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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego

gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na

moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

dokoñczenie na str. 8

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

- korony porcelanowe

- wype³nienia

- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl
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Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej

Docieraj z nami

 do tysiêcy klientów

reklama@ngp.pl , tel. 609-490-949

Jak mówi Adam Rymski,

prezes stowarzyszenia, po-

wsta³o ono z potrzeby sforma-

lizowania wolnych elektronów,

jakimi jest grupa mieszkañców

Targówka, Bródna, Zacisza,

zainteresowana i zaanga¿o-

wana w to, co dzieje siê w

ich okolicy.

- Rejestracja i zak³adanie

stowarzyszenia trwa³y d³ugo

i to nie dlatego, ¿e nie z³o¿y-

liœmy wymaganych doku-

mentów, ale z tego powodu,

¿e Krajowy Rejestr S¹dowy

dzia³a opieszale – mówi pre-

zes. – Dopiero wtedy, kiedy

za¿¹daliœmy wyznaczenia

terminu wgl¹du do akt, KRS

dzieñ przed wpisa³ do rejestru

wymagane prawem informacje.

Zaniedbany Targówek

Mieszkanki i mieszkañcy

dzia³aj¹cy w stowarzyszeniu,

Razem dla Targówka

Elektrony stowarzyszone
Mocne wejœcie mieli przed tygodniem. Wynajêli salê

w Wy¿szej Szkole Bankowoœci przy ul. £abiszyñskiej i

zorganizowali pierwsz¹ otwart¹ konferencjê stowarzyszenia.

Przysz³o na ni¹ oko³o 300 osób. W ten sposób „Razem

dla Targówka” zaistnia³o w dzielnicy. Cz³onkowie

Stowarzyszenia ponieœli koszty wynajêcia sali i dotarcia

do zainteresowanych.

jako cel g³ówny stawiaj¹ sobie

uœwiadamianie, szkolenie,

informowanie i realne dzia³a-

nia pokazuj¹ce, co dzieje siê

na Targówku, a tak¿e, jakie

tematy w³adze, czyli rada

dzielnicy i powo³any przez

ni¹ zarz¹d, ignoruj¹.

- Targówek od lat by³ zanie-

dbany, pozostawiony samemu

sobie, a efekty widzimy –

podkreœla Adam Rymski. –

Na przyk³ad dopiero teraz, po

blisko 40 latach, rozpoczê³a

siê budowa nowej szko³y

podstawowej, ale ulica dojaz-

dowa do niej - Nowotrocka,

figuruj¹ca w planach od lat

W ci¹gu 50 lat od momentu

uruchomienia pierwszej linii

drogi ¿elaznej, Praga sta³a siê

wielkim wêz³em kolejowym,

Historia praskich rodów

Rodzina Pachulskich
Swój wielki skok cywilizacyjny w drugiej po³owie XIX wieku Praga zawdziêcza kolei.

Pierwsza linia kolejowa – Petersburska, powsta³a w 1862 roku.  Piêæ lat póŸniej do³¹czy³a

do niej linia Terespolska (1867), a nastêpnie – Nadwiœlañska (1874). W œcis³ym zwi¹zku

z rozwojem kolejnictwa  pozostawa³a budowa w  latach 1878-1879 Warszawskiej Fabryki

Stali, czyli stalowni praskiej, a w œlad za ni¹ - licznych zak³adów przemys³owych.

przy którym powsta³ nowocze-

sny rejon przemys³owy oraz

du¿y oœrodek mieszkalny,

nazwany Now¹ Prag¹. Jedn¹

z g³ównych ulic tej prê¿nie

rozwijaj¹cej siê dzielnicy sta³a

siê ulica Stalowa, której ofi-

cjaln¹ nazwê, pochodz¹c¹ od

stalowni, nadano w 1891

roku. Rozbudowuj¹cy siê

przemys³ przyci¹ga³ ludzi

szukaj¹cych zarobku, ludzi

rzutkich, energicznych, i od-

wa¿nych, zdeterminowanych

na osi¹gniêcie sukcesu. Takim

cz³owiekiem by³ W³adys³aw

Pachulski. I to w³aœnie o

nim, jego rodzinie i o ulicy

Stalowej bêdzie ta opowieœæ.

Pocz¹tki rodziny Pachulskich

gin¹ w mrokach tajemnicy.

Wiadomo tylko, ¿e  pochodzili

z Podlasia. Nale¿eli prawdo-

podobnie do licznej na wscho-

dzie kraju grupy szlachty

zagrodowej, pe³ni¹cej ró¿ne

funkcje w du¿ych maj¹tkach

ziemiañskich. Najwczeœniej

w ksiêgach metrykalnych

pojawia siê zapis o Antonim

Pachulskim urodzonym w

1806 roku, poœlubiaj¹cym

Katarzynê Cybart, z domu

Dryañsk¹. Nastêpny po-

œwiadczony w dokumentach

Pachulski, to równie¿ Antoni,

urodzony w 1834 roku w Ko-

œcieniawiczach, miejscowoœci

nale¿¹cej wówczas do guberni

siedleckiej, zarz¹dca maj¹tku

w Tarnogórze.

W czasie II wojny œwiatowej

na terenie okupowanej Polski

Niemcy zorganizowali szereg

obozów pracy przymusowej,

w których realizowali plany

melioracji gruntów i regulacji

rzek, w du¿ej mierze oparte

zreszt¹ o polskie przedwojenne

plany gospodarcze. Najwiêk-

szym przedsiêwziêciem tego

rodzaju by³a budow¹ i umac-

nianie wa³ów przeciwpowo-

dziowych na brzegach Wis³y.

Piekie³ko by³o jednym z

kilkunastu obozów pracy

przymusowej zorganizowanych

nad brzegami Wis³y w okolicach

Warszawy. Obóz znajdowa³

siê w rejonie dzisiejszej ulicy

Obrazkowej przy skrzy¿owaniu

z Myœliborsk¹. Pocz¹tkowo pra-

cowali tu ¯ydzi z warszawskiego

getta, a nastêpnie ¿ydowscy

robotnicy z Otwocka i Legionowa,

do którego wczeœniej przymu-

sowo przesiedlono ̄ ydów m.in.

z Bia³o³êki Dworskiej, Winnicy,

P³ud, Henrykowa, Piekie³ka i

¯erania. £¹cznie w Piekie³ku

pracowa³o oko³o 350-400

robotników. Zmuszani byli

do pracy w bardzo trudnych

warunkach, o g³odowych racjach

¿ywnoœciowych. Robotnicy,

którzy umarli przy pracy, byli

grzebani w wale.

Jednym z wiêŸniów obozu

by³ pochodz¹cy z Otwocka

Calek Perechodnik, który w

swoich wspomnieniach pt.

„SpowiedŸ”, wydanych przez

Oœrodek KARTA, opisa³ wa-

runki pracy w Piekie³ku. Z

Upamiêtnienie

wiêŸniów z Piekie³ka
27 listopada 2019 r. w Parku Picassa odby³o siê uro-

czyste ods³oniêcie kamienia upamiêtniaj¹cego wiêŸniów

niemieckiego obozu pracy przymusowej w „Piekie³ku”.

To wspólny projekt ¯ydowskiego Instytutu Historycznego

i Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka.
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Upamiêtnienie wiêŸniów z Piekie³ka
tego cennego Ÿród³a historycz-

nego dowiadujemy siê, ¿e w

po³owie paŸdziernika 1942

roku w obozie Piekie³ko od-

dzia³ niemieckiej ¿andarmerii

rozstrzela³ oko³o 80 osób –

g³ównie kobiet, dzieci i starców,

którzy uciekli z likwidowanego

getta w Legionowie przed

wywózk¹ do obozu œmierci w

Treblince. Robotnicy Piekie³ka

zmuszeni zostali do wykopania

masowego grobu dla ofiar tej

masakry.

W listopadzie 1942 roku

wiêkszoœæ robotników zosta³a

przeniesiona do getta war-

szawskiego. Ostatnia grupa

¯ydów, pracuj¹ca w obozie,

zosta³a rozstrzelana na miej-

scu przez oddzia³ niemieckiej

policji w maju 1943 roku. Aby

pamiêtaæ o nich i o wszystkich,

którzy w latach 1940 – 1943 w

obozie pracy Piekie³ko budo-

wali wa³ wiœlany, ods³oniêto

kamieñ w Parku Picassa.

Napis na tablicy umieszczonej

na kamieniu brzmi:

Pamiêci ¯ydów, wiêŸniów

niemieckiego obozu pracy

przymusowej w pobliskim

7. edycja bud¿etu obywa-

telskiego daje, po raz kolejny,

mo¿liwoœæ z³o¿enia projek-

tów nie tylko na poziomie

dzielnicowym, ale tak¿e

ogólnomiejskim, które mog¹

obj¹æ swoim zasiêgiem kilka

dzielnic. 

3 grudnia rozpocz¹³ siê

etap sk³adania projektów,

dlatego te¿ przypomnijmy

kilka podstawowych zasad:

- wszystkie elementy projek-

tu, pocz¹wszy od procedury

wy³onienia wykonawcy do

realizacji, musz¹ byæ mo¿liwe

do zrealizowania w jednym

roku bud¿etowym,

- mieszkañcy musz¹ mieæ

mo¿liwoœæ skorzystania z

projektu przez min. 25 godzin

tygodniowo (w przypadku

projektów zak³adaj¹cych

inwestycjê, budowê infra-

struktury itp.), a w przypadku

projektów tzw. „miêkkich”

zak³adaj¹cych np. zorganizo-

wanie zajêæ sportowych czy

warsztatów zasady rekrutacji

musz¹ byæ jasno okreœlone,

a za uczestnictwo w takich

zajêciach nie mo¿e byæ po-

bierana op³ata.

Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e

szacowany koszt projektu

na poziomie ogólnomiej-

skim nie mo¿e byæ wy¿szy

ni¿ 4 986 681,80 z³, a w

przypadku projektów doty-

cz¹cych Pragi-Pó³noc nie

mo¿e przewy¿szyæ kwoty

432 179,00 z³.

Sk³adaj¹c projekt warto

zweryfikowaæ teren, na

którym planuje siê realizacjê

pomys³u - mog¹ to byæ je-

dynie tereny nale¿¹ce do

Miasta i takie, które nie s¹

oddane w dzier¿awê. Zachê-

camy do korzystania z serwi-

su mapa.um.warszawa.pl

oraz do kontaktu telefonicz-

nego lub mailowego z pra-

cownikami Urzêdu celem

sprawdzenia w³asnoœci tere-

nu. Lista pracowników wraz

z obszarami tematycznymi,

którymi siê zajmuj¹ znaleŸæ

mo¿na na stronie interneto-

wej Urzêdu Dzielnicy Praga-

Rusza kolejna edycja

bud¿etu obywatelskiego
Pó³noc w zak³adce „bud¿et

obywatelski”.

Projekt do bud¿etu obywatel-

skiego mo¿e byæ z³o¿ony przez

maksymalnie trzy osoby w

Wydziale Obs³ugi Mieszkañców

w Urzêdzie Dzielnicy lub przez

internet za poœrednictwem strony

www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Formularz zg³oszenia projek-

tu wraz z formularzem listy

poparcia dostêpny jest na

stronie internetowej Urzêdu

oraz w Wydziale Obs³ugi

Mieszkañców.  

Do ka¿dego projektu musi

zostaæ do³¹czona lista poparcia:

- dla projektów dzielnicowych

zawieraj¹ca 20 podpisów

mieszkañców danej dzielnicy,

- dla projektów ogólnomiej-

skich zawieraj¹ca 40 podpisów

mieszkañców Warszawy.

Zachêcamy do œledzenia

strony internetowej Urzêdu

Dzielnicy Praga-Pó³noc oraz

mediów spo³ecznoœciowych,

na których publikowane bêd¹

wszystkie aktualnoœci dot.

bud¿etu obywatelskiego na

Pradze-Pó³noc.

Materia³ przygotowany

przez Urz¹d Dzielnicy Praga-

Pó³noc m.st. Warszawy.

Od 3 grudnia mieszkañcy Warszawy mog¹ sk³adaæ

projekty do 7. edycji bud¿etu obywatelskiego, drugiej

realizowanej w tym roku. Pomys³y z³o¿one do 21 stycznia

bêd¹ mia³y szansê byæ zrealizowane w roku 2021. 

Co szczególnie ciekawe,

du¿y nacisk k³adziono zw³aszcza

na planowan¹ szerok¹ dostêp-

noœæ tego terenu, stawiaj¹c

go w kontrze nie tylko do Hali

Koszyki lub Browarów Warszaw-

skich znanych z lewej strony

Wis³y, ale tak¿e do innej praskiej

inwestycji deweloperskiej, czyli

Centrum Praskiego Koneser.

Zgodnie z zapowiedziami Bohema

ma byæ dostêpna dla ró¿nych

grup odbiorców (tak¿e pod

wzglêdem zasobnoœci portfela)

i integrowaæ dotychczasowych

mieszkañców Nowej Pragi.

Przedstawiciele firmy Okam pla-

nuj¹ w tym celu nie tylko liczne

wydarzenia otwarte, ale chc¹

równie¿ zadbaæ o odpowiedni

dobór najemców, dziêki czemu

obiekt ma byæ dostêpny nie

tylko od œwiêta, ale i na co dzieñ.

Firma ju¿ od jakiegoœ czasu

prowadzi dzia³ania aktywizuj¹ce

lokaln¹ spo³ecznoœæ, wiêc pozo-

staje mieæ nadziejê, ¿e rzeczy-

wiœcie znajd¹ one kontynuacjê

tak¿e w momencie, gdy ca³a

przestrzeñ u¿ytkowa w obiekcie

zostanie ju¿ wynajêta. Wa¿ne jest

tak¿e to, ¿e deweloper œwiadomy

jest obecnie obowi¹zuj¹cych

trendów dotycz¹cych zieleni i

wbrew wizualizacjom obiektów

zamieszczonym na jego stronie

zapowiada sadzenie drzew w

gruncie, a nie w donicach. Nie-

stety, przewidziana obecnie

iloœæ zieleni na terenie Bohemy

wydaje siê niewystarczaj¹ca.

Wiêksze zazielenienie obiektu

pomog³oby mu konkurowaæ z

Koneserem, który latem zmienia

siê w betonow¹ pustyniê. Kolej-

nym polem, na którym Bohema

mog³aby pokonaæ swojego

konkurenta ze Szmulowizny,

jest stosunek do sposobu, w jaki

inwestor bêdzie zaprasza³ do

siebie goœci spoza Pragi. Okam

zapowiada, ¿e bêdzie stawia³ na

transport publiczny, a nie indy-

widualny, korzystaj¹c z bliskoœci

metra, a mieszkañcy okolicy nie

bêd¹ na Szwedzkiej œwiadkami

dantejskich scen z samochodami,

tak jak obecnie ma to miejsce

co weekend na Bia³ostockiej.

Ciekawym zagadnieniem by³o

tak¿e omówienie sposobów

na upamiêtnienie dziedzictwa

Polleny, a tak¿e jej dawnych

pracownic i pracowników. Byæ

mo¿e doczekamy na Pradze

kolejnego muzeum – tym razem

placówka mia³aby zajmowaæ

siê kosmetologi¹.

Innym zas³uguj¹cym na uwagê

w¹tkiem tego spotkania, jest to,

¿e zgodnie z zapowiedziami

przewodnicz¹cego Jacka Wa-

chowicza kolejne posiedzenia

komisji poœwiêcone maj¹ byæ

nastêpnym inwestycjom dewe-

loperskim na Pradze. Nie mo¿na

siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e komisja

powinna raczej skupiæ siê na

nadzorowaniu inwestycji miej-

skich prowadzonych lub plano-

wanych w ramach Zintegrowa-

nego Programu Rewitalizacji, bo

mo¿na niepokoiæ siê, czy prace

id¹ zgodnie z harmonogramem

(na przyk³ad ju¿ w marcu tego

roku przesuniêto czêœæ œrodków

na kolejny rok). Dziwi ponadto

czo³obitny stosunek wiêkszoœci

cz³onków komisji do zaproszonych

goœci – zarówno do przedstawi-

cieli firmy Okam, jak i Konesera.

Doœwiadczenie pokazuje, ¿e

piêkne obietnice nie zawsze

znajduj¹ przecie¿ odzwierciedlenie

w rzeczywistoœci, a niew¹tpliwe

korzyœci, jakie Praga czerpie z

dzia³alnoœci inwestorów, mog¹

³atwo zostaæ przys³oniête przez

uci¹¿liwoœci zwi¹zane z ich

dzia³alnoœci¹ dla okolicznych

mieszkañców (na przyk³ad ulicy

Bia³ostockiej). Pozostaje nam

mieæ nadziejê, ¿e Bohemie uda

siê unikn¹æ przynajmniej czêœci

b³êdów swojego ju¿ dzia³aj¹ce-

go konkurenta.

WG

Komisja o Bohemie
26 listopada br. odby³o siê posiedzenie Komisji DoraŸnej

Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc ds. Rewitalizacji, którego

tematem przewodnim by³a budowa kompleksu Bohema

przy ul. Szwedzkiej. Przedstawiciele realizuj¹cej tê inwestycjê

firmy Okam zaprezentowali radnym, urzêdnikom i przedsta-

wicielom praskich organizacji pozarz¹dowych swoje plany

zwi¹zane z przysz³ym funkcjonowaniem tego obiektu.

Piekie³ku, którzy w latach 1940-

1943 w nieludzkich warunkach

budowali ten wa³ przeciwpo-

wodziowy, a nastêpnie zostali

zamordowani przez oddzia³

niemieckiej ¿andarmerii.

Mieszkañcy dzielnicy

Bia³o³êka, 2019 r.

JK

Id¹ œwiêta

W wielkiej ogrzewanej

hali ca³y czas bêdzie mo¿-

na posilaæ siê barszczykiem,

piero¿kami i gor¹c¹ czekolad¹,

a podczas pokazów live cooking

- skosztowaæ prawdziwych

œwi¹tecznych rarytasów. Goto-

waæ bêdzie Jaros³aw Uœciñski,

który poka¿e, jak mo¿na trady-

cyjnej potrawie nadaæ nutê

oryginalnoœci. Gotowa³ ju¿

m.in. dla Tiny Turner, Bruce’a

Willisa, prezydenta RP i pol-

skich sportowców. Czas by

ugotowa³ coœ dla mieszkañców

Bia³o³êki!

Jedn¹ z wiêkszych atrakcji

œwi¹tecznej imprezy bêdzie

œnie¿na kula, wielkoœci 6 me-

trów. Ka¿dy kto zechce, mo¿e

do niej wejœæ i zrobiæ sobie

zdjêcie w œrodku. Bêdzie te¿

mo¿na uzupe³niæ album foto-

graficzny o aktualne zdjêcie ze

œw. Miko³ajem i jego pomocni-

kami. W tym roku wspieraæ go

bêd¹ szczudlarze, kuglarze i

ziej¹cy ogniem fakir. Pewnie

bêd¹ zapracowani, bo maj¹

do rozdania mnóstwo s³odkich

upominków.

Wszyscy, którzy dopiero

zabieraj¹ siê za szukanie

œwi¹tecznych podarunków

dla najbli¿szych bêd¹ mogli

znaleŸæ pere³ki lub smakowito-

œci na stoiskach z rêkodzie³em

i artyku³ami regionalnymi.

Zachêcamy równie¿ do

wspólnego kolêdowania! Pod-

czas koncertu bêdzie mo¿na

pos³uchaæ znanych kolêd i

piosenek œwi¹tecznych. Dla

wszystkich chêtnych bêdziemy

mieli przygotowane œpiewniki

– mo¿e przydadz¹ siê równie¿

w wigilijny wieczór?

Podczas wydarzenia prowa-

dzone bêd¹ warsztaty arty-

styczne z wykonywania ozdób

œwi¹tecznych. Powsta³e dzie³a

bêdzie mo¿na zabraæ ze sob¹

do domu razem z choink¹,

któr¹ bêdzie mo¿na wygraæ w

konkursie, bo liczba choinek

ograniczona.

Na œwiêta Warszawa mieni

siê bo¿onarodzeniowymi de-

koracjami i œwiate³kami. Nie

zabraknie ich równie¿ na

Bia³o³êce. Kulminacyjnym

punktem tego wydarzenia,

ok. godz. 17.00 bêdzie wspólne

w³¹czenie nowej œwi¹tecznej

iluminacji na budynku i choinki

przed urzêdem dzielnicy.

Pocz¹tek o godz. 13.00.

8 grudnia parking przed Urzêdem Dzielnicy Bia³o³êka

przy ul. Modliñskiej 197 zmieni siê nie do poznania.
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XV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Pierwsze z nich dotyczy³o

trybu zg³aszania sesji nad-

zwyczajnej, mianowicie czy

normalny jest tryb zg³aszania

poprzez WOM, a nie przez

Biuro Rady, czego po raz

pierwszy doœwiadczy³ jeden

z radnych. OdpowiedŸ Piotra

Jaworskiego, przewodnicz¹-

cego rady, jednoznacznie

wskaza³a, ¿e oba tryby s¹

zgodne z prawem. Mariola

Olszewska zapyta³a o mo¿li-

woœæ wybudowania i obsa-

dzenia funkcjonariuszami

komisariatu na Zielonej Bia-

³o³êce, gdzie wci¹¿ zdarzaj¹

siê w³amania do domów

jednorodzinnych i kradzie¿e

samochodów. Mobilny komi-

sariat siê nie sprawdza, po-

trzebna jest sta³a obsada.

Radna zwróci³a uwagê, ¿e

postulat ten powraca pod ob-

rady systematycznie, od wielu

lat. Wojciech Tumasz, w imieniu

mieszkañców, sugerowa³

zwiêkszenie czêstotliwoœci

kursowania linii tramwajowej

numer 17. Na trasie tramwaju

znajduje siê wiele szkó³ œred-

nich, do których uczêszczaj¹

bia³o³êccy uczniowie. Siedem-

nastka jest w zwi¹zku z tym

permanentnie przepe³niona

w godzinach szczytu.

W tej czêœci g³os zabrali

tak¿e zgromadzeni na sali

mieszkañcy osiedla Wiœniowy

Sad i ulicy Danusi, którzy

poinformowali, ¿e uzgodniona

wczeœniej z naczelnikiem

wydzia³u architektury i z dewe-

loperem wysokoœæ budynków

wielomieszkaniowych, które

powstan¹ na 2-hektarowej

dzia³ce, w pobli¿u domów

jednorodzinnych, zosta³a z

niewiadomych powodów

zwiêkszona o jedn¹ kondy-

gnacjê, na co mieszkañcy

domów jednorodzinnych nie

wyrazili zgody. Mieszkañcy

zwrócili ponadto uwagê na

przyt³aczaj¹ce – jak siê wy-

razili – tempo betonowania

okolicy, brak infrastruktury,

brak œcie¿ek rowerowych,

podnoszenie siê wód grunto-

wych na skutek intensywnej

zabudowy. Postawili w³a-

dzom dzielnicy szereg pytañ

– dlaczego urz¹d dzia³a na

korzyœæ dewelopera, dlaczego

budowa nie jest zrównowa¿o-

na, co siê sta³o, ¿e projekt

zmieni³ siê na korzyœæ dewe-

lopera itp. W odpowiedzi

mieszkañcy us³yszeli od

w³adz dzielnicy, ¿e decyzja o

zabudowie nie zosta³a wyda-

na, w zwi¹zku z czym nic nie

jest przes¹dzone oraz, ¿e

w³adze nie wiedz¹ dlaczego

parametry zabudowy zosta³y

zmienione. Mieszkañcy uzyskali

zapewnienie, ¿e uzyskaj¹

mapy do wgl¹du, nast¹pi

sprawdzenie zmienionych

parametrów oraz, ¿e nie zo-

stan¹ one wprowadzone do

projektu zabudowy. Walde-

mar Roszak zadeklarowa³

wsparcie mieszkañców przez

radnych komisji inwestycyj-

nej. Deklaracje te uspokoi³y

przyby³ych na sesjê.

Nastêpnie g³osowano nad

zmianami w tegorocznym bu-

d¿ecie, polegaj¹cymi m.in. na

szeregu zmniejszeñ wydatków

na ³¹czn¹ kwotê 6,8 mln z³.

Miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego

osiedla Buchnik zaprezento-

wa³a przygotowuj¹ca go pla-

nistyczna firma zewnêtrzna,

Uci¹¿liwe osiedle, plan Buchnika
Sesja rozpoczê³a siê doœæ nietypowo od interpelacji

i wolnych wniosków, wœród których pojawi³o siê kilka

pytañ.

wybrana w drodze przetargu.

Uchwa³a rozpoczynaj¹ca

procedurê wdra¿ania pro-

jektu planu jest datowana

na 2009 rok. Do prac nad

planem przyst¹piono w 2012.

Radni komentowali d³ugotr-

wa³oœæ procedur – w sumie

9 lat na plan jednego tylko

osiedla o niezbyt skompliko-

wanej strukturze, z przewag¹

zabudowy niskiej, jednoro-

dzinnej, z lini¹ elektroenerge-

tyczn¹, gazoci¹giem, bez

uwarunkowañ przyrodniczych

- z wyj¹tkiem Rowu Henry-

kowskiego, z reliktowymi go-

spodarstwami ogrodniczymi,

z us³ugami i zabudow¹ miesz-

kaniow¹ wzd³u¿ Modliñskiej.

W odpowiedzi przedstawicielka

firmy planistycznej zauwa-

¿y³a, ¿e w tym przypadku

plan powsta³ stosunkowo

szybko, zdarzaj¹ siê plany

realizowane du¿o d³u¿ej.

Projekt zosta³ przyjêty przez

radnych jednog³oœnie.

(egu)

Œrodki mo¿na uzyskaæ na

prace konserwatorskie, re-

stauratorskie i budowlane

(za wyj¹tkiem nadbudów lub

rozbudowy budynku, jego

termomodernizacji czy wy-

miany oryginalnych stropów

i stolarki okiennej). Dotacje

przyznawane s¹ przez Radê

Miasta st. Warszawy w oparciu

o decyzjê specjalnej komisji,

której prace koordynuje Biuro

Sto³ecznego Konserwatora

Zabytków.

Oprócz dotacji na prace

planowane w 2020 r. w³aœci-

ciele budynków zabytkowych

mog¹ wyst¹piæ o refundacjê

kosztów prac poniesionych w

2019 r. Odpowiedni wnio-

sek trzeba bêdzie z³o¿yæ w

terminie od 1 do 30 kwietnia

2020 r.

Warto wnioskowaæ o œrodki

na remont zabytku. Dotacja

mo¿e stanowiæ spore wspar-

cie dla w³aœcicieli takich

obiektów, w tym wspólnot

mieszkaniowych. Jak infor-

mowali przedstawiciele BSZK

na spotkaniu informacyjnym,

które odby³o siê 28 listopada

br. w Centrum Kreatywnoœci

przy Targowej 56, œrednio

mo¿na otrzymaæ dotacjê do

wysokoœci 50% kosztów

prac, przy czym maksymal-

na kwota mo¿e wynieœæ

0,5 mln z³. W 2020 r. ³¹cznie

na dotacjê Rada Miasta ma

przeznaczyæ ok. 15 mln z³

(kwota zbli¿ona do tego-

rocznej).

O tym, ¿e warto staraæ siê

o œrodki z BSKZ na remonty

budynków, œwiadcz¹ pozy-

tywne przyk³ady w³aœcicieli

budynków przy Marcinkow-

skiego, Brzeskiej, Jagielloñ-

skiej czy Wileñskiej, którzy

otrzymali miejsk¹ dotacjê.

Kolejne spotkanie infor-

macyjne w sprawie dotacji

na zabytki odbêdzie siê w

pawilonie Zodiak 6 grudnia br.

o godz. 17:30. Szczegó³owe

informacje o dotacjach

dostêpne s¹ równie¿ na

stronie internetowej BSKZ

http://zabytki.um.warszawa-

.pl/content/broszura-dotacje-

2019-edycja-ii.

Krzysztof Michalski

Dotacje

na (praskie) zabytki
Do 31 stycznia 2020 r. trwa nabór wniosków o przy-

znanie dotacji na prace remontowe przy obiektach

zabytkowych. O dofinansowanie prac z miejskiej kasy

mog¹ wystêpowaæ w³aœciciele (nie dotyczy jednostek

samorz¹du terytorialnego) obiektów zabytkowych wpi-

sanych do rejestru zabytków lub ujêtych w gminnej

ewidencji zabytków (GEZ), o ile takie obiekty znajduj¹ siê

na terenie Warszawy.
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Po s¹siedzku

70. XX w., nadal jest w sferze

marzeñ. Funduje siê natomiast

mieszkañcom, bez ich zgody,

chêæ rozbudowy, i to siedmio-

krotnie, spalarni œmieci, do

której nie ma dojazdów.

Jak wyjaœnia prezes Rymski,

grupa mieszkanek i mieszkañ-

ców, zaniepokojonych niepra-

wid³owoœciami, postanowi³a

zorganizowaæ siê i poprzez

stowarzyszenie artyku³owaæ

mocny g³os, który dotrze do

innych osób z Targówka i do

w³adz miasta. Tematem uzna-

nym przez stowarzyszenie za

jeden z najwa¿niejszych, s¹

starania, by mieszkañcom

spó³dzielni mieszkaniowych

przekazaæ na w³asnoœæ grunty

i budynki w przypadku, gdy

ponieœli oni koszty budowy.

Sukces – pe³na sala

Na zorganizowan¹ 22 listo-

pada br. w auli Wy¿szej Szkole

Bankowoœci pierwsz¹ konfe-

rencjê stowarzyszenia przysz³y

t³umy. To dowód, jak wa¿ny dla

mieszkanek i mieszkañców

Targówka by³ temat spotkania.

Dziœ zebraæ jakakolwiek grupê

jest bardzo trudno, zatem

udzia³ trzystu osób w spotka-

niu, które trwa³o kilka godzin

w pi¹tek wieczorem, to wyczyn

nie byle jaki. Mo¿liwoœæ uzy-

skania informacji na temat w³a-

snoœci gruntów i budynków

by³a magnesem, który przy-

ci¹gn¹³ tak wiele osób.

G³ównym tematem spotkania

by³a kwestia przekszta³cenia

u¿ytkowania wieczystego we

w³asnoœæ, a tak¿e pytanie,

dlaczego czêœæ bloków na

Bródnie stoi na tzw. gruncie

nieuregulowanym. Na pytania

dotycz¹ce obu kwestii odpo-

wiada³ Adam Rymski.

Uczestnicz¹cy w spotkaniu

Patryk S³owik z „Dziennika –

Gazety Prawnej”, mówi³ z kolei

o licznych patologiach w SM

„Bródno”, g³ównie o tym, ¿e

osoby zasiadaj¹ce w radach

osiedli s¹ te¿ w radzie nadzorczej

spó³dzielni, czyli kontroluj¹

samych siebie. Na dodatek,

S³awomir Antonik, burmistrz

Targówka, jest jednoczeœnie

przewodnicz¹cym Rady Nad-

zorczej SM „Bródno” i prze-

wodnicz¹cym jednej z rad

osiedli. Zatem, negocjuj¹c

sprawy ze spó³dzielni¹, bur-

mistrz negocjuje je ze sob¹. W

przypadku burmistrza, ten jawny

konflikt interesów trwa od dawna.

Wybory do rad osiedli

Dlatego tak wa¿ny jest liczny

udzia³ mieszkanek i mieszkañców

w trwaj¹cych obecnie wyborach

do rad osiedli, o czym tak¿e

mówiono podczas spotkania,

zachêcaj¹c zebranych do kan-

dydowania. Start kandydatów

niezale¿nych mo¿e zmieniæ

sk³ad osobowy rady nadzorczej

i wp³yn¹æ na sytuacjê w spó³dzielni.

Tegoroczne wybory to efekt

ubieg³orocznych, uniewa¿nionych

przez prezesa spó³dzielni, gdy

okaza³o siê, ¿e wygrywaj¹ oso-

by niezwi¹zane z zarz¹dem.

Dziêki dzia³aniom aktywnego

mieszkañca, Tomasza Szyn-

dokoñczenie ze str. 1

kiewicza, zaanga¿owanie i

udzia³ cz³onków spó³dzielni w

powtórzonych wyborach jest

wiêkszy ni¿ rok temu. W wielu

koloniach wygrywaj¹ miesz-

kanki i mieszkañcy, którzy

maj¹ doœæ dotychczasowych

rz¹dów. Ta sytuacja, podobnie,

jak w ubieg³ym roku, nie po-

doba siê w spó³dzielni. W³adze

posunê³y siê nawet do tego, ¿e

wykorzystuj¹ wzór przygoto-

wanej przez aktywnych miesz-

kañców ulotki, zachêcaj¹cej do

g³osowania na konkretne osoby;

wstawiaj¹c na niej nazwiska

swoich kandydatów. Jak widaæ,

walka jest ostra.

Jak podkreœla Adam

Rymski, spotkanie w sali

przy ul. £abiszyñskiej, by³o

pierwsze, ale nie ostatnie

spotkanie zorganizowane

przez stowarzyszenie.

- Zapraszamy wszystkich

chêtnych do dzia³ania i troski

o lokaln¹ spo³ecznoœæ na wszyst-

kich p³aszczyznach – mówi.

Kontakt: Adam Rymski - prezes

Stowarzyszenia „Razem dla

Targówka” e-mail:

razemdlatargówka@gmail.com

www.razemdlatargowka.waw.pl

tel. +48 601 455 509

Jolanta Zientek-Varga

Teren myjni jest po³o¿ony

bezpoœrednio przy placu zabaw

dla dzieci i stanowi swego

rodzaju wizytówkê osiedla dla

osób skrêcaj¹cych z ul. Jagiel-

loñskiej. Obecnie wyj¹tkowo

odpychaj¹c¹. Myjnia od sierp-

nia ma nowych najemców,

którzy dbaj¹ o budynek, ale o

teren i jego wygl¹d ju¿ wcale.

Plac jest zaœmiecony, zasta-

wiony ró¿nymi sprzêtami i

samochodami. Jest to obecnie

miejsce postoju samochodu

po wypadku, furgonetek, tira

bez naczepy, samochodów

obs³ugi i klientów. Nie temu

powinna s³u¿yæ myjnia, a na

pewno nie przy placu zabaw

dla dzieci i wjeŸdzie na osiedle.

Na wys³ane w sierpniu w

imieniu Rady Kolonii Œliwice

pismo oraz monit z paŸdzier-

nika, pani burmistrz Ilona Soja-

Koz³owska nie odpowiedzia³a

do dziœ. Podobnie nadzorowany

przez ni¹ Wydzia³ Gospoda-

rowania Nieruchomoœciami,

który ca³kowicie zignorowa³

tak¿e wniosek rady o wy³¹cze-

nie z najmu dzia³ki po³o¿onej

bezpoœrednio od ul. Kotsisa i

przeznaczenie na potrzeby

mieszkañców, np. dosadzenie

tam zieleni izolacyjnej. Teraz

Mniej optymistycznie
Pisa³am ju¿ o myjni przy ul. Kotsisa, maj¹c nadziejê, ¿e

kolejny raz tematu nie bêdê musia³a poruszaæ, co najwy¿ej

chwal¹c urzêdników za zrozumienie i wspó³pracê. Nic z

tych rzeczy.

zamiast niej stoi samochód po

wypadku... Pismo w tej spra-

wie by³o wystosowane jeszcze

w grudniu ubieg³ego roku. Czy

znaczy to, ¿e wa¿ne s¹ tylko

pieni¹dze z najmu, a reszta dla

urzêdników i pani burmistrz

jest zupe³nie nieistotna?!

Myœlê, ¿e przyk³ad ten jest

tak¿e wa¿ny w kontekœcie

planów dzielnicy powo³ywania

kolejnych rad osiedli. Zachêcaj¹c

mieszkañców do wspó³decy-

dowania o w³asnej okolicy,

nale¿a³oby siê wykazaæ w tym

wzglêdzie konsekwencj¹ i

diametralnie zmieniæ podej-

œcie. Inaczej bêdzie to pró¿ny

trud, wielkie rozczarowania i

kolejne wyrzucone pieni¹dze.

Karolina Krajewska

przewodnicz¹ca

Rady Kolonii Œliwice

Park Picassa jest najstar-

szym urz¹dzonym terenem

zielonym na Tarchominie. Na

jego obszarze rosn¹ g³ównie

topole bia³e i szare oraz topo-

le osiki. Park, choæ urz¹dzony,

bazuje na naturalnym siedlisku

tych gatunków na nadwiœlañ-

skich terenach. Topole dobrze

siê tu czuj¹, tym nie mniej,

niektóre s¹ ju¿ stare, a park

intensywnie u¿ytkowany. W

trosce wiêc o bezpieczeñstwo

u¿ytkowników parku, w paŸ-

dzierniku bie¿¹cego roku na

zlecenie urzêdu dzielnicy

Bia³o³êka przeprowadzono

ekspertyzê dendrologiczn¹

wybranych roœlin. Wyniki eks-

pertyzy pos³u¿y³y do wskazania

drzew koniecznych do wyciêcia

i tych, które mo¿na zachowaæ

Do analizy zakwalifikowano

15 drzew, których stan budzi³

jakieœ w¹tpliwoœci. Agnieszka

Papis i Sandra Bêdziszewska,

specjalistki w zakresie dendro-

logii i pielêgnacji drzew, a w

sobotê przewodniczki po drze-

wostanie Parku Picassa, pod-

chodzi³y do ka¿dego z drzew

indywidualnie i omawia³y

osobno ka¿dy problem.

Jeœli chodzi o drzewa, ryzyko

istnieje zawsze, nawet w przy-

padku drzew w stu procentach

zdrowych. Trzeba przyj¹æ

akceptowalny poziom ryzyka.

Prawdopodobieñstwo wypadku

z powodu przywalenia drzewem

porównywalne jest z prawdo-

podobieñstwem pora¿enia

piorunem, czyli jest bardzo

ma³e. Tym nie mniej wypadki

siê zdarzaj¹. Wtedy podnosi

siê alarm, ¿e wszystkie drzewa

trzeba wycinaæ. I wycina siê

je nadmiernie. Tymczasem to

najczêœciej cz³owiek za te wy-

padki odpowiada. Na przyk³ad

korzenie s¹ przycinane przez

ró¿nego rodzaju prace, prowa-

dzone na terenie miasta. Drzewo

nie pokazuje od razu ewident-

nych oznak os³abienia. Proces

zamierania mo¿e trwaæ kilka

lat w ukryciu. Jednak kiedy

nadchodzi wichura, drzewo siê

przewraca.

Czêsto przez lata drzewa

poddawane s¹ agresywnym,

ponadnormatywnym  ciêciom,

polegaj¹cym na podkrzesy-

waniu ich koron ku górze.

Takie dzia³ania powoduj¹

podniesienie œrodka ciê¿koœci

i oporu bocznego ku górze,

czyli znaczne zaburzenie ich

stabilnoœci. Nie jest to jednak

powód, ¿eby drzewa wycinaæ.

Niekiedy wystarczy niewielka

redukcja suchych ga³êzi,

czy przyciêcie wierzcho³ka,

aby drzewo mog³o odnowiæ

swoj¹ koronê i dalej dobrze

funkcjonowaæ.

Ka¿de drzewo to równie¿

ma³y ekosystem. Mo¿na to

by³o dobrze zrozumieæ na

przyk³adzie wierzby, czyli, jak

to okreœli³a Agnieszka Papis,

drzewa charakteryzuj¹cego

siê du¿ym wigorem, z frag-

mentem spróchnia³ego pnia.

W próchnie widoczne by³y

otwory wlotowe owadów.

- To oznacza, ¿e w tym

pniu jest ¿ycie – t³umaczy³a

Agnieszka Papis. – Owady

¿ywi¹ce siê próchnem dzia³aj¹

jak mali lekarze- sanitariusze,

oczyszczaj¹ drzewo z martwej

tkanki.

Powstaje dziupla, ale o su-

chych i twardych œcianach.

Obecnoœæ próchna nie oznacza

wiêc, ¿e drzewo jest niebezpiecz-

ne. Przyroda sama sobie radzi.

Najwa¿niejsze, aby jak naj-

mniej ingerowaæ w ekosystem.

Podczas spaceru poznali-

œmy metody badania stanu

pnia za pomoc¹ rezystografu

czy tomografu komputerowego.

Wykonane na podstawie tych

badañ wykresy daj¹ mo¿li-

woœæ oceny kondycji danego

drzewa.

Trudno tu omówiæ wszystkie

analizowane przypadki. Pod-

sumowuj¹c, z piêtnastu wy-

branych do analizy drzew, w

piêciu przypadkach bêdzie

mo¿na je zostawiæ, bo istnieje

mo¿liwoœæ zmniejszenia ryzyka

zagro¿enia poprzez wykonanie

odpowiednich prac, takich jak

redukcja ga³êzi, rozwidlonych

konarów, czy koron od góry. Te

drzewa postanowiono zachowaæ.

W przypadku oœmiu drzew nie

ma szans na poprawienie

stanu zachowania, statyki czy

te¿ zmniejszenia stwarzanego

zagro¿enia dla bezpieczeñ-

stwa ludzi nawet poprzez

wykonanie ciêæ redukcyjnych,

b¹dŸ innych zabiegów specja-

listycznych. Drzewa te zamie-

raj¹ i zakwalifikowano je do

wycinki. Dwa przypadki, choæ

formalnie trzeba je zg³osiæ do

wycinki, mo¿na jeszcze próbo-

waæ ratowaæ.

Na koniec warto przytoczyæ

opiniê Agnieszki Papis i San-

Ekspertyza dendrologiczna w Parku Picassa

Razem dla Targówka

Ka¿de drzewo jest wa¿ne i nale¿y robiæ wszystko, aby

je zachowaæ. Ale s¹ te¿ ludzie, którym nale¿y zapewniæ

bezpieczeñstwo. 30 listopada podczas spaceru po Parku

Picassa mo¿na siê by³o zapoznaæ nie tylko z wynikami

ekspertyzy dendrologicznej wybranych drzew, ale przede

wszystkim z metodami badania drzew oraz ich ratowania.

To by³a wspania³a lekcja szacunku, jaki cz³owiek powinien

drzewom okazywaæ.

dry Bêdziszewskiej, ¿e nie

trzeba baæ siê topól. Za³o-

¿enie, ¿e wszystkie topole

stwarzaj¹ zagro¿enie i trzeba

je wycinaæ jest b³êdne. Nie

mo¿na te¿ wrzucaæ wszystkich

gatunków topoli do jednego

worka. W odró¿nieniu od

topoli osiki, nie mówi¹c ju¿ o

mieszankach kanadyjskich,

rodzima topola bia³a jest drze-

wem stosunkowo d³ugowiecz-

nym i stosunkowo twardym,

dobrze siê czuje w naszych

warunkach, szybko roœnie i

tworzy charakterystyczny

klimat. Nie bójmy siê wiêc

topól i szanujmy wszystkie

drzewa.

Joanna Kiwilszo

Elektrony stowarzyszone
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Bia³o³êcka karuzelaSpo³eczny obserwator

Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

22 listopada 2019 roku na

Bia³o³êce mia³a odbyæ siê

zwo³ana na mój wniosek se-

sja w sprawie przywrócenia

na swoje miejsce bezprawnie

usuniêtego krzy¿a. Pod wnio-

skiem podpisa³o siê jeszcze

8 z 25 radnych dzielnicy Bia-

³o³êka: Piotr Gozdek, Marek

Dêbowczyk, Dariusz Ostrowski,

Piotr Oracz, Marcin Korowaj,

Wojciech Tumasz, Lucyna

Wnuszyñska i Piotr Knap. Jak

siê szybko okaza³o, s¹ to jedni

z niewielu radnych, którzy

nie boj¹ siê stan¹æ twarz¹ w

twarz z mieszkañcami i broniæ

swoich racji. Niestety, pozo-

stali w przewa¿aj¹cej wiêk-

szoœci postanowili na legalnie

zwo³an¹ sesjê w ogóle nie

przyjœæ t³umacz¹c, ¿e nie

chc¹ anga¿owaæ siê w spór

religijny. Zapomnieli chyba,

¿e spór ten wywo³ali oni sami,

daj¹c ciche przyzwolenie na

usuniêcie krzy¿a. Osi¹gnêli

jednak swój chytry cel, bo z

powodu braku kworum, czyli

odpowiedniej liczby radnych

na sali, sesja nie mog³a siê

odbyæ. Zapewne byli przeko-

nani, ¿e w ten sposób spra-

wê krzy¿a maj¹ „z g³owy”.

Zebrani radni, przy wsparciu

mieszkañców dzielnicy, którym

tego typu metody s¹ dobrze

znane z czasów epoki komu-

nizmu w Polsce, nie dopuœcili

do zamiecenia tematu pod

dywan. Wywi¹za³a siê ostra

dyskusja, w której obecny na

sali zastêpca burmistrza Jan

Mackiewicz zosta³ poproszony

o udostêpnienie klucza do

sali, w której wisia³ krzy¿.

Mieszkañcy postanowili

wzi¹æ sprawy we w³asne rêce

i powiesiæ krzy¿ z powrotem

w miejscu, w którym by³. Bur-

mistrz odpar³, ¿e niestety nie

nale¿y to do jego kompetencji,

tak samo jak zapraszanie

kogokolwiek z osób upraw-

nionych do dysponowania

takim kluczem. WyobraŸcie

sobie jakie by³o nasze zdzi-

wienie, gdy okaza³o siê, ¿e

taka osoba siedzi obok nie-

go, zosta³a zaproszona na

wniosek burmistrza dzielnicy

i dysponuje mo¿liwoœci¹ wej-

œcia do sali, w której znikn¹³

krzy¿. Niestety, osoba ta

konsekwentnie odmawia³a

udostêpnienia klucza, a za-

stêpca burmistrza Jan Mac-

kiewicz nie reagowa³. Sprawa

znikniêcia krzy¿a ma te¿ drugi,

równoleg³y aspekt zwyk³ej

kradzie¿y, poniewa¿ bez sto-

sownego pisma nie mo¿na

usuwaæ ¿adnego elementu

wyposa¿enia urzêdu, na któ-

re sk³ada siê miêdzy innymi

przedmiotowy krzy¿. W³adze

deklaruj¹, ¿e krzy¿ jest bez-

pieczny i zosta³ przeniesiony

do gabinetu burmistrza, ale

czy ktoœ jeszcze tej w³adzy

wierzy? Sprawa bêdzie mia³a

swój dalszy ci¹g, a ja dziê-

kujê wszystkim, którzy

uczestniczyli w tym spo-

tkaniu o charakterze sesji

i nas wspierali. Szczegól-

nie pragnê podziêkowaæ

wspó³czesnej niez³omnej -

Pani Teresie Kudrewicz,

która z ogromnym zaanga-

¿owaniem wspiera nasze

dzia³ania w tej sprawie.

£ukasz Oprawski

lukasz.oprawski@gmail.com

O dzielnicowym za³¹czniku

do bud¿etu m.st Warszawy

pisa³em ju¿ niejednokrotnie.

Dziœ s³ów kilka o zadaniach,

które miasto bezpoœrednio

lub poprzez swoje jednostki

organizacyjne bêdzie w roku

przysz³ym i nie tylko realizo-

waæ na Pradze. S¹ to czêsto

zadania wieloletnie, czêsto

etapowane lub te¿ jednoroczne

zadania z bud¿etu partycypa-

cyjnego, które realizowane

byæ maj¹ na terenach za-

rz¹dzanych przez jednostki

miasta. W roku 2020 powin-

no siê zakoñczyæ kilka z nich.

Oprócz zadañ realizowanych

przez dzielnicê wp³yn¹ na

wygl¹d naszej Pragi. Zacznê

mo¿e od tematów z bud¿etu

partycypacyjnego. W roku

przysz³ym powinny siê za-

koñczyæ takie zadania jak

fontanna w Parku Praskim

2019-20 - 0,4 mln, s¹siedzkie

podwórka na Nowej Pradze

2019-20 - 0,8 mln, nowe

atrakcje w Parku Praskim

2020 - 0,4 mln, modernizacja

Parku Praskiego - 0,1 mln,

rabata przy D¹browszczaków

2020 -70000 z³. Kontynuowa-

ny bêdzie projekt zielone

skwery Pragi 2018-21 - 0,7 mln.

Z zakresu drogownictwa

czeka nas rozbudowa ul. Wy-

brze¿e Helskie z zabezpie-

czeniem przeciwpo¿arowym

2011-21 - 10 mln i przebudo-

wa ul. Œrodkowej 2018-21 -

3,2 mln. Od kilku lat w bud¿e-

cie miasta s¹ takie zadania

jak zagospodarowanie tym-

czasowe bazaru Ró¿yckiego

- 5,8 mln 2017-20, praski

dom rzemios³a M³yn Michla

2017-21 - 4,3 mln, Centrum

Kreatywnoœci Nowa Praga

2016-22 - 1,6 mln, moderni-

zacja przychodni SZPZLO

Praga Pó³noc 2015-20 - 2,9 mln

(dotyczy przychodni przy

Radzymiñskiej). W przysz³ym

roku koñczyæ siê bêdzie

rewitalizacja Jagielloñskiej 28

(teatr Baj i przedszkole)

2015-20 - 7,1 mln. Przeci¹-

gnie siê zapewne rewitaliza-

cja Pa³acyku Konopackiego

zaplanowana na lata 2016-21

- 9,1 mln. Nowoœci¹ bêdzie

monitoring na terenie ZOO

2020 za kwotê 1 mln. Dofi-

nansowany bêdzie tak¿e

remont kamienicy przy

Markowskiej 16. Niestety, s¹

jeszcze zadania od dawna

oczekiwane przez dzielnicê,

lecz nie znajduj¹ce swojego

odzwierciedlenia w zapisach

bud¿etowych miasta. Do ta-

kich trzeba zliczyæ budowê

obwodnicy od ronda Wiatracz-

na do wêz³a ¯aba, budowê

odcinka „B” Trasy Œwiêto-

krzyskiej pomiêdzy Targow¹

a Dworcem Wschodnim,

budowê Trasy Tysi¹clecia.

Du¿e zainteresowanie na

Pradze wzbudzi³a idea budo-

wy k³adki pieszo-rowerowej

na linii Karowa/Okrzei. Nie-

stety odpowiednich zapisów

w bud¿ecie miasta nie widaæ.

Czy¿by mia³o skoñczyæ siê

na ³adnych wizualizacjach?

Praga potrzebuje remontów

substancji komunalnej i

inwestycji miejskich, œmia³o

inwestuj¹ na Pradze inwesto-

rzy prywatni. Oczekiwaæ by

od nich nale¿a³o wiêkszego

zaanga¿owania w infrastruk-

turê miejsk¹ skorelowanego

z polityk¹ miasta. Pracujemy

nad tym.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Sesja bez kworum

Jeszcze o bud¿ecie,

czyli co nam miasto szykuje

W ostatnim felietonie

wspomina³em o ciêciach, ja-

kie czekaj¹ w 2020 r. bud¿et

Warszawy, w tym Pragê-

Pó³noc. Szczególnie bolesne

jest od³o¿enie po raz kolejny

w czasie budowy brakuj¹ce-

go fragmentu obwodnicy

œródmiejskiej miêdzy Ron-

dem Wiatraczna i Rondem

¯aba, co wydaje siê byæ klu-

czow¹ inwestycj¹ z punktu

widzenia ograniczenia tran-

zytu przez nasz¹ dzielnicê.

Innymi wa¿nymi dla Pragi in-

westycjami, które te¿ zosta³y

przesuniête na bli¿ej nie-

znan¹ przysz³oœæ bêd¹ praw-

dopodobnie Trasa Œwiêto-

krzyska (jej dokoñczenie na

skrzy¿owaniu Kijowskiej z

Targow¹) i k³adka pieszo-

rowerowa ³¹cz¹ca Pragê ze

Œródmieœciem.

Nie godz¹c siê z takim sta-

nem rzeczy, kiedy to g³ówny

ciê¿ar ciêæ bud¿etowych

musi ponieœæ w³aœnie Praga,

czyli dzielnica przez lata za-

niedbywana i traktowana jak

gorsza siostra, razem ze sto-

warzyszeniem „Miasto jest

Nasze” zaapelowaliœmy do

miejskich radnych (o bud¿ecie

decyduje Rada Warszawy) o

zrewidowanie bud¿etowych

ciêæ kosztem Pragi. Zdajemy

sobie sprawê z trudnej sytu-

acji finansowej Warszawy i

koniecznoœci zamro¿enia

czêœci inwestycji infrastruktu-

ralnych, jednak nie powinno

siê to odbywaæ kosztem

zmian w dzielnicy. W naszej,

tj. „Porozumienia dla Pragi”,

petycji zaapelowaliœmy o re-

alizacjê - w zamian za du¿e

ciêcia - skonsultowanych z

mieszkañcami projektów

zielonych ulic (Targowa, Ja-

gielloñska, Solidarnoœci), lo-

kalnych inwestycji z programu

„Na_prawa zieleni” (£ochowska,

Tarchomiñska, Nieporêcka,

Z¹bkowska, Konopacka),

przyspieszenie dzia³añ na

rzecz poprawy bezpieczeñ-

stwa pieszych (na kanwie

tragicznego wypadku na So-

kratesa), w tym o uspokojenie

ruchu na praskich ulicach,

podjêcie dialogu z PKP odno-

œnie rozwi¹zania problemu

praskiej bariery kolejowej,

realizacjê niezrealizowanych do

tej pory projektów rowerowych

z bud¿etu partycypacyjnego

(zwyciêskich), przyspieszenie

prac przy realizacji Centrum

Lokalnego Plac Hallera oraz

o ratunkowy remont zabyt-

kowego drewniaka Burke-

go przy Kawêczyñskiej 26.

Ponadto zaapelowaliœmy o

œrodki na rewitalizacjê naj-

bardziej zabetonowanych

praskich podwórek, week-

endowe frezowanie przez

Zarz¹d Dróg Miejskich

najbardziej dziurawych ulic

Pragi (Z¹bkowskiej, Wileñskiej,

K³opotowskiego), a tak¿e o

odchudzenie projektu obwod-

nicy do dwóch pasów w

ka¿d¹ stronê, by w obliczu

ograniczeñ bud¿etowych

mimo wszystko zrealizowaæ tê

inwestycjê w okrojonej formie.

Bardzo liczymy, ¿e nasz apel,

o którym pisa³y ogólnowar-

szawskie media, znajdzie

odzwierciedlenie w decyzjach

miejskich radnych w sprawie

bud¿etu Warszawy na 2020 r.

Decyzje powinny zapaœæ

jeszcze w grudniu.

Krzysztof Michalski

Porozumienie dla Pragi

Napisz do autora:

porozumieniedlapragi@gmail.com

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje,

¿e na elektronicznej tablicy og³oszeñ Urzêdu

m.st. Warszawy www.eto.um.warszawa.pl w

dniu 05.11.2019 r. zosta³ wywieszony na 21 dni

i podany do publicznej wiadomoœci wykaz

nr WGN/17/2019 dotycz¹cy przeznaczenia

nieruchomoœci po³o¿onych na terenie dzielnicy

Targówek do wydzier¿awienia na okres do 3 lat.

Bud¿et dla Pragi

Jak zwykle zabieramy siê

do tego na ostatni¹ chwilê. W

sierpniu 2020 r. bêdziemy

obchodziæ okr¹g³¹, setn¹

rocznicê Bitwy Warszawskiej,

uwa¿anej za jedn¹ z najwa¿-

niejszych bitew w historii,

która na æwieræ wieku po-

wstrzyma³a pochód Armii

Czerwonej do Europy. O tej

okazji wiemy od niemal stu

lat, a jednak zabieramy siê

do jej uczczenia na powa¿nie

od kilku miesiêcy.

Na pierwszy rzut oka rów-

nie¿ w tej sprawie toczy siê

popisowa wojna: PiS zg³asza

propozycjê budowy ³uku

triumfalnego na Wiœle, a PO

nie chce s³yszeæ o ¿adnym

pomniku. Pojawiaj¹ siê coraz to

i nowe, fantastyczne pomys³y,

na ogó³ niewarte wzmianki.

Zabra³ te¿ g³os by³y wicebur-

mistrz Targówka i by³y za-

stêpca prezydenta Warszawy

Jacek Wojciechowicz. On z

kolei proponuje, by wybudo-

waæ most pieszo-rowerowy

³¹cz¹cy brzegi Wis³y na wy-

sokoœci ulic Karowej i Okrzei.

Projekt mostu ma „nawi¹zywaæ

swoj¹ symbolik¹ do tego

wielkiego wydarzenia, jakim

by³a bitwa warszawska”. Nie

bardzo wiem, co to znaczy –

czy mo¿e k³adka (bo to k³adka

raczej by³aby ni¿ most) ma mieæ

przês³a wygiête w kszta³t

u³añskiej szabli, czy co. Most

czy k³adka, w polskich warun-

kach nie do zrobienia w jeden

rok. Lojalnie trzeba przyznaæ,

¿e prezydent Wojciechowicz

zg³asza³ ju¿ ten pomys³

wczeœniej, ale jego postulat,

by ponad pó³kilometrowy

most zbudowaæ ZAMIAST

pomnika wartego nie wiêcej

ni¿ 3 mln z³, nie dodaje mu

powagi.

Rzeczywistoœæ jest zaœ –

jak to czêsto bywa – zupe³nie

inna. W listopadzie 2017 r.

radni PO i PiS wspólnie za-

wnioskowali i uchwalili stano-

wisko o potrzebie budowy

pomnika Bitwy Warszawskiej.

Ju¿ wówczas ustalono jego

lokalizacjê w rejonie placu Na

Rozdro¿u. Urzêdnicy ratusza

zastanawiali siê nad tym po-

mys³em dok³adnie dziewiêt-

naœcie (sic!) miesiêcy, po

czym zg³osili projekt krótkiej

uchwa³y, który – znowu g³o-

sami radnych wspólnie PO i

PiS – zosta³ przyjêty w lipcu

tego roku. Uchwa³a niewiele

ró¿ni siê od stanowiska, do-

daje tylko, ¿e koncepcja po-

mnika ma zostaæ wy³oniona

w konkursie architektoniczno-

rzeŸbiarskim.

Lokalizacjê pomnika uwa¿am

za fantastyczny pomys³. Nie

tyle ze wzglêdu na pamiêæ

bitwy, lecz przede wszystkim

z uwagi na podkreœlenie

urbanistycznej osi Stani-

s³awowskiej, która na tym

odcinku – pomiêdzy placem

Na Rozdro¿u a Zamkiem

Ujazdowskim – zosta³a

przeciêta i z³amana Tras¹

£azienkowsk¹. Pomnik o

dominancie na tyle wysokiej,

¿e bêdzie go widaæ zarówno

z Ujazdowa, jak i spod Poli-

techniki, przywróci urodê

temu fragmentowi miasta. O

ile uda siê konkurs, uda siê

projekt, uda siê zd¹¿yæ z

budow¹, a poœpiech nie ze-

psuje ca³ego efektu.

Maciej Bia³ecki

maciej@bialecki.net.pl

Pomnik na osi
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MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

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

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

ANGIELSKI, egzaminy,

609-631-186

NAUKA gry fortepian keyboard.

Nauczycielka z doœwiadczeniem

502-935-459

US£UGI

AGD, telewizory, anteny -

naprawa, dojazd 602-216-943

A U TO C H O L O WA N I E

513-606-666

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,

www.serwis-rtv.waw.pl

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

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

KUPIÊ ka¿dy samochód

519-353-990

SKUP czêœci i aut PRL-u

513-606-666

mini og³oszenia
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Wed³ug przedstawionej

relacji, klientka by³a pod wra-

¿eniem reklamowanej przez

firmê wiedzy oraz obietnicami,

które us³ysza³a od osoby

reprezentuj¹cej firmê i po

nied³ugim namyœle podpisa³a

dwie umowy o pomoc w

uzyskaniu dofinansowania z

dwóch konkretnych programów

operacyjnych – co istotne,

by³y to programy wskazane i

rekomendowane przez firmê.

Przed zawarciem umowy

Uwa¿aj na zapisy umów, które podpisujesz

- pytaj, konsultuj, analizuj!
Ostatnio do mojej Kancelarii zwróci³a siê klientka z

problemem dotycz¹cym podpisanych umów z firm¹,

przedstawiaj¹c¹ siê jako udzielaj¹ca pomocy w uzyskaniu

dotacji ze œrodków pochodz¹cych z funduszy Unii Eu-

ropejskiej. Uzyskane œrodki mia³y pozwoliæ klientce na

sfinansowanie dzia³alnoœci gospodarczej, któr¹ mia³a

rozpocz¹æ w niedalekiej przysz³oœci, a które mia³y zostaæ

przeznaczone na zakup maszyn i urz¹dzeñ niezbêdnych

do wykonywania dzia³alnoœci o profilu produkcyjnym. Osoba

reprezentuj¹ca firmê zapewnia³a o rzetelnoœci, specjali-

stycznej wiedzy i bogatym doœwiadczeniu firmy, opartym

na skutecznie przeprowadzonych procesach w pozyskaniu

œrodków pieniê¿nych z wielu programów operacyjnych.

klientka przekaza³a swojemu

kontrahentowi wizjê swojego

biznesu, w tym kwotê, o któr¹

zamierza siê ubiegaæ oraz

dok³adnie opisa³a œrodki trwa-

³e, których zakup zamierza³a

sfinansowaæ z pozyskanej

dotacji. Przy zawarciu umowy

klientka zap³aci³a czêœæ usta-

lonego wynagrodzenia firmy

w wysokoœci kilku tysiêcy

z³otych. Pozosta³a czêœæ

wynagrodzenia firmy, w wyso-

koœci kilkudziesiêciu tysiêcy

z³otych, mia³a zostaæ uiszczona

w póŸniejszym terminie.

Po kilkunastu dniach od

podpisania obu umów klientka

powziê³a informacjê o warunkach

programów operacyjnych

wskazanych i zalecanych

przez firmê. Okaza³o siê, ¿e

dofinansowanie z obu progra-

mów dedykowane by³o zupe-

³nie innej kategorii podmiotów,

tj. przedsiêbiorcom ju¿ funk-

cjonuj¹cym na rynku przez

odpowiednio d³ugi okres, a

nie osobom, które dopiero

zamierza³y za³o¿yæ dzia³al-

noœæ. Dodatkowo sposób

rozdysponowania œrodkami z

obu programów by³ œciœle

okreœlony i wyklucza³ przezna-

czenie uzyskanych œrodków na

zakup œrodków trwa³ych, co

by³o g³ównym celem klientki.

Klientka zwróci³a siê o

pomoc prawn¹ – godz¹c siê

na zachowanie przez firmê

zap³aconego przez klientkê

wynagrodzenia, chcia³a przede

wszystkim unikn¹æ obowi¹zku

zap³aty jego pozosta³ej czêœci.

Analiza powy¿szego pro-

blemu prowadzi do wniosku,

¿e klientka jako konsument,

zosta³a wprowadzona w b³¹d

przez firmê, od której z uwagi

na jej zawodowy charakter

nale¿y oczekiwaæ nale¿ytej

starannoœci przy wykonywaniu

przezeñ czynnoœci zwi¹zanych

z prowadzeniem dzia³alnoœci

gospodarczej. B³¹d ten po-

lega³ na doprowadzeniu

klientki do mylnego, nie-

zgodnego z rzeczywistoœci¹,

wyobra¿enia o mo¿liwoœci

skorzystania przezeñ z reko-

mendowanych przez firmê

programów operacyjnych.

Zgodnie z art. 84 § 1 k.c.

w razie b³êdu co do treœci

czynnoœci prawnej mo¿na

uchyliæ siê od skutków praw-

nych swego oœwiadczenia

woli. Je¿eli jednak oœwiadcze-

nie woli by³o z³o¿one innej

osobie, uchylenie siê od jego

skutków prawnych dopusz-

czalne jest tylko wtedy, gdy

b³¹d zosta³ wywo³any przez

tê osobê, chocia¿by bez jej

winy, albo gdy wiedzia³a ona

o b³êdzie lub mog³a z ³atwo-

œci¹ b³¹d zauwa¿yæ. Przepis

§ 2 tego artyku³u uzale¿nia

mo¿liwoœæ powo³ywania siê

na b³¹d tylko w sytuacji, gdy

b³¹d ten jest istotny.

Wy¿ej opisana sytuacja

z ca³¹ pewnoœci¹ przemawia

za uznaniem, ¿e w czasie

z³o¿enia oœwiadczenia woli i

zawarcia umowy klientka

dzia³a³a pod wp³ywem b³êdu,

który jest kwalifikowany i istot-

ny, albowiem gdyby klientka

nie zosta³a przez firmê mylnie

wprowadzona w b³¹d, to do

zawarcia umów z firm¹ by nie

dosz³o.

W takiej sytuacji to klientce

przys³uguje wzglêdem firmy

roszczenie o zap³atê tytu³em

zwrotu zap³aconej czêœci

ustalonego wynagrodzenia.

Pomimo pewnoœci swych

racji, sprawa wymagaæ bêdzie

skierowania na drogê s¹do-

wa, co generowaæ bêdzie

dodatkowe koszty i wymagaæ

bêdzie poœwiecenia znacznej

iloœci czasu.

Niniejszy opis ma charakter

skrótowy i pogl¹dowy na

zaistnia³y problem, a tym

samym nie wyczerpuje w

ca³oœci stanu faktycznego

oraz zastosowanych instru-

mentów prawnych.

adwokat Marek Chudzicki

www.adwokatchudzicki.pl

tel. +48 692 237 777

Na miesi¹c przed œwiêtami

Bo¿ego Narodzenia przed wej-

œciem g³ównym do Galerii poja-

wi³a siê œwi¹teczna scenografia

w formie magicznego poci¹gu,

który bêdzie mo¿na podziwiaæ

a¿ do pocz¹tku przysz³ego

roku. Dekoracja stanie siê

jednoczeœnie atrakcyjnym,

utrzymanym w gwiazdkowej at-

mosferze t³em dla œwi¹tecznego

konkursu. Uczestnicy, którzy

wykonaj¹ zdjêcie w magicznym

poci¹gu i udostêpni¹ je w swoich

kana³ach social media, bêd¹

mieli szansê wygraæ karty po-

darunkowe Galerii Wileñskiej.

Od 2 grudnia czekaj¹ na klien-

tów Galerii bo¿onarodzeniowe

stragany, w których mo¿na kupiæ

oryginalne bombki na choinkê.

Jedno stanowisko z ozdobami

jest umieszczone w pasa¿u

g³ównym na poziomie 0, a drugie

przy strefie wypoczynkowej na

drugim piêtrze. Ponadto wiêk-

szoœæ sklepów i restauracji, znaj-

duj¹cych siê na terenie Galerii

Wileñskiej, przygotowa³o równie¿

przedœwi¹teczne atrakcyjne

rabaty dla swoich klientów.

W pi¹tek zaœ, 6 grudnia, w

godzinach 12:00-18:00, odbê-

dzie siê event miko³ajkowy pod

has³em „Odœwiêtni na Pradze”.

Tego dnia w strefie wydarzenia,

zlokalizowanej na pierwszym

piêtrze Galerii Wileñskiej, bêdzie

mo¿na spotkaæ Œwiêtego Miko³aja

i zrobiæ sobie z nim pami¹tkowe

zdjêcie, a tak¿e udekorowaæ

pierniki podczas warsztatów

kreatywnych. Ponadto przy spe-

cjalnym miko³ajkowym stoisku

prosprzeda¿owym klienci bêd¹

mogli wymieniæ swoje paragony

na karty podarunkowe. Akcja

odbêdzie siê wy³¹cznie w Mi-

ko³ajki. Liczba kart podarun-

kowych jest ograniczona,

szczegó³owe zasady znajd¹

siê na www.galeriawilenska.pl.

Na uczestników miko³ajkowych

zabaw i konkursów czekaæ bêd¹

prezenty, których nie mo¿e za-

brakn¹æ w ten wyj¹tkowy dzieñ.

Œwi¹teczn¹ atmosferê spotkania

podkreœli s³odki i gor¹cy poczê-

stunek, który dla uczestników

przygotuj¹ cukiernie i kawiarnie.

Galeria Wileñska zaprasza

równie¿ do udzia³u w akcji

dobroczynnej, która polegaæ

bêdzie na pisaniu ¿yczeñ

dla osób przebywaj¹cych w

szpitalu w okresie przedœwi¹-

tecznym. Mo¿emy sprawiæ

przyjemnoœæ chorym, pisz¹c

im ciep³e s³owa i wrzucaj¹c

specjalnie przygotowane

kartki do urny, która stanie w

strefie wydarzenia. Wype-

³nione ¿yczeniami pocztówki

zostan¹ przekazane chorym

przez wolontariuszy Fundacji

„Dr Clown” w ramach projektu

„Terapia Œmiechem”.

Serdecznie zapraszamy do

œwiêtowania w Galerii Wileñskiej!

Galeria Wileñska w oczekiwaniu na œwiêta
„Magiczny poci¹g”, spotkanie ze Œwiêtym Miko³ajem,

piernikowe warsztaty dla szkó³, miko³ajkowe stoisko oraz

stragany bo¿onarodzeniowe – to jeszcze nie wszystkie

atrakcje, jakie przygotuje Galeria Wileñska dla swoich

Klientów w przedœwi¹tecznym czasie.

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Dom Kultury Zacisze

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

7.12 (sobota) ZAPACH ŒWI¥T warsztaty dla dzieci, m³odzie¿y

i doros³ych. Artystyczne ozdoby na choinkê, malowanie

bombek, akwarelowe bileciki prezentowe, kalendarz adwentowy,

zdobienie pierników, lampiony w technice decoupage, dekoracje

na œwi¹teczny stó³ oraz eksperymenty ze œniegiem i kryszta³kami.

Projekt realizowany w partnerstwie ze Œrodowiskowym Domem

Samopomocy „Na Targówku”. Zajêcia bezp³atne – obowi¹zuj¹

zapisy. Finansowanie: Fundusz Animacji Kultury WPEK.

Zapisy od 27.11.2019.

8.12 (niedziela) godz. 17.00 „4 rano” Dorota Koch – otwarcie

wystawy malarstwa i tkaniny. Wernisa¿owi towarzyszy koncert

„Strojnowy – pierwszy lider legendarnego zespo³u DAAB”.

Wystawa czynna do 13.01.2020. Wstêp wolny.

8.12 (niedziela) godz. 17.00 „Strojnowy” koncert w sk³adzie:

Piotr „Struna” Strojnowski – wokal, Grzegorz Rytka – saksofon,

Micha³ Marecki - instrumenty klawiszowe, Pawe³ Mazurczak –

bass, Jacek Or³ow – perkusja, Piotr Hrycyk - instrumenty

perkusyjne, Krzysztof Nowicki – gitary, £ukasz Hodor – puzon,

Mariusz Dziurawiec – soundmaster. Koncert towarzyszy otwarciu

wystawy malarstwa i tkaniny Doroty Koch. Wstêp wolny.

13.12 (pi¹tek) godz. 11.00 Klub Ludzi Kultury – spotkanie

dotycz¹ce ¿ycia artystycznego w stanie wojennym w Warszawie.

Goœæ specjalny Janusz Leœniewski, aktor, artysta stanu

wojennego.  Moderator Bogus³aw Falicki. Spotkanie w ramach

„Szklanej Góry” MAL. Wstêp wolny.

14.12 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* Mali Einsteini – temat: Suchy lód i zimno. 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: karnet 50 z³,

pojedyncze zajêcia 30 z³.

* Makrama warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y: I grupa – godz.

10.00-12.00 (11-14 lat), II grupa – godz. 12.30-14.30 (6-10 lat

z mo¿liwoœci¹ udzia³u rodzica). Udzia³ bezp³atny – zapisy od

3.12.2019. Realizacja w ramach projektu warsztatów z artystami

„Dzieciaki nie p³ac¹” – Bud¿et Partycypacyjny 2019.

* Akryl dla doros³ych – cykl malarstwa dla doros³ych.

Godz. 10.00-13.00. Op³ata 40 z³ (materia³y w³asne).

15.12 (niedziela) godz. 17.00 Polarne Przygody Kuleczki spektakl

muzyczny dla dzieci w wieku 3+ w wykonaniu Teatru Ptasie

Melodie. Realizacja w ramach projektu „Dzieciaki nie p³ac¹” –

Bud¿et Partycypacyjny 2019. Bezp³atne wejœciówki do odbioru

od 1.12.2019 w kasie DK Zacisze – liczba miejsc ograniczona.

16.12 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Op³atkowe spotkanie studentów

UTW DK Zacisze. W programie: koncert „Od baroku do wspó³czesnoœci”

oraz wystêp kabaretu Zatarg „Uœmiechnij siê seniorze”. Wstêp wolny.

* „Od baroku do wspó³czesnoœci” koncert w wykonaniu Kamila

Tomanka (skrzypce), Stanis³awa Tomanka (skrzypce), Marka

Jankowskiego (wiolonczela). W programie utwory: Arcangelo Corelli,

Antonina Dvoøáka, Antona Rubinsteina, Béli Bartók, Dymitra

Szostakowicza. Utwory poprzedzone bêd¹ s³owem o muzyce.

Koncert realizowany w partnerstwie z Fundacj¹ Pro Musica da

Camera ze œrodków Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Wstêp wolny.

* „Uœmiechnij siê seniorze” wystêp kabaretu Zatarg. Realizacja

w ramach Bud¿etu Partycypacyjnego 2019. Wstêp wolny.

18.12 (œroda) godz. 11.00 Bo¿onarodzeniowe spotkanie Ko³a

Terenowego Sybiraków Warszawa Praga-Pó³noc. W programie

koncert kolêd w wykonaniu zespo³u wokalno-estradowego

Zaciszañska Nuta pt. „Gdy siê Chrystus rodzi”. Spotkanie w

ramach „Szklanej Góry” MAL.

18.12 (œroda) godz. 13.00 Bo¿onarodzeniowe spotkanie

Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ko³o nr 5 - Zacisze.

Spotkanie w ramach „Szklanej Góry” MAL.

19.12 (czwartek) godz. 18.00 „Jedzie Miko³aj” koncert

œwi¹teczny w wykonaniu dzieci z Zespo³u Wokalnego Zaciesz,

sekcji Keybord i Ma³y Muzyk. Wstêp wolny.

20.12 (pi¹tek) godz. 11.00 Spotkanie Klubu Podró¿nika – œwi¹teczne

spotkanie przy zimowej herbacie i pierniczkach. Rozmowy o

kulinarnych zwyczajach ró¿nych regionów. Wstêp wolny.

21.12 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* Wehiku³ sztuki – temat: Maria Jarema. Historia sztuki dla

najm³odszych (7-12 lat). Godz. 11.00-13.00. Op³ata 25 z³.

* Mali Einsteini – temat: Kolorowe ognie i ogniste tornado.

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.

21.12 (sobota) godz. 12.00 „Kiedy nam do siebie bli¿ej…” koncert

œwi¹teczny w wykonaniu Studia Wokalnego DK Zacisze. Wstêp wolny.
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Tarnogórê, dawniej miasto,

a obecnie wieœ w województwie

lubelskim, w 1807 roku dosta³

od rz¹du austriackiego, w za-

mian za Siedlce, ksi¹¿ê Adam

Czartoryski. W 1823 roku

maj¹tek naby³ od niego Józef

Czy¿ewski i do koñca XIX wieku

Tarnogóra nale¿a³a do jego

rodziny. Tak wiêc u Czy¿ew-

skich w³aœnie pracowa³ Antoni

Pachulski, który o¿eni³ siê z

Rozali¹ Zofi¹ Klar¹ Antosiewicz,

urodzon¹ w £ukowie 1842 roku.

Posiadali prawdopodobnie

kilkoro dzieci, z których dwoje,

Maria i W³adys³aw, zwi¹za³o

swoje losy z Prag¹.

W³adys³aw urodzi³ siê w

1874 roku w Tarnogórze, ale jak

wieœæ rodzinna g³osi, dorasta³

w Wiœniewie ko³o Miñska. Mo-

g³oby to oznaczaæ, ¿e rodzina

przenios³a siê z jakichœ powo-

dów do innego maj¹tku. Ca³y

czas jednak dzia³a³a na pogra-

niczu Podlasia, Lubelszczyzny

i Mazowsza. To widocznie nie

wystarcza³o m³odemu W³ady-

s³awowi, pracuj¹cemu jako

pomocnik rejenta. Mia³ daleko

ambitniejsze plany, zwi¹zane

z gwa³townie rozwijaj¹c¹ siê

dzielnic¹ Warszawy.

Na pocz¹tku XX wieku, a

dok³adnie w 1905 roku, W³a-

dys³aw Pachulski o¿eni³ siê z

11 lat od siebie starsz¹, ale

przecie¿ m³od¹ jeszcze wdow¹,

Mari¹ Helen¹ Feliks¹ z Wilczanów

Borowsk¹ (ur. 1863). Wilcza-

nowie byli bogat¹ rodzin¹, po-

chodz¹c¹ z Prus Wschodnich.

Kupiec kolonialny Micha³ Wilczan,

a nastêpnie jego córka Maria,

od 1860 roku byli w³aœcicielami

kamienicy Kazubowskiej przy

Rynku Starego Miasta 55,

obecnie 30. Poza t¹ kamienic¹,

Maria wnios³a w ma³¿eñstwo

równie¿ maj¹tek po matce,

Martynie, wywodz¹cej siê z

zamo¿nej rodziny Bielawskich,

w tym kamienicê przy Moko-

towskiej 67 i czêœæ gruntów

pomiêdzy ulicami Stalow¹ i

Strzeleck¹.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e

w tym zwi¹zku finansami rz¹dzi³a

Maria. Jednak W³adys³aw te¿

mia³ g³owê nie od parady. Od

koñca XIX wieku z sukcesem

inwestowa³ w nieruchomoœci

zarówno w Warszawie, jak i

poza ni¹. By³ w³aœcicielem

dzia³ek m.in. w Wo³ominie,

Wêgrowie i w Siedlcach. Naj-

wiêksze plany wi¹za³ jednak z

Now¹ Prag¹. Oko³o 1910 roku

wraz z Andrzejem Domañskim

rozpocz¹³ inwestowanie w

dzia³ki na Stalowej.

Nie wiemy, jak i kiedy obaj

panowie siê poznali. Nie jest

te¿ zupe³nie jasne od kogo i

kiedy dok³adnie nabyli nieru-

chomoœæ przy Stalowej 41

wraz z posesjami Stalowa 37 i

39 oraz Strzelecka 24. PóŸniej

przy³¹czona zosta³a jeszcze

do tego parcela przy ulicy

Strzeleckiej 26. Zamiarem

W³adys³awa Pachulskigo by³o

stworzenie  na tym terenie ze-

spo³u wielopiêtrowych domów

o zró¿nicowanym standardzie

mieszkañ, czyli przede wszystkim

tanich domów dla robotników,

ale i klasycznych czynszówek

o wiêkszych lokalach.

Pomys³ na mieszkania ro-

botnicze zapo¿yczono z przed-

mieœæ Berlina, przoduj¹cego

przed I wojn¹ œwiatow¹ w tanim

budownictwie mieszkaniowym,

a przywióz³ go z Niemiec praw-

dopodobnie Jan Martens, kolej-

ny nowopraski przedsiêbiorca i

dzia³acz spo³eczny, który wraz

z Adolfem Daabem prowadzi³

firmê budowlan¹ „Fr. Martens

i A. Daab”, a tak¿e jak siê wy-

daje, by³ przyjacielem, albo

przynajmniej dobrym znajomym

W³adys³awa Pachulskiego.

Projekt – i tu znów trzeba dodaæ

prawdopodobnie, gdy¿ projekty

sp³onê³y – przewidywa³ budowê

ponad 100 mieszkañ licz¹cych

od jednej do trzech izb, jak

równie¿ zak³ada³ mo¿liwoœæ

urz¹dzenia ¿³obka, placu zabaw,

pralni i ewentualnie ogródków,

w których rodziny robotnicze

mog³yby uprawiaæ warzywa na

w³asny u¿ytek.

Miêdzy majem a sierpniem

1911 roku dla posesji Stalowa 41

zosta³y zatwierdzone trzy

projekty piêciokondygnacyjnej

kamienicy frontowej i jej oficyny.

W listopadzie tego samego

roku zatwierdzono projekt

bliŸniaczej kamienicy dla posesji

nr 37, a w roku nastêpnym –

dla trzeciej takiej kamienicy,

przy ulicy Strzeleckiej 26.

Projekt pierwszej kamienicy

(nr 41), z ciekawym wystrojem

fasady, ozdobionej p³asko-

rzeŸbami, oraz drugiej (nr 37),

zrealizowano bardzo szybko, ju¿

na prze³omie 1911 i 1912 roku.

Budow¹ kierowa³ szwagier

W³adys³awa Pachulskiego,

Wac³aw Wêg³owski, w³aœciciel

firmy budowlanej. Czteropiê-

trow¹ kamienicê przy Strzelec-

kiej 26 wzniesiono dopiero w

latach 1913-1914 i po³¹czono

j¹ oficyn¹ z analogiczn¹

oficyn¹ kamienicy Stalowa 41.

Nie wszystkie plany uda³o siê

zrealizowaæ, bowiem wybuch³a

wojna. W 1915 roku Rosjanie

wycofali siê z Warszawy, za-

bieraj¹c ze sob¹ wyposa¿enie

fabryk, niszcz¹c wszystko do-

oko³a i wysadzaj¹c w powietrze

mosty. Nasta³ g³ód. I wtedy

okaza³o siê, ¿e najbardziej

„trafionym” elementem projektu

jest obszerny plac targowy, na

który ch³opi z pobliskich wsi

mogliby przywoziæ ¿ywnoœæ dla

warszawiaków. Tak powsta³ bar-

dzo potrzebny wówczas bazar.

Plac zabudowany zosta³

kilkoma rzêdami drewnianych

straganów. Jeden rz¹d stanowi³y

jatki z miêsem. Inny zajmowa³y

artyku³y spo¿ywcze oraz owoce

i warzywa. U ¿ydowskich handla-

rzy kupowa³o siê ryby, a tak¿e

odzie¿ i galanteriê. Czêœæ placu

od ulicy Strzeleckiej zarezer-

wowana zosta³a dla furmanek.

W parterach okolicznych kamie-

nic dzia³a³y sklepy i warsztaty.

Do dziœ zachowa³y siê ich szyldy

reklamowe w jêzyku polskim,

ale i rosyjskim, czyli, w tym

drugim przypadku, chodzi³o

o sklepy sprzed 1915 roku.

Administracj¹ bazaru zajmo-

wa³a siê siostra W³adys³awa

Pachulskiego, Maria Wêg³owska.

Nie by³a zbyt surowa w zbie-

raniu op³at, biedniejszym

czynsz rozk³ada³a na raty,

opiekowa³a siê dzieæmi. Mo¿e

dlatego, pamiêtaj¹cy bazar

okoliczni mieszkañcy dobrze

go wspominali i zgodnie

podkreœlali, ¿e panowa³a tam

niezwyk³a atmosfera. Pawe³

Elsztein, mieszkaniec niedale-

kiej ulicy Ma³ej nazwa³ bazar

Pachulskiego „spichlerzem

Nowej Pragi”. W swoich wspo-

mnieniach tak go opisuje:

By³ to niezwyk³y bazar i chocia¿

od pierwszych z nim spotkañ

minê³o ponad pó³ wieku, nie

mogê oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e

nigdzie podobnej atmosfery

handlowej nie spotka³em. By³

to, jakby powiedzieæ, bazar

familijny. Wszyscy chyba siê

znali: handluj¹cy i kupuj¹cy.

W³adys³aw Pachulski by³ ju¿ w

tym czasie znan¹ na Pradze

osob¹. Zosta³ nawet wybrany do

dzia³aj¹cego od 1916 roku, bêd¹-

cego namiastk¹ samorz¹du, Pra-

skiego Komitetu Obywatelskiego,

zajmuj¹cego siê organizowaniem

pomocy dla najubo¿szych i naj-

bardziej poszkodowanych przez

wojnê mieszkañców Pragi. Od

1906 roku by³ te¿ szczêœliwym

ojcem. Niestety, kiedy syn W³a-

dys³aw Brunon skoñczy³ 11 lat,

czyli w 1917 roku, w wieku 54 lat

zmar³a Maria z Wilczanów

Pachulska. Ch³opcu potrzebna

by³a matka, wiêc nied³ugo potem

W³adys³aw Pachulski o¿eni³ siê

po raz drugi z Martyn¹ Zofi¹ z

domu Ferderung. Z drug¹ ¿on¹

mia³ córkê Krystynê, póŸniejsz¹

zdoln¹ architektkê.

W³adys³aw Brunon Pachulski

ukoñczy³ praskie gimnazjum

im. Króla W³adys³awa IV, a

nastêpnie Wydzia³ Mechaniczny

Politechniki Warszawskiej.

Podczas studiów dzia³a³ w

studenckim kole naukowym

mechaników, redagowa³ nawet

studenckie pismo. W Bibliotece

Uniwersytetu £ódzkiego zacho-

wa³ siê egzemplarz satyrycznej

jednodniówki pt. „Weso³y

Mechanik”, wydanej przez

Ko³o Mechaników Studentów

Politechniki Warszawskiej w

1930 roku, której redaktorem

odpowiedzialnym by³ w³aœnie

W³adys³aw Pachulski junior.

W³adys³aw Brunon Pachulski

to pod ka¿dym wzglêdem postaæ

nietuzinkowa. Wi¹¿e siê z nim

niezwyk³a historia mi³osna.

Swoj¹ przysz³¹ ¿onê, Janinê

Perkowsk¹, mieszkaj¹c¹ na

ulicy Kowieñskiej, gdzie rodzice

mieli fabrykê kopyt szewskich,

pozna³ jeszcze w szkole. Ojciec

nie akceptowa³ tego wyboru.

Uwa¿a³, ¿e Janina nie jest

odpowiedni¹ parti¹ dla syna.

Maj¹c nadziejê, ¿e roz³¹ka zmie-

ni sytuacjê, chcia³ go wys³aæ na

studia za granicê. W³adys³aw

Brunon stanowczo odmówi³. W

koñcu stanê³o na tym, ¿e je-

¿eli uczucie m³odych przetrwa

czas studiów, ojciec zgodzi siê

na to ma³¿eñstwo. No i prze-

trwa³o. Œlub W³adys³awa Bru-

nona i Janiny odby³ siê w 1932

roku w koœciele œw. Floriana na

Pradze. Po dwóch latach para

doczeka³a siê córki Katarzyny.

W³adys³aw Brunon Pachulski

zosta³ in¿ynierem konstruktorem.

Ju¿ przed wojn¹ odnosi³ du¿e

sukcesy zawodowe. Od 1931

roku pracowa³ w Pañstwowych

Zak³adach In¿ynierii w War-

szawie przy ulicy Terespolskiej

i w Ursusie. Testowa³ prototyp

polskiego fiata 508. Bra³ udzia³

w pracach konstrukcyjnych

nad legendarnym polskim mo-

tocyklem „Sokó³”, jak równie¿

w uruchomieniu produkcji pol-

skich czo³gów. Po œmierci ojca,

W³adys³awa Pachulskiego,

która nast¹pi³a w czerwcu

1939 roku, musia³ te¿ przej¹æ

po nim opiekê nad kamienicami

i bazarem na Stalowej.

Po wybuchu wojny, wraz z

nastaniem okupacji, oficjalnie

obj¹³ stanowisko sekwestratora

s¹dowego bazaru, czyli urzêd-

nika egzekwuj¹cego op³aty.

Dawa³o mu ono mo¿liwoœæ

ukrycia siê przed w³adzami

niemieckimi, którym zreszt¹

p³aci³ podatek od posiadanych

kamienic. Wobec tego, ¿e

g³ównym odbiorc¹ motocykli

„Sokó³” by³o wojsko, a produkcja

oddzia³u Zak³adów In¿ynierii w

Ursusie niemal w ca³oœci przezna-

czona by³a na potrzeby wojska,

in¿ynierów tam zatrudnionych

czeka³a pewna œmieræ. Bazar

jeszcze raz okaza³ siê przydatny.

Tymczasem we wrzeœniu

1939 roku elewacja kamienicy

przy ul. Stalowej 41 zosta³a

silnie uszkodzona, zapewne w

efekcie podmuchu po wybuchu

bomby. Projekt rozbiórki zrujnowa-

nej czêœci elewacji i odtworzenia

jej od podstaw, z³o¿ony w sierpniu

1940 roku przez W³adys³awa

Brunona Pachulskiego do

w³adz okupacyjnych Warszawy,

nie zosta³ nigdy zrealizowany.

Mimo to, jego staraniem œcianê

naprawiono, przemurowuj¹c

zniszczon¹ strefê.

Jak widaæ, W³adys³aw Brunon

by³ dobrym gospodarzem. Jesz-

cze w 1944 roku ubezpiecza³

swoje kamienice, a zaraz póŸniej,

kiedy przysz³a nowa w³adza –

wszystko straci³. Po wojnie

pracowa³ w wielu miejscach, m.in.

w Przedsiêbiorstwie Projekto-

wania i Budowy Zak³adów

Przemys³u Metalowego i

Elektrotechnicznego „Prozamet”

i w Zjednoczeniu Budowy Ma-

szyn i Urz¹dzeñ Chemicznych

„Chemak”. Zmar³ w 1985 roku.

Bazar przetrwa³ okupacjê,

funkcjonowa³ te¿ po wojnie do

pocz¹tku lat 70. Zmieni³ siê

tylko asortyment oferowanych

produktów. Mniej by³o artyku-

³ów spo¿ywczych i miêsa,

przewa¿a³ handel warzywami

i wszelkiego rodzaju starzyzn¹.

Mia³ te¿ ten powojenny bazar

cechê charakterystyczn¹:

handlowano tu go³êbiami.

W ka¿d¹ sobotê zje¿d¿ali siê

tu hodowcy nie tylko z Pragi,

ale równie¿ z okolic podwar-

szawskich.

Na pocz¹tku lat 70. bazar

zlikwidowano. Du¿y plac, który

by³ przez d³ugie lata central-

nym miejscem Nowej Pragi,

opustosza³. O kamienice na

Stalowej nikt ju¿ nie dba³,

powoli obraca³y siê w ruinê.

Kiedy rodzina odzyska³a je

na pocz¹tku XXI wieku, by³y w

op³akanym stanie i w rezul-

tacie zosta³y wy³¹czone z

u¿ytkowania. Teraz teren ten

Historia praskich rodów

Rodzina Pachulskich

dokoñczenie ze str. 1

Kamienica przy Stalowej 41 stan obecny. Fot. J. Kiwilszo

W³adys³aw Brunon i Janina Pachulscy na ³ódce

W³adys³aw Pachulski na Krakowskim Przedmieœciu

Ani siê nie obejrzeliœmy, a ju¿ za nami rok dzia³alnoœci

klubu. Na pocz¹tek same problemy, wszystko pod górê.

Ilu bêdziemy mieli zawodników, czy bud¿et siê zepnie, gdzie

trenowaæ, kto ma byæ trenerem, sk¹d sprzêt i tak dalej. Dziêki

du¿emu zaanga¿owaniu zarz¹du klubu i wspania³ych rodziców

w nowy rok 2020 wchodzimy uœmiechniêci. ZnaleŸli siê sponsorzy

na stroje (CAREVENT i NOVA GROUP) - ju¿ nie wygl¹damy jak

przebierañcy. Po feriach zimowych ruszamy pe³n¹ par¹ ze szkoleniem

i rozgrywkami ligowymi w czterech grupach wiekowych. Jakoœ

wszystko siê pouk³ada³o - trenerzy wykonuj¹ swoj¹ robotê, kie-

rownictwo klubu dopina wszystko, aby gra³o. Rozpoczynamy

wspó³pracê z w³adzami samorz¹dowymi Targówka. Na wakacje

planujemy krótki wyjazd szkoleniowo-integracyjny naszych pi³karzy.

Wielk¹ pomoc okazali nam RSM PRAGA, TRYUMF-trofea sportowe,

Stowarzyszenie Bezpieczna m³odoœæ im. Grzegorza, Bonduelle,

BIW OFICE i wspania³a grupa przyjació³ – Alicja D¹browska, Adam

Maruszczak, Krzysztof Za³uska, Krzysztof i Piotr Maciak, Arkadiusz

Sajnog i osoby które przez skromnoœæ prosz¹ o niewymienianie.

W turnieju Targówek Cup wystartowa³o 6 dru¿yn z województwa

mazowieckiego. Ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ drobne upominki

od organizatorów. Zwyciêzcy otrzymali zas³u¿one trofea i puchary:

1 miejsce ORZE£ SYPNIEWO, 2 miejsce UKS JUNIOR ZACISZE,

3 miejsce SP POLONEZ WARSZAWA, 4 miejsce MKS MAZOWIA

B£OMINO, 5 miejsce UKS TARGÓWEK 1953 I, 6 miejsce UKS

TARGÓWEK 1953 II, oraz nagrody specjalne: najlepszy zawodnik

- MARTYNA GLINKA  ORZE£ SYPNIEWO, najlepszy bramkarz

- BARTOSZ PUSTELNIK UKS TARGÓWEK 1953 II, król strzelców

JAKUB BARCIKOWSKI UKS TARGÓWEK 1953, I nagroda FAIR PLAY

- ADAM TURKOWSKI MKS MAZOWIA B£OMINO - nagroda,

„SUPER TRENER” - ZENON MIERZEJEWSKI ORZE£ SYPNIEWO.

W imieniu kierownictwa klubu, korzystaj¹c z okazji sk³adamy

¿yczenia SZCZÊŒLIWYCH ŒWI¥T I WSPANIA£EGO ROKU 2020.

Ze sportowym pozdrowieniem do zobaczenia w listopadzie 2020

Pawe³ Wagner

I urodziny UKS Targówek 1953

jest w znacznej czêœci w rêkach

francuskiej firmy Bouygues

Immobilier, która realizuje

tam inwestycjê „Stalowa 39”.

Bêdzie to nowoczesny kom-

pleks mieszkalny. Czy dawny

charakter tego miejsca –

gwarnego, têtni¹cego ¿yciem,

dostêpnego dla wszystkich

rynku - odejdzie w przesz³oœæ?

Ju¿ Antoni Kochañski, jeden

ze znaczniejszych w³aœcicieli

nowopraskich terenów i filan-

trop z prze³omu wieku XIX i XX,

przekaza³ jedn¹ ze swoich

dzia³ek na budowê koœcio³a.

Myœla³ te¿ o budowie szko³y.

Co prawda ani koœció³, ani

szko³a nie powsta³y, ale dziêki

rodzinie Pachulskich powsta³

bazar, który przyda³ charakteru

nie tylko ulicy Stalowej, ale i

ca³ej dzielnicy. Bez przesady

mo¿na powiedzieæ, ¿e by³

sercem Nowej Pragi. W dobie

zmian, jakie nios¹ nowe inwe-

stycje i metro, mo¿e warto

spróbowaæ przywróciæ tej

czêœci Pragi tamt¹ charaktery-

styczn¹ atmosferê i energiê.

Joanna Kiwilszo


