. Z przy Krakowskim Przedmieœciu 60A.
Anne Plaisance zatytu³owa- alians sztuki i ekonomii, rz¹dzi
dokumentów mo¿na wywnioskowaæ, ¿e istniej¹ce w latach ³a swoj¹ wystawê terminem ze siê w³asnymi prawami, zasad¹
`
– zmiennoœci i sezonowoœci,
70. XVIII wieku sanitarne Wa³y œwiata mody: „pret-a-porter”
Lubomirskiego zagradza³y „gotowe do noszenia”, ponie- swobod¹ w operowaniu form¹,
przejazd ulic¹ Z¹bkowsk¹. wa¿ sztuka i moda maj¹ wiele barw¹ i fasonem. Do tych zaWjazd do miasta usytuowano wspólnego. Te dwie dziedziny sad nawi¹zuje w swoich zabartak, ¿e prawdopodobnie przez wzajemnie siê obserwuj¹, in- wionych lekkim humorem kojakiœ czas czêœæ ruchu odby- spiruj¹ i ³¹cz¹. Moda, frywolny la¿ach Anne Plaisance.
Prace zosta³y wykonane z
wykorzystaniem ilustracji ze
starych czasopism, wspó³czesnych fotografii i powszechnie
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jako oddzielne ilustracje. Dopiero póŸniej pojawi³ siê pomys³ umieszczenia ich na torbach z szarego papieru.
Papierowa torba, wszechobecna w naszym ¿yciu, jest
`
przecie¿ przedmiotem „pret- aporter” i dlatego zosta³a wykorzystana jako idealny noœnik
dla przeniesienia kola¿y w
œwiat wielkiej sztuki. Anne Plaisance, zainspirowana dzia³aniami brytyjskiego artysty z obszaru graffiti, Banksy’ego, który odwa¿nie umieszcza³ swoje prace w znanych muzeach,
wykona³a podobne trzy „partyzanckie” akcje z wykorzystaniem swoich kola¿owych toreb, realizuj¹c mini-wystawy w
znanych „œwi¹tyniach sztuki” –
Musée d’Orsay w Pary¿u, Muzeum Narodowym w Warszawie i w sto³ecznej galerii Domu
Artysty Plastyka. W ten sposób
przemyci³a swoje prace w kontekst wysokiej sztuki i zrealizowa³a odwieczne marzenie ar›

›

„Pret-a-porter” - Anne Plaisance
`

tysty „zaistnienia” w wielkich
kolekcjach, obok uznanych
mistrzów.
W Nowej Gazecie Praskiej
Anne Plaisance zaistnia³a ju¿ w
maju ubieg³ego roku, kiedy to
prezentowaliœmy jej sylwetkê z
racji wystawy pt. „Caprices”,
zorganizowanej w Galerii przy
Van Gogha w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury. Mimo to warto przypomnieæ, ¿e Anne Plaisance od kilkunastu lat mieszka w Polsce, kraju ojczystym jej
matki. Realizuje siê w ró¿nych

formach wyrazu artystycznego:
malarstwie, rzeŸbie, instalacjach, formach literackich, fotografii i wideo oraz muzyce - gra
bowiem na harfie. Ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. Jej prace
znajduj¹ siê w prywatnych kolekcjach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Belgii i we Francji.
Wystawê prac Anne Pla`
isance pt. „Pret-a-porter”,
pod
honorowym patronatem Ambasadora Francji w Polsce, w
filii Fabryki Trzciny Skwerze
przy Krakowskim Przedmieœciu 60 A mo¿na ogl¹daæ do
21 kwietnia.
Joanna Kiwilszo
›

Murowane odkrycie
w Muzeum Pragi

wano jako magazyny i budynki
warsztatowe. W 1939 roku, podczas nalotu, bomba zniszczy³a
czêœæ budynku oficyny, grzebi¹c
pod gruzami magazyn kupca
handluj¹cego porcelan¹. Czêœæ
naczyñ jednak zachowa³a siê, w
tym firmowane przez zagadkow¹ fabrykê „Praga”, o nieznanej lokalizacji.
Wykopaliska dowiod³y równie¿, ¿e Praga ma bardzo dawne tradycje osadnicze. Odkryto
dwa fragmenty naczyñ z okresu kultury ³u¿yckiej oraz krzemienie. Znaleziono te¿ ponad
30 monet z bardzo ró¿nych lat.
Wiedzê o budynkach zdobywano z du¿ym poœwiêceniem, na
jakie staæ tylko najwiêkszych pasjonatów. Zbadanie piwnicy pod
dawnym sklepem rybnym wymaga³o np. usuniêcia zalêgaj¹cych
j¹ odpadów rybnych... Konieczne by³o te¿ zwalczenie szkodliwych grzybów pleœniowych.
Dziœ prace rekonstrukcyjne
w piwnicach ju¿ dobiegaj¹
koñca. Kamienice s¹ te¿ zadaszone, co pozwala na prowadzenie prac bez wzglêdu
na pogodê. Najstarsze murowane budynki na Pradze zostan¹ uratowane.
Kr.

Œrody z histori¹
Zapraszamy na nowy cykl wyk³adów w Muzeum
Powstania Warszawskiego, który potrwa od kwietnia do
lipca 2013 r. Spotkania bêd¹ prowadziæ przewodnicy
MPW, którzy na co dzieñ przybli¿aj¹ historiê Warszawy,
Powstania Warszawskiego i II wojny œwiatowej podczas
oprowadzania wycieczek szkolnych i indywidualnych.
Zapraszamy w ka¿d¹ œrodê, o godz. 18.00 do Audytorium
Jana Nowaka-Jeziorañskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego. W ka¿dym miesi¹cu omawiany bêdzie wybrany
obszar tematyczny. Wyk³ady bêd¹ wzbogacone o prezentacjê multimedialn¹. Tematy mieszcz¹ siê w szerokim obszarze zagadnieñ zwi¹zanych z II wojn¹ œwiatow¹ i histori¹ Warszawy. W kwietniu wyk³ady bêd¹ poœwiêcone Powstaniu w
Getcie Warszawskim, w zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w tym roku
70. rocznic¹ jego wybuchu.
10 kwietnia, godz. 18:00 - Powstanie w Getcie Warszawskim. Wyk³ad Zofii Zañko pt. „Anielewicz-Cukierman-Edelman:
trzech przywódców z warszawskiego getta” MPW, Audytorium Jana Nowaka-Jeziorañskiego, wstêp wolny.
17 kwietnia, godz. 18:00 - Powstanie w Getcie Warszawskim. Wyk³ad Roberta Markiewicza pt. „Geneza, przebieg i
skutki Powstania w Getcie warszawskim 1943”. MPW, Audytorium Jana Nowaka-Jeziorañskiego, wstêp wolny.
24 kwietnia, godz. 18:00 - Powstanie w Getcie Warszawskim. Wyk³ad Anny Milcarz-Chabrowskiej pt. „Zag³ada ¯ydów
w Generalnym Gubernatorstwie”. MPW, Audytorium Jana Nowaka-Jeziorañskiego, wstêp wolny.

