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W sierpniu
powitamy Wis³ê?
No i mamy kolejny rekord. Maria, tak jak wczeœniej
Anna, ma ju¿ za sob¹ pierwsz¹ stumetrówkê. Pokona³a
ten dystans do 29 czerwca, a wiêc w dwa tygodnie – ca³e
102 metry, licz¹c wraz z dr¹¿eniem startowym. W tunelach metra s¹ ju¿ obie tarcze TBM. Lada chwila do³¹czy
do nich Wis³a, nieco póŸniej czwarta, bezimienna.
Jakoœ nie udaje nam siê
zejœæ z placu budowy II linii
metra, bo wci¹¿ dzieje siê
tam coœ nowego, a tempo jest
naprawdê bardzo dobre.
Czasem zdarzaj¹ siê nieprzewidziane przygody. Nagle
spod ziemi wytryska gêsta,
szara piana, pod tramwajami
dos³ownie uginaj¹ siê tory,
motorniczy zwalniaj¹ do piê-

ciu kilometrów na godzinê.
Tak, tak, to zdarzy³o siê naprawdê. 26 czerwca, na Rondzie Daszyñskiego, na powierzchniê wyp³ynê³a piana
kondycjonuj¹ca, zmieszana z
gruntem. Owa piana to substancja wyrównuj¹ca konsystencjê gruntu, w którym dr¹¿y tarcza TBM. U³atwia pracê tarczy i utrzymuje po¿¹dane ciœnienie przed jej czo³em.
Tego samego wypadku
przy pracy doœwiadczy³a
Anna. Mniej wiêcej miesi¹c
temu piana kondycjonuj¹ca
spowodowa³a zapadniêcie
siê jednej z nitek jezdni ulicy
Towarowej, tej prowadz¹cej w
kierunku placu Zawiszy. Tym
razem mieliœmy do czynienia
z powstawaniem dziur i zapadlin w torowisku, pomiêdzy
podk³adami szyn tramwajowych. Sytuacja by³a na tyle
powa¿na, ¿e w koñcu trzeba
by³o wstrzymaæ ruch na kilka
dni, prowadz¹c go objazdami, by bez przeszkód zlikwidowaæ dziury, wzmacniaj¹c je
od spodu i z góry betonem. A
wszystko z powodu nie naniesionych na plany geodezyjne
kana³ów i wolnych przestrzeni pod Rondem Daszyñskiego, w które to kana³y wcisnê³a siê piana z rozcieñczonym
dokoñczenie na str. 3

Noga w £apê

Bia³y ptak
z czarnym znamieniem
Mowa o bocianie bia³ym, który jednak nie do koñca jest
bia³y, bo ma czarne lotki (d³ugie pióra na koñcach skrzyde³) oraz intensywnie czerwone nogi i dziób. Tê czerwieñ
ptaki uzyskuj¹ razem z dojrza³oœci¹, bo m³ode bociany
maj¹ nogi i dzioby czarne.
dokoñczenie na str. 4
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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 lipcu specjalna oferta na aparaty telefoniczne
dla nies³ysz¹cych!
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Mamy urlop!
Od 16 lipca do 5 sierpnia
nasza redakcja bêdzie nieczynna.
Zapraszamy od 6 sierpnia,
nastêpna gazeta - 16 sierpnia
(wyj¹tkowo w czwartek).

Cement w krêgos³up
Naprawdê. Ta metoda nosi trudn¹ nazwê „vertebroplastyka” i jest szans¹ dla osób, które np. w wyniku osteoporozy dozna³y z³amania krêgów krêgos³upa.
Nie trzeba ju¿ chyba niko- o jej istnieniu pacjent dowiamu przypominaæ, ¿e osteopo- duje siê z regu³y, gdy dochoroza, po polsku „rzeszotnie- dzi do z³amañ ró¿nych koœci,
nie koœci” staje siê coraz z najgroŸniejszymi – z³amaczêstsz¹ chorob¹ w naszym niem g³ówki koœci udowej i
spo³eczeñstwie. Jest pod- krêgos³upa. Wprawdzie rozstêpna – nie daje objawów, a
dokoñczenie na str. 8

Spacer Forum Obywatelskiego Piêkna Architektura dla
Warszawy (FOPA), zorganizowany przez Stefana Fuglewicza i dr. Zbigniewa Tucholskiego przy wspó³pracy z
Domem Spotkañ z Histori¹ mimo straszliwego upa³u zgromadzi³ w sobotê 7 lipca kilkadziesi¹t osób, zainteresowanych praskimi zabytkami kolejowymi. By³ zwi¹zany z
przypadaj¹c¹ w sierpniu 135. rocznic¹ otwarcia Kolei
Nadwiœlañskiej.
Otwarta w 1877 roku Kolej nie kolejowe powstawa³y z
Nadwiœlañska by³a szeroko- du¿ym opóŸnieniem w stotorow¹ lini¹ kolejow¹, wybu- sunku do reszty zaborów,
dowan¹ przez Rosjan wzd³u¿ szczególnie zaboru pruskieprzypuszczalnej linii frontu na go. Wi¹za³o siê to z przyjêt¹
Wiœle i ³¹czy³a ze sob¹ najdokoñczenie na str. 5
wa¿niejsze twierdze rosyjskie
na terenie Królestwa Polskiego: Warszawê, Modlin i Dêblin z rosyjskimi twierdzami
na Wo³yniu: £uckiem, Równem i Dubnem. Pozwala³o to
na szybki transport wojska,
sprzêtu i ¿ywnoœci. By³a
obiektem o wyj¹tkowo wa¿nym znaczeniu strategicznym, a jej budowê zakoñczono w rekordowym tempie zaledwie trzech lat.
Na terenach przygranicznych Królestwa Polskiego li-
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Krowia 6 w gruzach
Pragê zelektryzowa³a kolejna niepokoj¹ca informacja:
Inwestor maj¹cy budowaæ apartamenty przy Krowiej 6 na
terenie Portu Praskiego rozebra³ resztki starej fabryki wyrobów œlusarskich Leona Ogórkiewicza i Józefa Zagórnego.
Jak w przypadku praskiej Parowozowni, zgodê na wniosek
inwestora wyda³ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Tym razem jednak zobowi¹za³ go do odtworzenia œcian
zewnêtrznych elewacji frontowej od ul. Krowiej, elewacji bocznej i elewacji tylnej wschodniej z zachowaniem rygorów obecnie obowi¹zuj¹cych, wraz z u¿yciem oryginalnych, wyselekcjonowanych elementów murowych oraz fragmentów elewacji jako tzw. œwiadków.
Czy inwestor wywi¹¿e siê z tego obowi¹zku? Zobaczymy.
Parowozowniê zast¹pi³a szpetna atrapa, w Porcie Praskim
ma zaœ powstaæ budynek mieszkaniowo-us³ugowy z gara¿em podziemnym, a projekt przewiduje „zachowanie fragmentu historycznego charakteru przemys³owej zabudowy ulicy
Krowiej”. Trudno jednak zrozumieæ, dlaczego w mieœcie, które by³o tak zniszczone podczas wojny, wci¹¿ wielkie przyzwolenie znajduje odbudowywanie zabytków. Zapominamy,
¿e zabytki trzeba przede wszystkim chroniæ. To pozostawione bez opieki staj¹ siê paskudnymi ruderami.
Kr.

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

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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Bez g³osów przeciwnych
Ostatnia przed wakacjami sesja, 28 czerwca, zaczê³a
siê od uczczenia minut¹ ciszy zmar³ej Alicji Sadowskiej,
radnej w kadencji 2006-2010.
Porz¹dek obrad odbiega³ ³y w sprawie zaopiniowania
od tradycyjnego: na pocz¹t- projektu uchwa³y Rady m.st.
ku znalaz³y siê projekty Warszawy w sprawie nazw
dwóch uchwa³, potem przyjê- niektórych ulic i skweru w
cie protoko³ów z dwóch sesji, Dzielnicy Targówek.
po nich znów projekty dwóch
W ramach prac nad „Katauchwa³, na koniec – interpe- logiem ulic i placów m.st. Warlacje i wnioski. Liczenie g³o- szawy”, przy wspó³udziale jêsów przewodnicz¹cy rady zykoznawców, varsavianistów
Zbigniew Poczesny powierzy³ i historyków opracowano zasaMi³oszowi Stanis³awskiemu. dy zapisywania nazw obiektów
Projekty uchwa³, zawiera- miejskich. Uchwa³a ma chaj¹cych wykazy nr 8 i 9 lokali rakter koryguj¹cy, nie zmienia
komunalnych do sprzeda¿y stanu faktycznego w zakresie
bezprzetargowej na rzecz ich adresów zamieszkania/zamelnajemców, zosta³y wczeœniej dowania i nie powoduje kopozytywnie zaopiniowane niecznoœci zmiany dokumenprzez komisjê merytoryczn¹. tów; nie wywo³uje skutków fiW g³osowaniu poparli je nansowych dla Dzielnicy Tarwszyscy radni obecni w tym gówek. Za przyjêciem uchwamomencie na sesji – 17 osób. ³y g³osowa³o 19 radnych.
Ostatnia uchwa³a dotyczyWykaz nr 8 obejmuje 14
lokali, w budynkach: Smoleñ- ³a rozpatrzenia skargi Paw³a
ska 73 i 87, Bazyliañska 8, Antczaka na dzia³alnoœæ dyGoœcieradowska 1, Majowa 5, rektora Szko³y Podstawowej
Krasiczyñska 10, £ojewska 16, nr 114 z Oddzia³ami IntegraSuwalska 21, Toruñska 84, cyjnymi, Magdaleny RaboZ³otopolska 10 i 15, Or³owska 2, szuk. W toku postêpowania
wyjaœniaj¹cego, zarzuty nie
¯uromiñska 8.
Wykaz nr 9 obejmuje 20 lo- potwierdzi³y siê. Komisja rekali, w budynkach: £ojewska 10 wizyjna uzna³a skargê za
i 16, Rembieliñska 13, 15 i 19, bezzasadn¹ z przyczyn fakGoœcieradowska 1, Z³otopolska tycznych i prawnych. Uchwa11, £abiszyñska 23, Majowa 5. ³ê o bezzasadnoœci skargi
Protokó³ z sesji XXIX przy- popar³o 14 radnych, 5 wstrzyjêto po drugim liczeniu g³o- ma³o siê od g³osu.
O¿ywienie wywo³a³a intersów: 12 – za, 4 – wstrzymuj¹ce siê. Za przyjêciem pro- pelacja Jêdrzeja Kunowskietoko³u z XXX sesji g³osowa³o go w sprawie podzia³u klasy i
14 radnych, 4 wstrzyma³o siê rozdzieleniu uczniów do innych klas na tym samym pood g³osu.
Jednomyœlnoœæ wróci³a w ziomie w Szkole Podstawog³osowaniu projektu uchwa- wej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20. Sprawa by³a ju¿ omawiana na posiedzeniu komisji edukacji i kultury. Wiceburmistrz S³awomir Antonik poinformowa³, ¿e w tej sprawie
odby³o siê spotkanie z dyrektork¹ szko³y i z przedstawicielami rodziców. Wczeœniej,
pani dyrektor zapomnia³a
poinformowaæ rodziców klasy 6-latków, ¿e do ich klasy,
po pewnym czasie, do³¹cz¹
inni uczniowie (klasy licz¹ 22
– 23 uczniów, norma wynosi
27 uczniów).

Radna Agnieszka Kaczmarska zarzuci³a burmistrzowi, ¿e
na spotkanie zostali zaproszeni tylko wybrani rodzice; zapyta³a o konsekwencje, jakie wyci¹gn¹³ wobec pani dyrektor i
jak ona t³umaczy³a siê z b³êdów. W odpowiedzi wiceburmistrz Antonik przypomnia³, ¿e
pracodawc¹ dyrektora szko³y
jest prezydent miasta; burmistrz ma ograniczone mo¿liwoœci wyci¹gania konsekwencji; zosta³a przeprowadzona
odpowiednia rozmowa. Do reprezentowania wszystkich rodziców wyznaczona jest trójka
klasowa i rada rodziców –
przedstawiciele obydwu tych
grup byli na spotkaniu w jego
gabinecie. Sprawa jest otwarta; rozwi¹zanie nast¹pi na pocz¹tku wrzeœnia, gdy bêdzie
wiadomo, jak liczne bêd¹ poszczególne klasy.
Jako ostatni wypowiedzia³
siê na sesji przewodnicz¹cy
Zbigniew Poczesny. Poinformowa³ o powstaniu nowego
klubu Radnych Niezale¿nych,
do którego nale¿¹: Danuta
Winnicka – przewodnicz¹ca,
Lilianna Lach, Zbigniew Poczesny i Krzysztof Sirko. Poda³ termin nastêpnej sesji: 2 sierpnia.
K.

XXVI Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Praski m³yn
Sesje pó³nocnopraskiej rady dzielnicy przyzwyczai³y
ich uczestników do anomalii. XXVI sesja rady niczym nie
odbiega³a od regu³y. Zesz³o siê na ni¹ mnóstwo osób z
zewn¹trz.
Praktycznie, jak zwykle, oczekiwanie informacji od zaobecni byli przedstawiciele rz¹du na temat przyjêæ do
Komitetu Obrony Lokatorów, praskich ¿³obków, przedszkoli
którzy tym razem pod nie- i szkó³ oraz akcji wakacyjnej
obecnoœæ na sesji wicebur- dla dzieci i m³odzie¿y. O rozmistrz £êgiewicz nie chcieli szerzenie porz¹dku wnosi³a
wywoziæ jej na taczkach i za- te¿ komisja polityki spo³eczchowywali siê biernie. Ruch nej w celu przyjêcia rocznePalikota na spokojnie odnoto- go sprawozdania OPS i buwywa³ spory i przepychanki d¿etu, aby powalczyæ o dodatpolityczne, o które XXVI se- kowe œrodki na remonty
sjê wzbogaci³a obecnoœæ gru- mieszkañ dla oczekuj¹cych
py przeciwników powrotu na na ich przydzia³. Rada wszystPlac Wileñski pomnika Brater- kie postulaty przyjê³a i ku rastwa Broni, znanego potocz- doœci opozycji porz¹dek obnie jako Czterech Œpi¹cych. rad urós³ do 16 punktów. PoRadni do pierwotnego po- sz³o jednak sprawniej ni¿
rz¹dku obrad wnieœli jeszcze mo¿na by³o oczekiwaæ.

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE
03-545 WARSZAWA, ul. Tykociñska 27/35
Tel./fax: (22) 679 68 48, 679 67 00, e-mail: shd@free.ngo.pl
www.shd.waw.pl, www.free.ngo.pl/shd
Organizacja Po¿ytku Publicznego KRS 0000026420
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, (Tykociñska 27/35, Warszawa) informuje,
¿e w wyniku przeprowadzonych zbiórek publicznych (decyzja Prezydenta m.st.
Warszawy nr AO/170/2012 z dn.17.05.2012) przeprowadzonych na terenie miasta st.
Warszawy w okresie od 19.05.2012 – 30.06.2012 r. ramach akcji „Pola Nadziei 2012”
uzyskaliœmy dochód w wysokoœci 3 026,32 z³. Dochód przeznaczyliœmy na pokrycie
kosztów dy¿urów pielêgniarskich w godzinach popo³udniowych oraz w dni
œwi¹teczne i wolne od pracy.

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy
informuje
¿e nieruchomoœæ o powierzchni 157 m2, zabudowana pawilonem o pow. zabudowy 71m2,
po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek przy ul. Wybrañskiej/S³ubickiej,
oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 97/1-cz., 97/2-cz. w obrêbie 4-08-06
zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres 3 lat w drodze konkursu ofert z
przeznaczeniem na dzia³alnoœæ handlow¹ bez mo¿liwoœci wznoszenia nowych naniesieñ
oraz bez mo¿liwoœci sprzeda¿y alkoholu.
Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia (zabudowanego - 71 m2) miesiêcznie wynosi 28,00 z³, oraz 3,50 z³/m2 gruntu z przeznaczeniem
na teren do obs³ugi obiektu handlowego, co daje ³¹czn¹ wysokoœæ czynszu dzier¿awnego
miesiêcznego – 2289 z³ + podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.
Nieruchomoœæ znajduje siê w posiadaniu dotychczasowego Dzier¿awcy.
Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy - Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107 w wysokoœci 2500,00 z³ najpóŸniej do dnia 24.07.2012 r. Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê
uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych
kopertach z napisem: Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa. „Oferta
na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Wybrañskiej/
S³ubickiej”, bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami
w Dzielnicy Targówek Urzêdu m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20 pok. 421, od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach 800-1600, najpóŸniej do dnia 24.07.2012 r.
Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji - zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w
Informatorze konkursowym. Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w
dniu 26.07.2012 r. o godz. 1200, w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami
w Dzielnicy Targówek Urzêdu m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.
Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem konkursowym
dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Targówek Urzêdu m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach 800-1600. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ
pod numerem telefonu 22-44-38-827 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

Rada po przyjêciu protoko³u z III sesji trwaj¹cej od
grudnia 2010 do maja 2012
b³yskawicznie rozpatrzy³a
kilka skarg na dzia³anie zarz¹du dzielnicy, wszystkie je
odrzucaj¹c. Szybko te¿ uporano siê ze spraw¹ zaopiniowania projektu uchwa³y, porz¹dkuj¹cej zapisy nazewnicze ulic na Pradze Pó³noc
np. ulica Okrzei od tej pory
bêdzie siê nazywa³a Stefana Okrzei, ulica Cyryla i Metodego - Œwiêtych Cyryla i
Metodego itp. Propozycje
komisji polityki spo³ecznej i
bud¿etu przesz³y bez dyskusji i g³osu sprzeciwu.
Zesz³o siê radzie - jak zwykle - na debacie politycznej
wokó³ pomnika. Radny Kazanecki z PiS próbowa³ prezentowaæ jakieœ stanowisko w
sprawie, ale bardzo mu nie
wychodzi³o. Jak zwykle broni³ pomnika radny Tondera SLD przypominaj¹c, i¿ na
pomniku s¹ tak¿e postacie
¿o³nierzy polskich z or³em na
fura¿erkach i ¿e oczywiœcie
wola³by, by Pragê i Warszawê wyzwoli³y wojska amerykañskie, ale historia potoczy³a siê tak, jak siê potoczy³a,
co mocno irytowa³o jego oponentów. Zabiera³y g³os osoby spoza rady po to tylko, aby
opluæ swoich przeciwników,
których nawet nie by³o na sali
obrad. Zrobi³ siê m³yn i galimatias, który samoczynnie
siê uporz¹dkowa³, gdy okaza³o siê, ¿e rada ¿adnego
stanowiska w sprawie nie
przyjmie i przeciwnicy pomnika opuœcili salê obrad.
Doœæ sprawnie zarz¹d
upora³ siê z seri¹ pytañ odnoœnie przyjêæ do szkó³ i
przedszkoli, co nie do koñca
satysfakcjonowa³o radnego
Wieczorka z PiS. Radny Wachowicz, który mocnym g³osem na pocz¹tku obrad domaga³ siê informacji na temat Bazaru Ró¿yckiego, w
momencie jej udzielania by³
ju¿ od dobrej godziny nieobecny, mimo to rada quorum utrzyma³a. W ostatnich
punktach wolne wnioski i interpelacje chêtnych do zabierania g³osu nie by³o i przewodnicz¹ca Kowalska Kobus (PO) sesjê zamknê³a.
DCH
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85

XXIX sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Czas na zmiany ...
obwodów szkolnych
To nie by³a sesja z gatunku tasiemcowych. Kilka punktów,
dwie przeg³osowane uchwa³y.
Pierwsza dotyczy³a zaopi- Gozdawitów, wzd³u¿ brzegu
niowania zmiany nazw kilku lasu do Strumykowej i kolejno
bia³o³êckich ulic. Pozytywne, Dzierzgoñsk¹ do ulicy Marcina
bo zgodne z zasadami rz¹dz¹- z Wrocimowic, Marcina z Wrocymi jêzykiem polskim i z lo- cimowic do skrzy¿owania z
gik¹, s¹ opinie dotycz¹ce przed³u¿eniem Aluzyjnej i
zmian. Ulica Józefa Mehofera przed³u¿eniem Aluzyjnej do Wiotrzyma nazwê Józefa Mehof- s³y. Od zachodu granica przefera, Naprze³aj stanie siê Na biega wzd³u¿ Wis³y, od przed³uPrze³aj. P³ochocimska bêdzie ¿enia Aluzyjnej do granicy BiaP³ochociñsk¹, zaœ Van Gogha ³o³êki z gmin¹ Jab³onna.
– po wejœciu w ¿ycie uchwa³y
Nowy obwód szkolny dla
– bêdzie ulic¹ Vincenta van podstawówki nr 342 równie¿
Gogha. I jeszcze Zubowicka ulega zmianie. Jego pó³nocstanie siê ¯ubowieck¹.
na granica - od Wis³y, przed³uNie uzyska³y akceptacji ¿eniem Aluzyjnej do skrzy¿oradnych zmiany nazw ulic - wania z ulic¹ Marcina z WroJózefa Antalla na Józsefa cimowic, Marcina z WrocimoAntalla i Micha³a Faradaya na wic do Dzierzgoñskiej, Dzierzgoñsk¹ do Strumykowej, StruMichaela Faradaya.
To najlepszy czas na zmia- mykow¹ wzd³u¿ brzegu lasu
ny obwodów szkolnych. Skoñ- do wysokoœci numeru 40,
czy³ siê rok, nowy za dwa mie- brzegiem lasu do skrzy¿owasi¹ce. Bêdzie sporo czasu na nia Leœnej Polanki z Gozdasprawy administracyjne i na witów, Leœnej Polanki w kieprzygotowanie siê na zmiany runku po³udniowym do Osuw szko³ach, których to doty- chowskiej i Osuchowsk¹ do
czy. A dotyczy nastêpuj¹cych ulicy Mehoffera.
placówek: Szko³y PodstawoWschodnia granica obwodu
wej z Oddzia³ami Integracyj- - Mehoffera od skrzy¿owania z
nymi nr 154 im. Paw³a Ed- Osuchowsk¹ do skrzy¿owania
munda Strzeleckiego przy Le- z Ksi¹¿kow¹; po³udniowa œnej Polanki 63/65, Szko³y Ksi¹¿kow¹, od skrzy¿owania z
Podstawowej z Oddzia³ami In- Mehoffera do skrzy¿owania z
tegracyjnymi nr 342 im. Jana Odkryt¹; zachodnia – Odkryt¹,
Marcina Szancera przy Stru- od skrzy¿owania z Ksi¹¿kow¹
mykowej 21a, Szko³y Podsta- do ulicy Barei, umownym
wowej z Oddzia³ami Integra- przed³u¿eniem Barei do Wis³y,
cyjnymi nr 344 im. Powstania wzd³u¿ Wis³y na pó³noc do wyWarszawskiego przy Erazma sokoœci przed³u¿enia Aluzyjnej.
z Zakroczymia 15. Tym saI ostatnia placówka, dla któmym nastêpuj¹ zmiany w za- rej zmieni³ siê obwód szkolny
pisach aktów za³o¿ycielskich – podstawówka nr 344. Nowe
owych szkó³.
granice obwodu to na pó³nocy
Nowy okrêg szkolny podsta- - od Wis³y, umownym przed³uwówki nr 154 to: od pó³nocy - ¿eniem Barei, do skrzy¿owagranica Bia³o³êki z gmin¹ Ja- nia z Odkryt¹ (do wysokoœci nr
b³onna, na odcinku od Wis³y do 55), Odkryt¹ na po³udnie do
linii kolejowej Warszawa – skrzy¿owania z Ksi¹¿kow¹,
Gdañsk; od wschodu - wzd³u¿ Ksi¹¿kow¹ do skrzy¿owania z
linii kolejowej Warszawa - Mehoffera i Mehoffera do
Gdañsk do wysokoœci Mehoffe- skrzy¿owania z Majolikow¹.
ra. Od po³udnia granice obwo- Wschodni¹ granicê wyznacza
du wyznaczaj¹ – ulica Mehoffe- Majolikowa do skrzy¿owania z
ra do Modliñskiej, Modliñska na Pomorsk¹ i Milenijn¹ do skrzypó³noc do wysokoœci numeru ¿owania z ulic¹ Æmielowsk¹.
238 po parzystej stronie i 257 Po³udniow¹ granicê stanowi
po stronie nieparzystej, nastêp- Æmielowska i jej przed³u¿enie
nie granica biegnie wzd³u¿ uli- na zachód, do Wis³y, a zachodcy projektowanej, równoleg³ej ni¹ bieg Wis³y na odcinku od
do Mehoffera a¿ do krañca uli- Æmielowskiej do wysokoœci
cy Osuchowskiej, nastêpnie umownego przed³u¿enia Barei
prostopadle do Osuchowskiej i i sama ulica Barei.
Leœnej Polanki, dalej prosto do
(egu)

Restauracja Mega Bait
zaprasza na Kuchniê Miêdzynarodow¹
ul. Modliñska 199 (wejœcie od ul. Produkcyjnej) tel. 22 744 50 33
e-mail: biuro@megabait.pl; manager@megabait.pl; www.megabait.pl
♦ Restauracja dysponuje trzema salami, dwoma barami i w okresie
letnim ogródkiem.
♦ Menu to najlepsze potrawy kuchni polskiej, w³oskiej, meksykañskiej
i amerykañskiej.
♦ Pracuj¹ tu doœwiadczeni Kucharze, wszystkie dania przegotowywane
s¹ na zamówienie ze starannie wyselekcjonowanych produktów.
♦ Profesjonalna obs³uga oraz eleganckie wnêtrza o ciekawej aran¿acji
dope³niaj¹ wizerunku Restauracji.
♦ Mega Bait to udane imprezy okolicznoœciowe, takie jak:
wesela, komunie, chrzciny, imprezy firmowe i inne.
♦ To równie¿ Kawiarnia z doskona³¹ kaw¹, deserami
i du¿ym wyborem drinków.
♦ CATERING dla Goœci indywidualnych i dla Firm.
♦ Menu Lunchowe, zamówienia na wynos, dowóz do Klienta.

W sierpniu powitamy Wis³ê?
dokoñczenie ze str. 1

gruntem, by w koñcu wyp³yn¹æ na powierzchniê. Nie
mo¿na wykluczyæ, ¿e sytuacja bêdzie siê powtarzaæ
podczas tej budowy równie¿
w innych miejscach.
Koszula bli¿sza cia³u
Powróæmy wiêc na prask¹
stronê budowy. Stacja metra
Dworzec Wileñski jest ostatni¹ prask¹ stacj¹, na której
pojawi³ siê wykonawca, co
nie oznacza, ¿e nic siê tu nie
dzieje. Dzieje siê bardzo
du¿o. Ruszy³y prace przy
wykopie podstropowym,
gdzie powstanie pierwsza
podziemna kondygnacja.
Korpus stacji jest dobrze widoczny, zarówno od strony
Carrefoura jak i budynku
poczty przy Targowej. Nie
sposób go nie spostrzec, bowiem rozci¹ga siê na odcinku 60 metrów. ZejdŸmy jednak pod ziemiê. Piêæ metrów
w g³¹b, licz¹c od stropu, powsta³ poziom -1 stacji, pod
którym w przysz³oœci bêd¹
perony. Poziom -1 móg³ powstaæ dopiero po wydr¹¿eniu
6 tys. m3 ziemi.
W pobli¿u Bia³ostockiej s¹
budowane œciany szczelinowe stacji. Przypominamy œciany szczelinowe s¹ dziœ
czêsto stosowanymi obudowami g³êbokich wykopów,
ze wzglêdu na ich du¿¹
sztywnoœæ, a tak¿e na mo¿liwoœæ ich wykorzystania,
zarówno jako œcian podziemnych, jak i fundamentów budynku. Wykonuje siê
je do g³êbokoœci nawet 25 30 m. Gruboœæ œcian szczelinowych waha siê na ogó³
od 60 do 80 cm, rzadziej stosuje siê œciany cieñsze 50centymetrowe lub grubsze –
100-centymetrowe. Wszystkie s¹ wykonywane z betonu lub ¿elbetonu i formuje
siê je w szczelinie wykopanej w gruncie.
Tym w³aœnie wykopem,
wzmocnionym œcian¹ szczelinow¹, powróci na po-

wierzchniê – po wykonaniu
swojej pracy – tarcza TBM.
Nie opuszczamy jeszcze
podziemia, bo tu, naprzeciw
cerkwi, powstaj¹ tory odstawcze dla przysz³ej linii metra,
tej prowadz¹cej na Targówek.
Tu równie¿ dobiega koñca
wykonywanie baret, które
bêd¹ podtrzymywaæ górny
strop torów odstawczych dla
tej linii metra. Przypomnijmy
- bareta, to pojedyncza sekcja œciany szczelinowej,
umieszczana pod p³yt¹ fundamentow¹, œcian¹ lub s³upem konstrukcyjnym.
W pobli¿u budynku dyrekcji PKP wystaj¹ z ziemi zbrojenia kolejnego fragmentu
górnego stropu torów odstawczych, zaœ bardziej centralnie, czyli w kierunku
skrzy¿owania Targowej i Solidarnoœci obni¿any jest górny strop, ze wzglêdu na kolizjê z przebiegaj¹c¹ tamtêdy
sieci¹ sanitarn¹ i na koniecznoœæ poprowadzenia magistrali kanalizacyjnej. Strop
otrzyma os³onê larsenow¹.
Czym jest taka os³ona?
Œcianka, os³ona Larsena (w³.
Larssena) jest profilem z blachy falistej o gruboœci ok. 1
cm, wykorzystywanym jako
szczelna œciana oporowa
umacniaj¹ca i uszczelniaj¹ca, najczêœciej stosowana
przy umacnianiu nabrze¿y.
Os³ona larsenowa bywa równie¿ wykorzystywana do budowy grodzi w budowlach
wodnych, a tak¿e jako za-

OKNA PCV
RABAT DO 30%
Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦ ¯aluzje
Verticale ♦ Parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297

bezpieczenie fundamentów i
wykopów przed mo¿liwym
osuniêciem.
Druga praska stacja
zagra¿a³a budynkom
To ta przy Narodowym Warszawa Stadion. Tu ju¿
widaæ pod stropem coœ na
kszta³t przysz³ych, otwartych
antresoli, z których bêdzie siê
rozci¹ga³ widok na perony.
Stacja Stadion bêdzie wspólna dla obecnej linii metra i tej,
która pobiegnie w przysz³oœci
na Goc³aw.
Dopiero zaczêto budowê
œcian szczelinowych od strony Zamoyskiego, bowiem jak
dot¹d w tej czêœci funkcjonowa³o jeszcze zaplecze techniczne dla odwiertów, których
celem by³o oszacowanie rodzaju gruntu i wzmocnienie
fundamentów budynków, które znajd¹ siê nad podziemnym budynkiem stacji i nad
tunelami metra. Oszacowano, wzmocniono, wiêc mo¿na by³o przyst¹piæ do budowy w³aœciwej. To pierwszy
fragment czêœci metra zlokalizowanej przy Narodowym.
Drugi fragment, centralny,
to budowa dwóch antresoli,
po³¹czonych systemem k³adek, które bêd¹ stanowiæ ci¹g
komunikacyjny pomiêdzy peronami. 11 tys. m3 ziemi trzeba by³o wywieŸæ taœmoci¹gami na powierzchniê, by ta
czêœæ stacji mog³a powstaæ.
Kolejne metry szeœcienne
urobku, tym razem 8 tys., znalaz³y siê na powierzchni, by
móg³ powstaæ -1 poziom stacji. Najpierw wyburzono technologiczn¹ œcianê szczelinow¹, która oddziela³a korpus
stacji od torów odstawczych i
mia³a gruboœæ – bagatela – 1
metra. W powsta³ej tam wielkiej komorze trwa wylewanie
betonu, by ³atwiej by³o potem
wykonywaæ szalunki stropu.
Co jeszcze? Na stacji Stadion
trwa zbrojenie kolejnych fragmentów stropu nad torami
odstawczymi (dla przysz³ej li-

nii metra na Goc³aw) i zasypywanie zmodernizowanego
kolektora wodnego.
A tymczasem na Woli diamenty
W pobli¿e ulicy Karolkowej,
co zrozumia³e pod ziemi¹,
bêd¹ siêgaæ tory odstawcze.
Podziemna komora, w której
siê znajd¹, ma 270 metrów
d³ugoœci i 20 szerokoœci. Tu
bêd¹ zawracaæ sk³ady kolejki
podziemnej. By wykopaæ tê
komorê, tarcza TBM wydr¹¿y³a 23 tys. m3 urobku! Do wydr¹¿enia pozosta³o jeszcze 40
metrów tunelu, pozostanie po
nim dodatkowo 4 tys. m3 ziemi. Wówczas gotowy bêdzie
ca³y poziom -1 stacji Rondo
Daszyñskiego, w tym podziemny budynek z peronami.
Tydzieñ potrwa usuwanie
technologicznej
œciany
szczelinowej, dziel¹cej komorê torów odstawczych od budynku stacji. To ju¿ niebawem. A dlaczego potrwa a¿
tydzieñ? Œciana ma gruboœæ
1 metra, jej powierzchnia
ca³kowita to 100 m 2 , zaœ
waga - 240 ton! Tego giganta
bêdzie ci¹æ pi³a linowa z diamentowym ostrzem.
Rozstajemy siê z II lini¹
metra na trochê d³u¿ej. Redakcja ma wakacje. Powracamy 16 sierpnia z nowymi informacjami z placu budowy.
Niewykluczone, ¿e w do³ku
startowym powitamy wówczas
Wis³ê - trzeci¹ tarczê TBM.
El¿bieta Gutowska

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³
- zni¿ki na protezy
- korony porcelanowe 430 z³
- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net
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Koniec wieñczy dzie³o
Martwe natury, kwiaty, koty i konie, które uciek³y z karuzeli – to tylko niektóre tematy prac uczestników zajêæ plastycznych, jakie odbywa³y siê w Domu Kultury „Praga” w
roku 2011/2012.

4 lipca w sali wystawienniczej
Domu Kultury „Praga” zaprezentowali swoje prace uczestnicy trzech pracowni plastycznych: linorytu i suchej ig³y, malarstwa oraz rysunku. Wszystkie trzy pracownie prowadzi
znany praski artysta Leszek
Gêsiorski, absolwent wydzia³u
grafiki warszawskiej ASP.
Uczniowie Leszka Gêsiorskiego to prawdziwi pasjonaci. S¹ w ró¿nym wieku, maj¹
ró¿ne upodobania, ale przyje¿d¿aj¹ na Pragê czêsto z
odleg³ych dzielnic miasta, po

pracy lub po szkole, poniewa¿
³¹czy ich jedna cecha - radoœæ
tworzenia. Na koñcz¹cej sezon zajêciowy wystawie zaprezentowali prace wykonane w
ró¿nych technikach: pastele,
tempery i obrazy akrylowe, rysunki o³ówkiem i grafiki.
Du¿¹ czêœæ przestrzeni galerii DK „Praga” wype³niaj¹
kwiaty i martwe natury malowane na czarnym tle technik¹
suchej pasteli. Zwracaj¹ tu
uwagê „GoŸdziki” Beaty Siemi¹tkowskiej i „Rumianki”
Anny W¹sik.

Nastêpn¹, du¿¹ grupê prac
stanowi¹ rysunki. Interesuj¹ce
studium ludzkiej postaci zaprezentowa³y Agata WoŸniakowska i Eugenia Doroszkiewicz.
Eugenia Doroszkiewicz zadebiutowa³a te¿ na polu grafiki. Jej
pierwszy w ¿yciu linoryt przedstawiaj¹cy przycupniêtego kota
o d³ugich w¹sach – od razu na
bardzo wysokim poziomie –
swoj¹ lekkoœci¹ przypomina japoñskie rysunki na jedwabiu.
- W technice linorytu przedstawiæ w³os, oddaæ puszystoœæ
– to nie lada sztuka! –mówi o
tej pracy Leszek Gêsiorski.
Wszystkie grafiki mistrz ocenia bardzo wysoko. Rzeczywiœcie s¹ to piêkne, niezwykle
szczere i dobre technicznie
prace. Anna Ostoja-Bêbnowska jest autork¹ œwietnych portretów dzikich zwierz¹t, ¿yrafy, zebry, niedŸwiedzia. Roma
Pieñkowska, która od czterech
lat uczêszcza do Domu Kultury „Praga” na zajêcia z malarstwa, te¿ spróbowa³a swoich
si³ w grafice. Wystawi³a interesuj¹ce linoryty przedstawiaj¹ce drzewa i parasole. Nie
oznacza to, ¿e zdradzi³a malarstwo. W czêœci malarskiej
wisi jej obraz, wyró¿niaj¹cy siê
od innych tematyk¹. Jest trochê dziwny, tajemniczy. Przedstawia konie, które uciek³y z
karuzeli i odpoczywaj¹ na noc-

nym pastwisku. Autorka przyzna³a, ¿e zainspirowa³o j¹ widziane przed laty zdjêcie. Poniewa¿ bardzo kocha konie,
nada³a temu wspomnieniu
w³asny kszta³t.
Leszek Gêsiorski w niczym
nie ogranicza swoich uczniów.
Nie narzuca tematów ani technik. Zasad¹ jego zajêæ jest indywidualny rozwój ka¿dego z
uczestników. Dlatego powstaj¹
tak niezwyk³e, ciekawe prace.
Leszek Gêsiorski twierdzi,
¿e wystawa koñcz¹ca tegoroczny sezon jest szczególna.
- Uczniowie dali z siebie
wszystko. Powsta³y jedne z
najlepszych prac w czasie istnienia prowadzonych przeze
mnie pracowni.
Tê niezwyk³¹ wystawê prac
uczniów trzech pracowni: linorytu i suchej ig³y, malarstwa i rysunku w Domu Kultury „Praga”
przy ul. D¹browszczaków 2 mo¿na ogl¹daæ do koñca lipca w godzinach pracy Domu Kultury.
Joanna Kiwilszo

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

Noga w ³apê

Bia³y ptak z czarnym znamieniem

Patroni naszych ulic

W³adys³aw Skoczylas (1883-1934)
Malarz, grafik, drzeworytnik, pedagog i popularyzator sztuki W³adys³aw Skoczylas jest
patronem ulicy na Pradze Pó³noc. Urodzony 4 IV 1883 w Wieliczce, s. Franciszka i Józefy
z Widomskich. W Bochni ukoñczy³ gimnazjum i zda³ maturê, a nastêpnie (dziêki stypendium) uczy³ siê w Kunstgewerbschule w Wiedniu w latach 1901-1904. Po ukoñczeniu tej
szko³y pracowa³ jako nauczyciel rysunku w Bochni, jednoczeœnie studiuj¹c w krakowskiej
ASP – malarstwo u Axentowicza i Wyczó³kowskiego, a rzeŸbê u K. Laszczki. Udziela³ siê
tam w Bratniej Pomocy (przez pewien czas by³ jej prezesem), by³ te¿ cz³onkiem ZET.
Od 1908 uczy³ rysunku i moW 1914 r., po wybuchu I ³y Sztuk Piêknych (od 1932
delowania w Zakopiañskiej wojny, zosta³ powo³any do ar- ASP), gdzie zorganizowa³ i
Szkole Przemys³u Drzewnego. mii Austro-Wêgier, jednak ju¿ prowadzi³ katedrê grafiki.
Zainteresowa³ siê wówczas gó- w 1915 wróci³ do Zakopanego,
W 1930 powo³ano go na dyrekralsk¹ sztuk¹ ludow¹. Inspiracja gdzie wykona³ wiele drzewory- tora Departamentu Sztuki w Minini¹ bêdzie trwa³ym rysem jego tów inspirowanych podha- sterstwie Wyznañ Religijnych i
twórczoœci. Wspó³tworzy³ w lañsk¹ sztuk¹ ludow¹. Malowa³ Oœwiecenia Publicznego, ale w
1909 Towarzystwo Sztuka Pod- tak¿e akwarele i wykonywa³ koñcu 1931 poda³ siê do dymisji
halañska, którego prezesem zo- prace technik¹ „suchej ig³y”.
w proteœcie przeciw redukcji desta³ w 1911. W Zakopanem, bêJesieni¹ 1917 w warszaw- partamentu do rangi wydzia³u.
d¹cym ju¿ wówczas „zimow¹ skim Towarzystwie Zachêty Doprowadzi³ jednak do powstania
stolic¹ Polski” pozna³ m.in. Jana Sztuk Piêknych odby³a siê zbio- Instytutu Propagandy Sztuki w
Kasprowicza, Kornela Maku- rowa wystawa jego prac, która Warszawie, uzyskuj¹c wsparcie
szyñskiego, Karola Stryjeñskie- by³a wielkim sukcesem. Przy- zarówno pañstwa, jak i (wraz z K.
go, Stefana ¯eromskiego.
czyni³a siê ona do zapropono- Stryjeñskim) prywatnych sponsoW 1910 wyjecha³ do Pary¿a, wania mu pracy w Warszawie - rów. W sali IPS zorganizowa³ I
aby studiowaæ rzeŸbê u A. Bo- od marca 1918 zosta³ wyk³a- Miêdzynarodow¹ Wystawê Drzeurdelle’a, z czego musia³ zrezy- dowc¹ grafiki na Wydziale Ar- worytu Wspó³czesnego (1933).
gnowaæ z powodu choroby, chitektury Politechniki WarBy³ nie tylko artyst¹ i pedagoodby³ jednak podró¿ przez Fran- szawskiej. Zamieszka³ wów- giem, ale tak¿e propagatorem
cjê i W³ochy. Po powrocie do czas na sta³e w Warszawie.
sztuki. Publikowa³ liczne recenzje
Zakopanego nadal pracowa³ w
W niepodleg³ej Polsce i artyku³y o sztuce m.in. w „Wiaww. szkole. W tym czasie wyko- oprócz dzia³alnoœci artystycz- domoœciach Literackich” i pi³sudna³ ponad 140 rysunków o³ów- nej prowadzi³ o¿ywion¹ dzia- czykowskiej „Gazecie Polskiej”.
kiem i tuszem, przedstawiaj¹- ³alnoœæ spo³eczn¹.
Opublikowa³ rozprawê „Drzeworyt,
cych podhalañskie koœció³ki
W 1919 reaktywowa³ Zwi¹zek jego istota i historia” (w: „Grafika
drewniane, kapliczki przydro¿ne
Polskich Artystów Grafików, zawie- Polska” nr 4-5/1928). W 1933 opui nadrzewne, figury – w du¿ej
szony po wybuchu I wojny. ZPAG blikowa³ w Warszawie „Drzeworyt
mierze ju¿ nie istniej¹ce. Ze
organizowa³ wystawy objazdowe ludowy w Polsce” zawieraj¹cy odswoimi uczniami urz¹dzi³ 2 wypo kraju (po³¹czone ze sprzeda¿¹ bitki zebranych przez niego 99
stawy we Lwowie, propaguj¹ce
prac), a tak¿e co 2 lata (od 1928) drzeworytów z XVIII i XIX w. (Ukastyl zakopiañski. Pisa³ te¿ na
za³o siê te¿ wydanie francuskie).
Salony Grafiki w Warszawie.
jego temat artyku³y i wyg³asza³
Uczestniczy³ w pracach TowarzyW 1920 wspó³organizowa³
odczyty. W owym czasie czêœæ
stwa Szerzenia Sztuki Polskiej
Stowarzyszenie
Polskich
Artypolskich intelektualistów uwa¿awœród Obcych (TOSSPO),
³a, ¿e styl zakopiañski w archi- stów „Rytm”, uczestnicz¹c we
Zmar³ 8 IV 1934 w Warszawszystkich
jego
wystawach.
tekturze i zdobnictwie mo¿e siê
wie. Przyczyn¹ przedwczesnej
W tym¿e roku zosta³ dyrekstaæ polskim stylem narodowym.
œmierci by³a bia³aczka.
W 1913 wykona³ pierwsze torem Miejskiej Szko³y RysunTomasz Szczepañski
drzeworyty. W tym samym roku kowej, przekszta³caj¹c j¹ w
Literatura
wyjecha³ do Pary¿a i Lipska, Miejsk¹ Szko³ê Sztuk Zdobnigdzie pog³êbia³ swoje umiejêt- czych i otwieraj¹c przy niej od- Groñska M. „W³adys³aw
noœci w zakresie drzeworytnic- dzielny kurs zdobniczy oraz kur- Skoczylas” W-wa 1966
Polski S³ownik Biograficzny, t. 38
twa, w Lipsku ukoñczy³ kurs sy popo³udniowe i wieczorne.
W XII 1922 powo³ano go na Paluch K. £. „W³adys³aw
drzeworytniczy pod kierownictwem H. J. Bertholda.
profesora warszawskiej Szko- Skoczylas”, Wieliczka 1976
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Pisa³am dot¹d tylko o ptakach
charakterystycznych dla miejskiego pejza¿u, czy¿bym wiêc dzisiaj
poszerza³a repertuar? I tak i nie.
Bociany, oczywiœcie, najbardziej
kochaj¹ wilgotne ³¹ki, ale gniazda zak³adaj¹ najchêtniej w ludzkich osiedlach i zdarza siê, ¿e s¹
to ju¿ tereny miejskie. Bo miasta
rozwijaj¹c siê zjadaj¹ wioski i w
ten sposób miejskie budynki wyrastaj¹ w bezpoœredniej bliskoœci
bocianich gniazd.
Jak to by³o w Konstancinie
– Jeziornej? Czy najpierw zbudowano bloki, a potem sprowadzi³y siê w ich s¹siedztwo bociany, czy te¿ to bociany wpierw
zbudowa³y na drzewie gniazdo,
a po jakimœ czasie otaczaj¹ce
je tereny zabudowano?
Ta druga wersja jest bardziej
prawdopodobna, choæ mo¿e
byæ i tak, ¿e ludzie i ptaki osiedlili siê tu równoczeœnie. W
ka¿dym razie mieszkañcy ulicy Jaworskiego ciesz¹ siê z
obecnoœci bocianów, z dum¹
o nich opowiadaj¹ i co roku
niecierpliwie oczekuj¹ na ich
pojawienie siê w gnieŸdzie.
Bo choæ bociani klekot to nie
s³owicze trele, ptak ten tradycyjnie otaczany jest estym¹ i
sympati¹ ludzi. Ju¿ w staro¿ytnych greckich i rzymskich podaniach „przynosi³” dzieci,
uto¿samiany by³ z opiekunk¹
ma³¿eñstwa i macierzyñstwa.
W mitach i legendach wielu
kultur kojarzony jest ze szczêœciem i dobrobytem. Na dalekim wschodzie by³ tak powa¿any, ¿e za jego zabicie karano jak za zabicie cz³owieka.
W Konstancinie jest jeszcze
du¿o zieleni a okoliczne ³¹ki

pozwalaj¹ siê ptakom wy¿ywiæ; jest wiêc szansa, ¿e rodzina nie zrezygnuje na razie ze
swojego siedliska.
Nasz kraj podoba siê bocianom – du¿o tu jeszcze b³otnistych terenów i pól uprawnych,
na których mog¹ z powodzeniem ¿erowaæ, s¹ lubiane, maj¹
zapewnion¹ opiekê prawn¹.
Mo¿e dlatego a¿ co pi¹ty bocian jest Polakiem, co oznacza,
¿e 20% jego populacji osiedla
siê na obszarach Polski.
Przy budowie nowego
gniazda ptaki chêtnie korzystaj¹ z pomocy cz³owieka, tj.
wznosz¹ je np. na platformach
przymocowanych na szczytach s³upów energetycznych,
na ko³ach od wozu czy na podstawach zbitych z desek i przymocowanych na szczycie dachu lub wysokim drzewie. Taka
podstawa wypleciona chrustem przypomina im zacz¹tek
gniazda i pobudza do dalszego wyœcie³ania. Tworzenie du¿ego, wygodnego domu trwa
w³aœciwie nieprzerwanie –
dzieñ po dniu i sezon po sezonie ptaki znosz¹ materia³ do
budowy i uzupe³niaj¹ konstrukcjê. Podstawa jest z chrustu w dziobie przynosz¹ ga³êzie
d³ugoœci nawet pó³tora metra!
Do wyœcielenia wnêtrza u¿ywaj¹ suchej trawy, s³omy, korzonków, np. k³¹czy perzu. Trafiaj¹ siê te¿ szmaty, papier, folia i sznurki. Czasem usi³uj¹

oszczêdziæ sobie wysi³ku;
bywa, ¿e bociany z s¹siaduj¹cych ze sob¹ gniazd podkradaj¹ sobie budulec. Dlatego w
czasie budowy zwykle jeden z
bocianów pilnuje gniazda a
drugi leci po materia³. Nie wiadomo dok³adnie, jaki udzia³ w
tym zadaniu maj¹ m¹¿ i ¿ona.
W jednych Ÿród³ach znajdziemy, ¿e samiec i samiczka w
podobny sposób przyk³adaj¹
siê do budowy, z kolei inne
podaj¹, ¿e budulec zdobywa
g³ównie m¹¿, a ¿ona zajmuje
siê uk³adaniem go w gnieŸdzie
i pracami wykoñczeniowymi.
Tak czy siak, dziêki ich staraniom niewielkie pocz¹tkowo
lokum ci¹gle siê rozrasta, dochodz¹c z czasem do 1,5-2 m
œrednicy i 2 m wysokoœci. W
Polsce i na Wêgrzech znaleziono nawet gniazda o 4 m
wysokoœci. Waga takiego
mieszkania wynosi kilka ton.
Ciekawe jest to ¿e, w jego
szczelinach k¹tem zak³adaj¹
gniazda ró¿ne ma³e ptaki, jak
np. wróble, mazurki, szpaki.
Obserwowano te¿ kawki, kraski, pliszki, strzy¿yki czy nawet
sowy pójdŸki i pustu³ki. W pewnym du¿ym bocianim gnieŸdzie odbywa³o lêgi 40 par wróbli i 5 par kawek. W innym: 10
par wróbli, 5 par mazurków,
para krasek i para pustu³ek.
Ciekawe, jak uk³ada³o siê im
s¹siedzkie wspó³¿ycie?
W nastêpnym odcinku opowiem Pañstwu o innych aspektach bocianiego ¿ycia.
Renata Markowska
Fundacja Noga w £apê
www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze
odszkodowania
dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych
Bez zaliczek
prowizja p³atna po
uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70
Hexa Dochodzenie Odszkodowañ
ul. Zagójska 9
04-160 Warszawa

Rysunki Waldemara Borowskiego w „Projekcie”
Do koñca lipca w praskiej kawiarni „Projekt” przy
ul. Wileñskiej 21 mo¿na ogl¹daæ wystawê rysunków
Waldemara Borowskiego pt. „Drawing”. Wstêp wolny.

Okiem gliny

Kluczowa informacja
Jak najproœciej scharakteryzowaæ gliniarsk¹ robotê?
To po prostu ¿mudne zbieranie i analizowanie informacji.
PóŸniej ca³a sztuka polega na odsiewaniu ziarna od plew.
Szczególnie w sprawach o zabójstwo.
Na miejscu panowa³ typowy dla ¿e sprawcami tego zabójstwa s¹
takich spraw rozgardiasz. W ma- dwaj goœcie o bandyckich mor³ym, ciasnym mieszkaniu k³êbi³ dach wystaj¹cy pod budk¹ z pisiê t³um ludzi. Technicy z pêdzel- wem i tu pada³ jej dok³adny adres.
kami z piór marabuta pokrywali Teoretycznie tego sygna³u te¿ nie
proszkiem argentoratu stare me- powinienem zlekcewa¿yæ. Oficer
ble, ujawniaj¹c odciski linii papi- dy¿urny z kolei odebra³ anonimolarnych. Czasem b³ysn¹³ flesz wy telefon. Treœæ informacji jednoaparatu. Dochodzeniowiec mozol- znacznie wskazywa³a na sprawnie opisywa³ zastan¹ rzeczywi- cê: jest nim wnuk pani z osiedla,
stoœæ niezrozumia³ym dla nikogo co ma psa o imieniu Dino. To przeprawniczym be³kotem, zape³nia- la³o czarê mojej goryczy. Musiaj¹c mozolnie strona po stronie ru- ³em wraz z pracuj¹cymi ze mn¹
bryki w protokole oglêdzin. Znu- kolegami zgromadziæ jak najdzony prokurator przechadza³ siê wiêksz¹ wiedzê o zamordowaw tym rozgardiaszu, usi³uj¹c nie nym. Kim by³, jaki prowadzi³ tryb
przeszkadzaæ. Na tym etapie ¿ycia, czym siê zajmowa³, kim s¹
sprawy to jedyna rozs¹dna rzecz, jego bliscy, z kim siê kontaktowa³?
jak¹ mo¿e zrobiæ. Ja równie¿ w³a- Czy w pobliskich placówkach
œciwie jestem tu zbêdny. Ta spra- zdrowia trafi³ siê ktoœ z ranami ciêwa bêdzie moj¹ za dzieñ lub dwa, tymi d³oni? Wszelkie informacje
jak papiery przetocz¹ siê od ofi- wziête z tak zwanego „kapelusza”
cera dy¿urnego do komendanta tylko mnie od w³aœciwej pracy oddo mojego naczelnika. Po co cze- ci¹ga³y. Ka¿da wymaga³a szczekaæ? Lepiej samemu rzuciæ gó³owego sprawdzenia. Pracujeokiem. S³ucham relacji z wykona- my po dwadzieœcia godzin na
nych dotychczas czynnoœci, po- dobê i po kilku takich „dniówkach”
ma³u z chaosu i strzêpków infor- dos³ownie padamy na pysk. Domacji wy³ania mi siê spójny obraz. syæ szybko udaje siê ustaliæ, ¿e
Policjê zaalarmowali s¹siedzi, ofiara wiod³a spokojne i uregulozwabieni krzykami dobiegaj¹cy- wane ¿ycie emeryta. Cieszy³ siê
mi z mieszkania. Jeden z miesz- dobr¹ opini¹ wœród s¹siadów,
kañców z przejêciem mówi³, ¿e us³u¿ny, uczynny, spokojny. W
drzwi by³y otwarte, chcia³ wejœæ, przesz³oœci podnosi³ ciê¿ary, zdoale ktoœ, najprawdopodobniej bywaj¹c medale, od lat zwi¹zany
sprawca, od wewn¹trz napar³ na z klubem, oddany m³odym pokodrzwi, wypychaj¹c go na kory- leniom sportowców. Od kilku lat
tarz. Trzasnê³a zasuwa. Ktoœ wi- owdowia³y. Spotyka³ siê z s¹dzia³ m³odego cz³owieka, jak siadk¹. Ona równie¿ pochowa³a
wyskakiwa³ z pierwszego piêtra. jakiœ czas temu mê¿a. Ich dzieci
Wskazywa³ drogê ucieczki. wyprowadzi³y siê, pozak³ada³y
Mundurowi przeczesywali po- w³asne rodziny. Normalni, ciê¿ko
dwórka i w¹skie uliczki osiedlo- pracuj¹cy ludzie, ¿adna patologia.
we, bez skutku. PóŸniej oka¿e Ten trop okazuje siê fa³szywy. A
siê, ¿e niewiele brakowa³o, a za- mo¿e? Grzebiê g³êbiej. Okazuje
trzymaliby sprawcê. Patrol nie siê, ¿e zaprzyjaŸniona z zabitym
móg³ wejœæ do mieszkania, by³o s¹siadka ma wnuka. Sprawdzam
ju¿ zamkniête. Policjanci wdra- notowania. Bingo. Kradzie¿e, w³apali siê na zadaszenie klatki mania, drobny handel narkotykaschodowej i po gzymsie, ledwo mi. Interesuj¹ mnie jego kontakty,
daj¹cym oparcie dla stopy, cze- z kim siê buja po osiedlu, potrzepiaj¹c siê palcami œcian, pode- bujê jego zdjêcia. Ch³opak zamelszli pod w³aœciwe okno. We- dowany jest na Œródmieœciu, jadê
wn¹trz le¿a³ starszy mê¿czyzna, do tamtejszego urzêdu po mejeszcze ¿y³. Z klatki piersiowej i tryczkê dowodu osobistego.
brzucha stercza³o mu kilka no¿y.
- W³aœnie wziêli j¹ panowie z
Zwyk³ych, kuchennych, do kro- tutejszego komisariatu - informujenia chleba i wêdlin. Wezwano je mnie urzêdniczka. Natychpogotowie. Reanimacja nie po- miast uderzam do komendanta.
wiod³a siê. Starszy pan zmar³, Informujê go o prowadzonej
nie odzyskawszy przytomnoœci. przeze mnie sprawie i podejrzeInformacje. Potrzebowa³em in- niach wobec konkretnej osoby,
formacji! Sk¹d je wzi¹æ? By³y tu, bêd¹cej w zainteresowaniu jego
w tym mieszkaniu, jak tajemniczy jednostki. Komendant mierzy
alfabet, który tylko trzeba umieæ mnie przez chwilê nieufnym spojodczytaæ. Krew na zasuwie zam- rzeniem. Delikwent jest u nich,
ka od strony mieszkania, na wan- wraz z kole¿k¹ zosta³ zatrzymanie pod kranem oraz w œcianach ny za w³amanie. Kilka godzin
starej szafy, z której sprawca w po- póŸniej dysponujê nie tylko fotoœpiechu wyrzuca³ zawartoœæ. Pra- grafi¹, kartami daktyloskopijnymi
wid³owe odczytanie œladów zabez- z odciskami palców podejrzewapieczonych na miejscu zdarzenia nych, ale równie¿ szczegó³owym
to po³owa sukcesu w sprawie. To zeznaniem. Kompan od w³amatrop, którym trzeba pod¹¿aæ. Dla nia zezna³, ¿e mój „wnusio”
mnie sprawa jest oczywista. Za- chwali³ siê podczas imprezy tym,
bójcy trzeba szukaæ w bliskim krê- ¿e zamordowa³ cz³owieka. Czagu rodziny i znajomych ofiary. Nie- sami szczeroœæ wœród przyjació³
którym takie wyjaœnienie wydaje nie pop³aca. Komendant i jego
siê za proste. Powstaj¹ ró¿ne teo- ludzie spisali siê na medal, nierie w twierdzach naczelnikowsko- stety, musi im wystarczyæ tylko
komendanckich gabinetów. Poja- uœcisk mojej rêki. Nie jestem
wiaj¹ siê konkretne polecenia i za- w³adny dawaæ odznaczeñ, jelecenia. Dodatkowo dosta³em listê stem po prostu zwyk³ym ³apsem,
potencjalnych sprawców spisan¹ wyrobnikiem od czarnej roboty.
przez samego zastêpcê komenWreszcie mam przed sob¹
danta naszej jednostki. Jakie kry- sprawcê. Siedzi w moim pokoju,
teria przyj¹³ ów zacny cz³owiek, m³ody, szczup³y ch³opak. Pech
tworz¹c swoje wiekopomne dzie- chcia³, ¿e za mocno eksperymen³o, nie wiem. Teoretycznie powi- towa³ z prochami. Uzale¿ni³ siê.
nienem siê zaj¹æ ludŸmi z tej listy, Potrzebowa³ pieniêdzy, wiêc krad³.
trac¹c na ja³owe sprawdzenia cen- Czasem babcia mu coœ da³a. Feny czas. Na komendê wp³yn¹³ ralnego dnia nie by³o jej w domu,
anonim, który równie¿ trafi³ do akt. spotka³ tylko jej przyjaciela, starZatroskany gwa³townym czynem szego pana, z którym siê spotymieszkaniec osiedla informowa³, ka³a. Zaprosi³ go do domu. Gdy

poszed³ zaparzyæ niespodziewanemu goœciowi herbatê, ten wy³uska³ portfel z kieszeni spodni przewieszonych przez porêcz krzes³a.
No i wpad³ jak œliwka w kompot.
Starszy pan, mimo wieku nadal by³
niezwykle krzepki i silny, o czym
przekona³ siê zabójca. Szamotali
siê ³ami¹c meble. Zataczali siê po
ca³ym mieszkaniu, m³ody czu³, ¿e
s³abnie. Nagle znaleŸli siê w kuchni. Sprawca marzy³ tylko o tym,
aby siê wyrwaæ, uciec. W tym
momencie nie wiadomo, kto jest
ofiar¹, a kto sprawc¹. Krzepki staruszek bra³ górê nad z³odziejaszkiem. To by³ odruch. Rêka sama
natrafi³a na no¿e stoj¹ce w ociekaczu przy zlewie. Po ciosie d³oñ
zeœlizgnê³a siê z plastikowej rêkojeœci wprost na ostrze. Krew starca i m³odzieñca zmiesza³y siê. Jeden cios, potem drugi i trzeci. Staruszek w koñcu upad³, g³oœno
charcz¹c w przedœmiertelnym rzê¿eniu. Na korytarzu s³ychaæ by³o
wzburzone g³osy s¹siadek, zaalarmowanych krzykami i odg³osami
walki. M³ody rzuci³ siê do drzwi z
trudem wypieraj¹c kogoœ, kto napiera³ z drugiej strony. W koñcu
uda³o mu siê zamkn¹æ zasuwê.

Szybko przeszpera³ szafy, nie znalaz³ niczego ciekawego. Obmy³
d³onie nad zimnym strumieniem
wody nad wann¹. Zdawa³ sobie
sprawê, ¿e nie ma ju¿ czasu. Za
moment zjawi siê policja. Wyskoczy³ przez okno, pierwsze piêtro
to nie jest osza³amiaj¹c¹ wysokoœci¹ dla wysportowanego m³odzieñca. Na ulicy widzia³ radiowozy, szalej¹ce w niebieskiej poœwiacie migaj¹cych kogutów. Ledwo
umkn¹³ w swych zakrwawionych
ciuchach. Mówi³ to wszystko cichym, zrezygnowanym g³osem.
Odk¹d zada³ pierwszy cios no¿em, czeka³ na tê chwilê. Na
oczyszczaj¹c¹ spowiedŸ. Za bardzo popl¹ta³y mu siê œcie¿ki ¿ycia.
Schrzani³ je dokumentnie. Sobie i
innym. Mo¿e, jak kiedyœ wyjdzie z
wiêzienia, bêdzie móg³ wszystko
zacz¹æ od nowa?
- Czy twoja babcia ma psa? Przerywam brutalnie jego wynurzenia. Ch³opak mruga oczami,
nieco zbity z tropu. Przeczuwa³em, co powie. PóŸniej oficer dy¿urny chwali³ siê, ¿e zdoby³ kluczow¹ informacjê dla wykrycia tej
sprawy. Pies mia³ na imiê Dino.
Piotr Pochuro
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SPO£ECZNE
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE NR 3 STO
UL. BIA£OSTOCKA 4, 03-741 WARSZAWA
tel. 22 619 39 04, spollic3@wp.pl
Szko³a, która przygotuje Ciê do matury! Placówka, która uczy w taki sposób,
by zdobyta wiedza pozwoli³a Ci w przysz³oœci osi¹gn¹æ sukces! Wreszcie szko³a,
w której naprawdê mo¿esz siê nauczyæ jêzyków obcych: angielskiego, niemieckiego,
hiszpañskiego i francuskiego
Zapewniamy:
- naukê w klasach: ogólnej, o profilu integracji europejskiej i lingwistycznej,
- wiêksz¹ iloœæ zajêæ z jêzyków obcych,
- ma³e grupy jêzykowe,
- naukê w kameralnych klasach,
- zwiêkszon¹ iloœæ godzin z matematyki,
- œwietnie wykwalifikowan¹ kadrê nauczycieli,
- sta³¹ opiekê psychologa,
- w przypadku problemów mo¿liwoœæ dodatkowych konsultacji indywidualnych
z nauczycielem,
- fakultety z ka¿dego przedmiotu,
- przyjazn¹ atmosferê i bezpieczeñstwo.
Szczegó³ów szukaj na stronie:
www.3slo.pl
NISKIE CZESNE! SZKO£A Z TRADYCJAMI! 100% ZDAWALNOŒCI MATUR!

Œladami Kolei Nadwiœlañskiej

Dworzec Warszawa-Praga na Bródnie / Ÿród³o J. Kasprzycki „Korzenie miasta” tom III za www.warszawa1939.pl
dokoñczenie ze str. 1

pocz¹tkowo przez Rosjê taktyk¹
wojenn¹. Tych zaleg³oœci praktycznie do dziœ nie uda³o siê nadrobiæ.
Dworce Kolei Nadwiœlañskiej,
celowo usytuowane w bezpoœrednim s¹siedztwie fortyfikacji
wojskowych, mia³y konstrukcjê
drewnian¹. W razie potrzeby
otwarcia pola do ostrza³u ³atwo
mog³y zostaæ zniszczone. Tak te¿
siê sta³o z okaza³ym dworcem na
stacji Warszawa Praga, który
zniszczono prawdopodobnie podczas I wojny œwiatowej. By³ to pocz¹tkowo najwiêkszy warszawski
dworzec tej linii. G³ówny dworzec
powsta³ dopiero w 1880 niedaleko Cytadeli, ale równie¿ zosta³
zniszczony w sierpniu 1915 roku,
podczas wycofywania siê Rosjan
z Warszawy. Po I wojnie œwiatowej wybudowano w tym miejscu
Dworzec Gdañski.
Wszystkie zabudowania kolejowe na linii Kolei Nadwiœlañskiej projektowane by³y przez
jedn¹ pracowniê, st¹d ich wyj¹tkowo spójny charakter. Detale,
jak zworniki nad oknami i coko³y nawi¹zywa³y bezpoœrednio
do architektury rosyjskiej.
Wzd³u¿ i w okolicy ulicy Oliwskiej, która obecnie ma inny
przebieg ni¿ przed wojn¹, zachowa³o siê najwiêcej pozosta³oœci zabudowañ Kolei Nadwiœlañskiej. Na rogu Oliwskiej i Palestyñskiej znajduje siê niedu¿y
budynek z czerwonej ceg³y w
charakterystycznym carskim stylu, który pe³ni³ funkcje stra¿nicze. Po drugiej stronie skrzy¿owania dawna lecznica nadbudowana i ocieplona styropianem
ju¿ prawie w niczym nie przypomina oryginalnego budynku.
Droga z przedwojennej trylinki z
zatopionymi w betonowych p³ytach kamieniami polnymi prowadzi do kolejnych uroczych zabudowañ, niczym z XIX-wiecznych

przedmieœæ. Dawniej pe³ni³y
funkcje biurowe i warsztatowe,
dziœ s¹ zamieszkane. Choæ ³adnie to wygl¹da latem, a w ogródku mo¿na wypocz¹æ w ciszy, to
zim¹ warunki s¹ bardzo ciê¿kie
– t³umacz¹ ich lokatorzy.
Budynek ³aŸni i kot³owni, który
sta³ nieopodal jeszcze parê dni
temu, dziœ koparka zamienia w³aœnie w stertê gruzu. Powsta³ w
latach trzydziestych, ale w nawi¹zaniu do pozosta³ej zabudowy w
carskim stylu. Ró¿ni³ siê tylko zastosowanym materia³em – szar¹
ceg³¹ betonow¹. W 2009 roku
sporz¹dzono jego kartê ewidencyjn¹ dla obiektu zabytkowego i
od tego momentu powinien podlegaæ ochronie. Jednak w zwi¹zku ze zmian¹ przepisów i lukami
w procedurach konserwatorskich
budynku nie uda³o obroniæ. Los
wielu innych zabudowañ z pewnoœci¹ by³by podobny, gdyby nie
mieszkañcy, firmy i stowarzyszenia, które je wynajmuj¹. Puste zabudowania, które nie znalaz³y siê
w rejestrze zabytków prawdopodobnie czeka, niestety, ten sam
los. PKP tych terenów ju¿ nie potrzebuje i bez sentymentu przygotowuje do sprzeda¿y.
Infrastruktura techniczna
dróg i kolei do tej pory bardzo
rzadko trafia³a do rejestru zabytków. Dopiero stopniowo wzrasta
œwiadomoœæ jej wartoœci i potrzeba zachowania najcenniejszych obiektów. Ratunkiem dla
czêœci z nich mo¿e byæ powstaj¹ce tu w wynajêtej hali organizowane przez pasjonatów Muzeum Komunikacji. Prezes za³o¿onej w tym celu fundacji Jan
Wieczorek oprowadza³ po uratowanym spod koparki zabytkowym obiekcie. Na razie budynek
i jego otoczenie trzeba posprz¹taæ, a teren ogrodziæ. Uda³o siê
ju¿ pozyskaæ wagon towarowy
oraz wêglarkê. Znajd¹ tu swoje

miejsce nie tylko zabytki kolei,
ale tak¿e stare samochody,
tramwaje i autobusy. Muzeum
zgromadzi te¿ drobne narzêdzia
i sprzêty wykorzystywane podczas pracy na kolei. Organizowane bêd¹ wystawy czasowe
oraz imprezy kulturalne. Muzeum chce byæ miejscem rodzinnym, gdzie dobrze poczuj¹
siê rodziny z dzieæmi, a smaczny posi³ek bêdzie mo¿na zjeœæ
w oryginalnym wagonie WARS.
Prawdopodobnie pierwsi goœcie
bêd¹ mogli obejrzeæ efekt tych
starañ podczas przysz³orocznej
Nocy Muzeów.
Ten budynek uda siê ocaliæ,
ale wiele ju¿ zniszczono. Oko³o
2000 roku zburzono pozosta³oœci zabudowañ parowozowni na
stacji Warszawa Praga. Dziœ
piêtrz¹ siê tam tylko betonowe
gruzy. Dla mi³oœników kolei licz¹cych na umiejscowienie tu Muzeum Kolejnictwa jest to niepowetowana strata. Hala parowozowni o konstrukcji ¿elbetowej
pochodzi³a z lat 30. Po wycofaniu w latach 70. parowozów z tej
linii, zamieniono j¹ w lokomotywowniê, a nieopodal zainstalowano wielkie cysterny na paliwo,
tworz¹c punkt tankowania lokomotyw. Hala by³a bardzo rozleg³a. Jej ostatnie pozosta³oœci pochodz¹ ju¿ z czasów okupacji,
kiedy stacjê przemianowano na
Ostbahn. Poprzedniczk¹ lokomotywowni w tym samym miejscu by³a pierwsza parowozownia
Kolei Nadwiœlañskiej o rzadkiej
okr¹g³ej konstrukcji hali i promieniœcie rozchodz¹cych siê torach.
Stacja Warszawa Praga od
czasu jej powstania by³a ogromnym wêz³em towarowym o charakterze militarnym. Nie inaczej
by³o podczas okupacji – znajdowa³y siê tu wielkie hale i warsztaty naprawcze, gdzie reperowano parowozy i wagony wysa-

dzone tak¿e przez polskich partyzantów. Wycofuj¹c siê wojska
niemieckie wywioz³y ca³e wyposa¿enie, a zabudowania wysadzi³y w powietrze. Po wojnie
czêœci z nich ju¿ nie odbudowano, a nowe wyposa¿enie warsztatów otrzymano m.in. z darów
UNRRA, jak np. okaza³y m³ot
pneumatyczny stoj¹cy przed
przebudowanym dawnym budynkiem biurowym, obecnie
u¿ytkowanym przez hospicjum.
Stacja nawet po wojnie nie
straci³a znaczenia militarnego.
Powsta³e tu oko³o 1954 roku
socrealistyczne kolejowe osiedle mieszkaniowe wyposa¿ono
w przeszklone stanowisko obserwacyjne na dachu jednego
z budynków, przeznaczone do
kierowania ogniem w razie wojny. Zbudowano tu tak¿e obszerny schron z osobnym wejœciem.
Nowe Bródno rozbudowa³o siê
za spraw¹ kolei jako zaplecze
mieszkalne i warsztatowe dla stacji. Przez d³ugie lata kolejarze byli
tu najwa¿niejsz¹ i bardzo szanowan¹ grup¹ spo³eczn¹. Ale i
sama kolej o nich nie zapomina³a. Podobno w momencie, kiedy
chowano na Cmentarzu Bródnowskim zmar³ego kolejarza, na
stacji w³¹czano syreny.
Z kolej¹ wi¹¿e siê tak¿e
wspó³czesna historia Cmentarza
Cholerycznego. Podczas przebudowy linii kolejowej z inicjatywy Waldemara Matejaka z PKP
i dziêki jego zaanga¿owaniu
uporz¹dkowano miejsce cmentarza i odnowiono je zgodnie z
przedwojennymi fotografiami.
Uda³o siê do tego dzie³a pozyskaæ pomoc a¿ 24 firm. Na terenie miêdzy torami kolejowymi w
latach 1872-74 pochowano oko³o 500 ofiar epidemii cholery na
Pradze. Choæ pomnik jest dobrze widoczny z poci¹gu do
Gdañska, to jednak aby tam dotrzeæ, trzeba przekraczaæ nielegalnie tory. Podobno ten teren
nale¿¹cy do kolei PKP PLK
chcia³o za symboliczn¹ z³otówkê sprzedaæ Dzielnicy Praga
Pó³noc, ale nie spotka³o siê to z
zainteresowaniem w³adz. Byæ
mo¿e dlatego, ¿e w grê wchodz¹
kolejne koszty – zagospodarowania terenu, a przede wszystkim wykonania przejœcia pod torami, którego koszt jest szacowany na 250 tysiêcy z³otych. A
szkoda. Nowe atrakcje dzielnicy mo¿na kreowaæ od podstaw,
ale ma to sens tylko wówczas,
kiedy nie zapomina siê o autentycznych wartoœciach.
Kr.
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mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
MATEMATYKA, fizyka,
chemia, tel. 500-865-729
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
9 LAT prania dywanów,
tapicerki meblowej,
samochodowej Karcherem
502-928-147
AAA PRZEPROWADZKI sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli 512-139-430
A-Z remonty, wykoñczenia
602-216-943
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
AUTO-NAPRAWY elektryka,
mechanika, przegl¹dy
516-133-188
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16

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 www.drzwiokna.waw.pl

ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
GLAZURA, hydraulika,
bia³y monta¿, tapetowanie,
malowanie, panele - telefon
505-765-351
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
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
PO¯YCZKI bankowe,
hipoteczne, konsolidacyjne
z dojazdem do klienta
506-152-099
PO¯YCZKI bez sprawdzania
w BIK i bez porêczycieli dla
ma³¿eñstw i emerytów do
75 lat, tel. 696-057-272 lub
664-741-735
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
SPRZ¥TANIE, pe³ny zakres
508-165-062

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
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

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz.
18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
WYWÓZ gruzu, mebli z
za³adunkiem, sprz¹tanie
piwnic, tel. 600-359-594
ZDUN, piece kaflowe,
kuchnie, budowle, z klinkieru
601-269-957
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki,
502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
SPRZEDAM
NOWY rower kolarski TREK
601-269-957

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

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po
namowie i z rekomendacji swojego ucznia i
przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,
udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach energii duchowej li-

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz
s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski
uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej
wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie
jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.
Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.
Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26,
27 i 31 lipca
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 sierpnia
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13
tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
Pe³en zakres us³ug

Strawiñski nad ptakami i pszczo³ami
Proszê Szanownych Pañstwa,
w opuszczonym przez wydzia³
weterynarii kompleksie zabytkowych budynków przy Grochowskiej kwitnie Sinfonia Warsovia. W
ostatni¹ sobotê z niebywa³¹ przyjemnoœci¹ wys³ucha³em m.in. Sonaty w³oskiej Igora Strawiñskiego.
Koncert brzmia³ w dawnej sali wyk³adowej budynku g³ównego. Doskona³e wykonanie m³odych muzyków: Magdaleny Bojanowicz –
wiolonczela i Piotra Kopczyñskiego – fortepian. Z sentymentem st¹pa³em po wy¿³obionych od 1901
marmurowych schodach. Na parterze min¹³em by³y Zak³ad Chorób Ptaków i Owadów U¿ytkowych, na pierwszym piêtrze kropelki potu sp³ywa³y mi przed egzaminami z anatomii patologicznej
i parazytologii. Na drugim odbywa³y siê wyk³ady. W nastêpnych wydaniach NGP bêdê wraca³ do tego
miejsca, a letnie koncerty na Grochowie serdecznie polecam.
Za nami kolejne fale upa³ów.
Proszê pamiêtaæ, ¿e nadmiar
ciep³a niesie ze sob¹ powa¿ne
niebezpieczeñstwo. Psy i koty
gruczo³y potowe maj¹ tylko na
opuszkach palcowych. Ich nawet
sk¹pa sierœæ stanowi doskona³y
izolator. Zatem w wysokich temperaturach b³yskawicznie wzrasta ryzyko udaru s³onecznego.

Objawy pojawiaj¹ siê nagle.
Typowe dla tej patologii to niepokój, œlinotok, ziajanie, zaburzenie
koordynacji ruchowej, ograniczenie lub zniesienie œwiadomoœci,
wygiêcie szyi i g³owy do ty³u, zanikanie odruchów. W skrajnych
przypadkach œmieræ. W tym roku
czêsto wystêpuj¹ burze. Zwierzaki
z lêkliwoœci¹ s¹ nara¿one dodatkowo. Strach zmusza je do poszukiwania schronienia. Jest to dodatkowa dawka ciep³a, które nie
mo¿e byæ szybko odprowadzone.
Potwierdzeniem przypuszczeñ
jest zmierzenie temperatury. Najczêœciej przekracza skalê termometru. Bardzo proszê pamiêtaæ o
tym zagro¿eniu. Nie zostawiajcie
psów w samochodach, niewenty-

lowanych pomieszczeniach,
przed sklepami. Proszê ograniczyæ spacery do niezbêdnego minimum i zmniejszyæ porcjê jedzenia. Miejcie zawsze przy sobie
ch³odn¹ wodê: zwil¿ajcie g³owê,
kark i grzbiet zwierzaka. Rozwa¿cie wycofanie siê z wyczerpuj¹cych wystaw. W przypadku zapowiadanych burz, proszê zastosowaæ œrodki uspokajaj¹ce. W³¹czcie klimatyzatory i wiatraki. W
przypadkach wyst¹pienia hypertermii natychmiast wzywajcie pomocy ze strony lekarzy weterynarii, a w miêdzyczasie wszelakimi
sposobami sch³adzajcie cia³o pupila, mierz¹c co kilka minut temperaturê w odbycie. Norma zawiera siê pomiêdzy 38,5 do 39 oC.

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na
stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek
www.targowek.waw.pl w dniu 09.07.2012 r. zosta³y
wywieszony na 21 dni i podane do publicznej
wiadomoœci wykazy nr 8/2012 i nr 9/2012 lokali
mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y bezprzetargowej na rzecz ich najemców wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu.

Piêkna i m¹dra sunia Sara czeka na dobry dom!
Sara jest m³od¹, ok. 2-letnia suczk¹, ju¿ wysterylizowan¹, œredniej wielkoœci, o g³adkiej
sierœci w be¿owym kolorze. Jest to prawdziwa dama o bardzo spokojnym i niesamowicie
przyjaznym usposobieniu. Zrównowa¿ona, pos³uszna, niczego nie niszczy, w domu zachowuje
czystoœæ, na spacerach jest grzeczna i ³adnie chodzi na
smyczy – nie skacze, nie ci¹gnie, trzyma siê blisko cz³owieka; tam gdzie opiekun, tam i ona. Jest wielkim pieszczochem, bardzo chce mieæ na sta³e kogoœ bliskiego, kogo
pokocha i bêdzie jego wiern¹ i oddan¹ przyjació³k¹.
Sara bardzo te¿ lubi dzieci, jest idealnym psem dla
ka¿dej rodziny.
Kontakt: Stowarzyszenie Adoptuj Mnie
tel. 722-524-754, mail: adoptujmnie@wp.pl
www.adoptujmnie.com

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy
informuje
¿e nieruchomoœæ zabudowana o powierzchni 658 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie
Dzielnicy Targówek przy ul. Matuszewskiej 12, oznaczona w ewidencji gruntów jako
dz. ew. nr 38 w obrêbie 4-11-13 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres 3 lat
w drodze II konkursu ofert z przeznaczeniem na cel mieszkalny.
Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia wynosi
0,20 z³/m2 £¹czna wysokoœæ miesiêcznego czynszu dzier¿awnego wynosi 131,60 z³
+ podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.
Nieruchomoœæ znajduje siê w posiadaniu dotychczasowych dzier¿awców.
Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy - Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107
w wysokoœci 150,00 z³ najpóŸniej do dnia 24.07.2012 r. Za datê wniesienia wadium uwa¿a
siê datê uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Urzêdu Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy.
Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych
kopertach z napisem: Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa.
„Oferta na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul.
Matuszewskiej 12”, bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421, od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach 800-1600, najpóŸniej do dnia 24.07.2012 r.
Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi
w Informatorze konkursowym. Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê
w dniu 26.07.2012 r. o godz. 1000, w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami
w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.
Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem konkursowym
dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
800-1600. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu
(22) 44-38-815 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

Lewa strona medalu

PO (i) EURO
Ostatnia przed wakacjami
sesja Rady Warszawy trwa³a 14
godzin i zakoñczy³a siê ko³o
pó³nocy przyjêciem stanowiska,
oceniaj¹cego przebieg dopiero
co zakoñczonego EURO 2012.
Wczeœniej radni wys³uchali informacji prezydent miasta w tej
sprawie, a w³aœciwie to jej
urzêdników, bo Hanna Gronkiewicz-Waltz na sesji w ogóle siê
nie pojawi³a. Jak zwykle zreszt¹.
Pani prezydent nie potrafi siê
wyzbyæ maniery odziedziczonej
po swoim poprzedniku i na sesjach Rady Warszawy pojawia
siê tylko kilka razy w roku. Raz,
gdy uchwalany jest bud¿et i potem, gdy g³osowane jest dla niej
absolutorium za jego wykonanie. Poza tym tylko wtedy, gdy
chce siê radnym czymœ szczególnym pochwaliæ, przy czym
zdarza siê, ¿e w kwestii jakiegoœ
sukcesu radni maj¹ zupe³nie
przeciwne zdanie. Niepojawienie siê na ostatniej sesji w trak-

cie punktu odnoœnie EURO
2012, mo¿na wiêc t³umaczyæ
tylko dwojako: albo pani prezydent nie chcia³o siê siedzieæ po
nocy, albo uzna³a, ¿e organizacja mistrzostw a¿ tak du¿ym
sukcesem Warszawy nie jest. O
ile o pierwsze raczej jej nie podejrzewam, to z drugim w 100%
siê zgadzam. Przeanalizujmy
sami: to, ¿e mistrzostwa odbywa³y siê w Polsce i w Warszawie na pewno zas³ug¹ Hanny
Gronkiewicz-Waltz nie jest. Nie
ona te¿ Stadion Narodowy wybudowa³a, a na dodatek to jej
urzêdnicy nie rozwi¹zali problemu roszczeñ by³ych w³aœcicieli
do czêœci terenu, na którym stadion zosta³ pobudowany. Kolejny minus to wytyczenie pod dyktando specjalnych buspasów
tylko dla pojazdów UEFA, które
skutecznie korkowa³y, utrudnia³y ¿ycie mieszkañcom Warszawy. Dalej mamy fataln¹ organizacjê strefy kibica, której jedy-

Obiektywny PO-radnik

Klasycy sportu i sztuki
Ktokolwiek myœla³, ¿e po zakoñczeniu EURO 2012, a przed
rozpoczêciem igrzysk olimpijskich
w Londynie czeka nas miesi¹c
odpoczynku od sportowych emocji – ten by³ w olbrzymim b³êdzie.
Zupe³nie niespodziewanie gorycz
sportowej pora¿ki naszych futbolistów os³odzili polscy siatkarze,
wygrywaj¹c po raz pierwszy w historii niezwykle presti¿ow¹ i elitarn¹ Ligê Œwiatow¹. Pokonaliœmy takie potêgi jak Brazylia,
Kuba i w wielkim finale USA. Polska siatkówka nawi¹za³a tym samym do z³otych lat tej dyscypliny,
gdy pod wodz¹ niezapomnianego Huberta Wagnera zdobyliœmy
mistrzostwo œwiata w 1974 r. i mistrzostwo olimpijskie w Montrealu
w 1976 r. Dzieñ wczeœniej
Agnieszka Radwañska powtórzy³a wielki wyczyn Jadwigi Jêdrzejowskiej z 1937 r. i zagra³a w finale najwa¿niejszego turnieju tenisowego na œwiecie na trawiastych
kortach Wimbledonu. Mimo problemów ze zdrowiem stawi³a czo³a utytu³owanej rywalce amerykañskiej i nieznacznie przegra³a,
a w rankingu jest ju¿ 2. rakiet¹
œwiata. Tak oto na pocz¹tku lipca
byliœmy œwiadkami wydarzeñ, które przejd¹ do historii polskiego

sportu. Na te osi¹gniêcia bêd¹ powo³ywaæ siê eksperci, statystycy
i trenerzy. Jak¿e by³oby piêknie,
gdyby za miesi¹c w Londynie z³ote medale zawis³y na piersiach naszych siatkarzy i popularnej Isi.
Ciesz¹c siê z osi¹gniêæ naszych sportowców, nale¿y wspomnieæ, ¿e sukces sportowy nie
bierze siê znik¹d. Bierze siê z
ciê¿kiej codziennej pracy dzia³aczy, mened¿erów, fizjoterapeutów, a przede wszystkim trenerów
i samych zawodników. Niezwykle
istotna rolê odgrywa tak¿e rola
pañstwa i samorz¹dów, które dofinansowuj¹ system rozwoju sportu poprzez dotacje dla organizacji i stowarzyszeñ sportowych.
W³aœnie na poziomie gmin, powiatów, dzielnic dzia³aj¹ uczniowskie
kluby sportowe i prywatne stowarzyszenia, kszta³c¹c i wychowuj¹c przysz³e gwiazdy polskiego
sportu. Trzeba podkreœliæ wielk¹
rolê trenerów dzieci i m³odzie¿y,
którzy poœwiêcaj¹c ca³¹ swoj¹
wiedzê i czas, s¹ dla swoich m³odych wychowanków najwiêkszym
autorytetem. Czêsto nawet wiêkszym ni¿ rodzice czy pani w szkole. Bo sport to nie tylko treningi i
zawody. Sport jest sposobem na
¿ycie, specyficznym rodzajem wy-

Prosto z mostu

Policjanci i stra¿nicy
Wraca temat przekszta³cenia
stra¿y miejskiej w policjê municypaln¹. Kilka lat temu pojawi³
siê z inicjatywy pos³ów Prawa i
Sprawiedliwoœci, dziœ podnosz¹
go prezydenci miast skupionych
w Unii Metropolii Polskich, w
wiêkszoœci zwi¹zani z Platform¹ Obywatelsk¹. Dla wyborców has³o brzmi nies³ychanie
atrakcyjnie: niech w³adze miast,
maj¹ce na ogó³ lokalne poparcie wiêksze ni¿ jakakolwiek partia polityczna czy koalicja rz¹dowa, zajm¹ siê wreszcie bezpieczeñstwem publicznym!
Nie wszystko z³otem, co siê
œwieci. By³yby dobrze, gdyby samorz¹dy - szczególnie samorz¹dy du¿ych miast - przejê³y od po-

licji pañstwowej czêœæ odpowiedzialnoœci za bezpieczeñstwo na
swoim terenie i mog³y dysponowaæ wydzielonymi si³ami policyjnymi. Samorz¹d lepiej mo¿e zarz¹dzaæ lokalnymi aspektami
bezpieczeñstwa, chêtniej te¿ finansowa³by kontrolowan¹ przez
siebie s³u¿bê. Nie tego jednak
chc¹ prezydenci miast. Projekt
Unii Metropolii Polskich zak³ada
utworzenie policji municypalnej
poprzez nadanie uprawnieñ policyjnych stra¿nikom miejskim. A to
ca³kiem co innego.
Ma³o kto wie, ¿e stra¿nicy miejscy, w odró¿nieniu od policjantów,
stra¿aków, stra¿y granicznej i kilku innych formacji, nie maj¹ statusu funkcjonariuszy. S¹ po pro-

nym sukcesem by³o to, ¿e nie
wiedzieæ czemu gromadzi³a tysi¹ce kibiców, mimo ¿e tak naprawdê niewiele im tam oferowano. Nastêpny minus to niezrealizowanie wielu z zapowiedzianych na EURO inwestycji.
Symbolem tego s¹ kamienice
przy ul. Targowej, które zamiast
odremontowania zosta³y - nieudolnie zreszt¹ – przykryte
ogromnymi banerami. I na koniec to, na czym chyba najbardziej nam wszystkim zale¿a³o,
czyli promocja Warszawy, a w³aœciwie ca³kowity jej brak. Tu
symbolem tych dzia³añ jest karykaturalny wizerunek Chopina,
odzianego w kostium pi³karski i
s³ynny spot z napalonym obcokrajowcem, ganiaj¹cym blondynkê po ulicach stolicy. I na
takie coœ wydano kilkadziesi¹t
milionów z bud¿etu Warszawy.
Oczywiœcie, nale¿¹ siê równie¿ wyrazy uznania: przede
wszystkim za dobrze zorganizowany wolontariat, sprawn¹
komunikacjê i zapewnienie w
stolicy bezpieczeñstwa. Generalnie za to, ¿e miasto w czasie EURO praktycznie normalnie funkcjonowa³o, mimo ¿e ju¿
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Rada wielu

Obni¿ka
dla nauczycieli
wczeœniej zosta³o sparali¿owane trwaj¹cymi remontami. Jak
widaæ, ju¿ samo to by³o chyba
dla rz¹dz¹cej ekipy nie lada wyczynem, bo radni Platformy
Obywatelskiej postanowili odtr¹biæ sukces i zaproponowali
stanowisko Rady Miasta, w którym za wszystko w³adzom
Warszawy podziêkowali. A¿
¿al, ¿e pani prezydent tak te podziêkowania zignorowa³a.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

chowania w duchu zdrowej rywalizacji, szacunku do innych i budowaniu poczucia w³asnej wartoœci. Uprawianie sportu w m³odym
wieku kszta³tuje postawy i zachowania na ca³e ¿ycie. Jest ucieczk¹
od na³ogów i patologii. Wpajane
dzieciom z³ote myœli i cytaty na
trwa³e pozostawiaj¹ œlad w psychice. Dlatego szanujmy trenerów, nie obawiajmy siê oddawaæ
pociech pod ich opiekê, bo to oni
naucz¹ nasze dzieci tego, czego
rodzice w codziennym pêdzie nie
zd¹¿¹ przekazaæ. W szkole, w
domu czy na religii nie zawsze
mo¿na poznaæ mentalne i psychologiczne metody motywacyjne zachêcaj¹ce do nauki, wysi³ku i pokory. By³em mocno zbudowany,
gdy od swojego dziesiêcioletniego syna po jednym z treningów
us³ysza³em, ¿e „pokora poprzedza chwa³ê, a pycha kroczy przed
upadkiem”…..
Z naszego lokalnego podwórka pragnê donieœæ, ¿e wraz z pocz¹tkiem wakacji ruszy³o Bia³o³êckie Lato Filmowe. Dziêki sprzyjaj¹cej pogodzie w ubieg³y pi¹tek do
Parku Henrykowskiego œci¹gnê³y
setki amatorów dobrego kina, bo
do takiego z pewnoœci¹ zalicza siê
„O pó³nocy w Pary¿u” Woody Allena. Le¿ak przy le¿aku, koc przy
kocu – jednym s³owem pe³na sielanki atmosfera, znakomicie s³u¿¹ca integracji. Projekcja skoñczy³a siê tu¿ przed pó³noc¹. Niesamowite wra¿enie sprawia³ t³um lu-

dzi, który wyla³ siê na przystanki,
a ulica Klasyków nawet na chwilê
siê zakorkowa³a. Po raz kolejny
mo¿na siê by³o przekonaæ, ¿e
mieszkañcy Bia³o³êki ceni¹ i potrzebuj¹ kultury w dobrym wydaniu. Dlatego chêtnie na 2 godziny
przenieœli siê do Pary¿a lat 20. i
spotkali Hemingwaya, Salvadora
Dali i Pabla Picassa, czyli na Klasyków mieliœmy wielu klasyków.
Zapraszam wobec tego w ka¿dy
wakacyjny pi¹tkowy wieczór do
Parku Henrykowskiego. Wszystkim czytelnikom NGP ¿yczê udanych i zdrowych wakacji.
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

stu urzêdnikami. Nie maj¹ w
zwi¹zku z tym przywilejów emerytalnych, nie przechodz¹ specjalnych szkoleñ i testów kwalifikacyjnych. Krótko mówi¹c - nie
zaliczaj¹ siê do s³u¿b mundurowych. Inne s¹ te¿ ich zadania.
W Nowym Jorku, czêsto
przywo³ywanym za wzór walki
z przestêpczoœci¹, policja stanowi jeden z wydzia³ów urzêdu
miasta („New York Police Department”), to prawda. Burmistrz Nowego Jorku ma jednak
do dyspozycji równie¿ odrêbny
wydzia³ przestrzegania prawa
(„Special Enforcement”), zajmuj¹cy siê walk¹ z nielegalnym
handlem, wydzia³ walki z grafficiarzami („Mayor’s Anti-Graffiti
Task Force”) i kilka innych, w sumie zajmuj¹cych siê tym, co
Polsce nale¿y do zadañ stra¿y
miejskiej. Nikomu nie przychodzi do g³owy przekszta³canie
ich w jednostki policyjne.

Na si³ê policjantów ze stra¿ników miejskich próbowa³ zrobiæ Lech Kaczyñski podczas
swojego pobytu w sto³ecznym
ratuszu. Reprezentacyjne ulice stolicy zakwit³y wtedy stoiskami ze sznurowad³ami i pornosami, gdy¿ stra¿nicy pod
wodz¹ (póŸniejszego) genera³a Witolda Marczuka poczuli
siê przeznaczeni do wy¿szych
celów ni¿ walka z nielegalnym
handlem. Mieszkañcy, zachêcani przez polityków PiS, zamiast dzwoniæ na policjê,
dzwonili po pomoc do stra¿y
miejskiej, co koñczy³o siê tragikomicznie. Pewnego razu
patrol stra¿y miejskiej zosta³
wezwany do zabezpieczenia
podejrzanego pakunku na
przystanku autobusowym,
gdzie sta³o kilkadziesi¹t osób.
Stra¿nik podszed³ bez ¿adnych zabezpieczeñ do pakunku, po prostu podniós³ go i...

Z okazji zakoñczenia roku
szkolnego, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz wraz ze swoj¹
parti¹ postanowi³a sprawiæ
warszawskim nauczycielom
urocz¹ niespodziankê. O problemach œrodowiska nauczycielskiego mówi siê wiele. Platforma Obywatelska postanowi³a rozwi¹zaæ na razie jeden z
nich. Podczas burzliwych narad pad³o na problem nadmiaru pieniêdzy, z którymi biedni
pedagodzy nie wiedz¹ co zrobiæ. Zamiast skupiæ siê na pracy wychowawczej zastanawiaj¹ siê, czy zmieniæ samochód na nowe BMW, czy te¿
42-calow¹ plazmê na 52-calow¹. Czy jechaæ na Kanary
czy Baleary...
Genialni ekonomiœci sto³ecznego Ratusza i eksperci
PO zdecydowali wiêc o zmianie zasad naliczania dodatków
motywacyjnych dla nauczycieli. Przede wszystkim, zamiast
procentowo, bêd¹ one naliczane kwotowo. Nie doœæ, ¿e dla
statystycznego warszawskiego nauczyciela oznacza to
oko³o 300-z³otow¹ obni¿kê
pensji, to wraz z inflacj¹ bêd¹
oni zarabiali coraz mniej.
Pani Prezydent koniecznoœæ
obni¿enia zarobków nauczy-

cieli motywowa³a mo¿liwoœci¹
zaoszczêdzenia w bud¿ecie
miasta 60 mln z³otych. To
mniej wiêcej tyle, ile przeznacza kwartalnie na nagrody dla
podleg³ych sobie urzêdników.
Ale na dzia³aczach PO i SLD
oraz cz³onkach ich rodzin zatrudnionych w strukturach samorz¹dowych oszczêdzaæ nie
nale¿y.
Dziêki temu nauczyciele
mog¹ spo¿ywaæ kawior i piæ
szampana ustami swoich
przedstawicieli...
Maciej Maciejowski
autor jest radnym
Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

¯¹dam sjesty
Upa³y nie sprzyjaj¹ myœleniu
- mówi potoczne stwierdzenie.
Nic bardziej mylnego: po prostu na czas upa³ów niektóre
nacje, zmagaj¹ce siê ze zjawiskiem wysokiej temperatury,
wymyœli³y sjestê. Sjesta to
piêkne okreœlenie, na które nie
bardzo mogê znaleŸæ polski
odpowiednik, mimo i¿ jêzyk
polski bogaty i bardzo giêtki.
Poobiedni wypoczynek, le¿akowanie, byczenie siê… nic
bardzo nie pasuje, aczkolwiek
wszystkie te okreœlenia odnosz¹ siê do tej samej czynnoœci. Sjesta to czas oddania
siê najprzyjemniejszej czynno-

potrz¹sn¹³. „To nie bomba” –
oœwiadczy³ radoœnie.
Nie chcia³bym, by radosna
twórczoœæ legislatorów przywróci³a tamte czasy.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

œci w ci¹gu dnia, które mo¿e
wymyœliæ cz³owiek, mo¿na
myœleæ swobodnie i nieskrêpowanie. Dlaczego nasi padli w
EURO, czy odpowiada za to
PZPN, dlaczego Stadion Narodowy powsta³ na gruntach z
roszczeniami? Kim jest nowa
prezes NFZ? Jak zostan¹
zmienione podatki - czy zniknie ulga na internet? Czy nast¹pi zmiana rejonizacji s¹dów? Fakt, upa³y bez sjesty
jednak nie sprzyjaj¹ myœleniu.
Nie maj¹c sjesty, oddajmy siê
innemu ulubionemu zajêciu dzia³kowaniu. To pojêcie te¿
obce naszemu jêzykowi i nawet mój komputer nie wie, o co
chodzi, ale ja tak. Jadê wiêc w
te upa³y na dzia³kê, czego i
Pañstwu ¿yczê, a tak¿e mi³ych
i spokojnych wakacji, byle nie
z takim biurem podró¿y, które
bankrutuje w trakcie sezonu.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

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

8 nowa gazeta praska

Wspomnienie o bazarze Ró¿yckiego
Pomiêdzy warszawiakami a pra¿anami zawsze istnia³
spór, co jest wa¿niejsze: Warszawa czy Praga? Rodowici
pra¿anie s¹ jednego zdania: „To Praga wychowa³a sobie
tak piêkn¹ wnuczkê, jak¹ jest Warszawa”.
Jest taka przedwojenna nie przez rzemieœlników, by³
anegdota, która powsta³a pod- rêkodzie³em mistrzów w swoczas wywiadu z ponadstulet- im fachu, przewa¿nie cha³upnim pra¿aninem. Pozwolê so- ników o uzdolnieniach artybie nadmieniæ, ¿e ten piêkny stycznych.
zwyczaj odwiedzania przez
Na bazarze mo¿na by³o dow³adze miasta Pragi swoich staæ wszystko: konfekcjê
obywateli, którzy prze¿yli set- damsk¹ i mêsk¹, pe³ne wypokê lat, jest w dalszym ci¹gu sa¿enie na wesela i chrzty, strostosowany. W trakcie przed- je na ka¿d¹ okazjê, jak równie¿
wojennego spotkania z pra¿a- ¿ywnoœæ, w tym wêdliny w³aninem, który prze¿y³ na Pra- snej produkcji i œledzie z beczdze 105 lat, pad³o m.in. pyta- ki, tzw. uliki, a tak¿e bi¿uteriê i
nie: „Czy czêsto w tak d³ugim alkohole. Cech¹ handlow¹ ba¿yciu jeŸdzi³ Pan do Warsza- zaru by³ bardzo mi³y obowi¹zek
wy?”. Jubilat odpowiedzia³, ¿e targowania siê przy zakupie.
w trakcie swojego ¿ycia nigdy System ten by³ powszechnie
nie by³ w Warszawie. Wszy- uznawany i przyci¹ga³ klientów.
scy byli zaskoczeni wyzna- Dla ka¿dego kupuj¹cego by³o
niem jubilata. Zapytano go, satysfakcj¹ nie tylko to, ¿e zadlaczego nie jeŸdzi³ do War- kupi³ wymarzony i dopasowany
szawy. OdpowiedŸ by³a pro- do w³asnej figury lub potrzeb tosta: „Nie mia³em potrzeby! To war, ale przede wszystkim to, ¿e
warszawiacy przyje¿d¿ali do pozosta³o mu w kieszeni po
nas na Pragê, na bazar!”.
d³u¿szych targach czêsto 50%
Praga Pó³noc s³ynê³a z gotówki w stosunku do ¿¹danej
dwóch obiektów: Parku Pra- na pocz¹tku transakcji ceny.
skiego i bazaru Ró¿yckiego.
¯ywio³ wojny, który jak buBazar Ró¿yckiego tak stary jak rza z piorunami zabija³ ludzi i
Praga Pó³noc, to ju¿ historia. niszczy³ wszystko, zakoñczy³
Ten bazar to unikatowe zjawi- siê w Berlinie klêsk¹ Niemców.
sko. Ot, taki supermarket w Ludzie odetchnêli, ale skutki
œrodku miasta, na placu pod wojny by³y dla wszystkich trago³ym niebem, zabudowany giczne. Najbardziej dla ludnotylko przez stragany.
œci Warszawy. Nieszczêœliwa
Poniewa¿ bazar na skutek stolica zosta³a prawie ca³kiem
rozbudowy miasta i postêpu w zburzona, a ludnoœæ wypêdzosposobie sprzeda¿y ulega li- na. Pierwsze do Warszawy
kwidacji, wskazane jest z myœl¹ zaczê³y powracaæ osamotnioo przysz³ych pokoleniach ne przez wojnê kobiety z mawspomnieæ o jego dzia³alnoœci. ³ymi dzieæmi, szukaj¹c dachu
Ju¿ od Targowej s³ychaæ nad g³ow¹. Tylko instynkt maby³o charakterystyczn¹ melo- cierzyñski pozwala³ im przediê ¿yj¹cego bazaru. To chór trwaæ. Nie otrzyma³y ¿adnej
z³o¿ony z setki g³osów za- pomocy humanitarnej od œwiachwalaj¹cych swój towar. Tu ta, a bieda i narastaj¹cy g³ód
handlowali fachowcy w swo- stawa³y siê z ka¿dym dniem
jej specjalnoœci i bran¿y, prze- coraz bardziej dokuczliwe.
kazuj¹c wiedzê i doœwiadcze- G³ód zmusza³ ludzi do wynonie z pokolenia na pokolenie. szenia z domu wszystkiego, co
Towar by³ zawsze atrakcyjny, ocala³o i nadawa³o siê do
odpowiedni do pory roku, sprzedania. Rozpocz¹³ siê tzw.
zgodny z mod¹ i zapotrzebo- handel uliczny z rêki do rêki
waniem na rynku, czêsto z rzeczami u¿ywanymi oraz
metk¹ „Paris” lub „Italy”. Wy- przedmiotami wartoœciowymi,
twarzany i dostarczany g³ów- obejmuj¹cy coraz wiêksze krê-
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gi ludzi potrzebuj¹cych ¿ywnoœci do prze¿ycia.
Tu bardzo wynêdznia³ym
warszawiakom pomog³a Praga, a w szczególnoœci bazar
Ró¿yckiego, który przyj¹³ tê
handluj¹c¹ na ulicy ludnoœæ.
Dla tego rodzaju handlu wyznaczono miejsca stoj¹ce po
obydwu stronach przecinaj¹cej drogi przez bazar, pocz¹wszy od bramy przy ulicy Targowej a¿ do ulicy Brzeskiej.
Œrodek drogi pozostawiono na
przejœcie dla kupuj¹cych,
przewa¿nie przyje¿d¿aj¹cych
z okolic Warszawy, aby zdobyæ tani, atrakcyjny towar, w
tym wyroby ze z³ota. Natomiast sprzedaj¹cy to przede
wszystkim zrozpaczone, samotne kobiety, pragn¹ce zdobyæ pieni¹dze na nakarmienie
swych dzieci. By³y okresy, ¿e
droga po obydwu stronach na
ca³ej d³ugoœci bazaru obstawiona by³a szczelnie. Masowoœæ ludzi przybywaj¹cych z
Warszawy na bazar sprytni
wozacy wykorzystali, organizuj¹c sta³y transport przez
most pontonowy na Wiœle na
platformach z zaprzêgiem
konnym, zapraszaj¹c chêtnych wo³aniem: „na Pragie!”.
Na bazarze mo¿na by³o
sprzedaæ lub kupiæ wszystko i
tu zawsze panowa³ zwyczaj
targowania siê. W tak du¿ym
t³umie nigdy nie brakowa³o
krêc¹cych siê pospolitych z³odziejaszków - kieszonkowców.
Podstawowa ¿ywnoœæ, niezbêdna dla dzieci, dostarczana przez baby ze wsi, trafia³a
siê rzadko i by³a bardzo droga. Czêœciej pojawia³ siê jakiœ
chleb, warzywa, marmolada z
buraków pastewnych lub mielone koœci na okrasê.
Tak jak w ka¿dym t³umie
handluj¹cych, zdarza³y siê
przypadki budz¹ce zastanowienie siê, bunt, a rzadziej
weso³oœæ. Na przyk³ad przyniesiony na sprzeda¿ elegancki smoking z jedwabn¹ koszul¹
lub wyró¿niaj¹ce siê poœród
szarego t³umu handlarki obwieszone wyrobami ze z³ota
jak œwi¹teczne choinki.
Zdarza³y siê niewiasty z bardzo zamo¿nych dawniej domów, miêdzy innymi samotne
¿ony oficerów, którzy nie wrócili lub nie mogli wróciæ z wojny. One nie wchodzi³y na bazar. Przynosi³y bardzo kosztowne pami¹tki rodzinne i
sprzedawa³y je przed bram¹.
Nie targuj¹c siê, bra³y to, co
dawano i szybko odchodzi³y,
wstydz¹c siê swojego ubóstwa.
W pobli¿u bramy wejœciowej
na bazar zacz¹³ dzia³aæ zorganizowany klan mafijny kryminalistów, zajmuj¹cy siê nielegaln¹
sprzeda¿¹: alkoholu, walut,
wszelkiego rodzaju fa³szywek
z³ota, kradzionych zegarków
itp. Tu równie¿ mo¿na by³o kupiæ fikcyjne œwiadectwa maturalne i wy¿szych uczelni. Naiwnych nie brakowa³o. W tym
œrodowisku bazar nazywano
gwarowo Ró¿yczniak. Natomiast margines pospolitych z³odziejaszków nazywany by³
przez uczciwych kupców „menelami”, których nale¿y unikaæ
i byæ ostro¿nym, je¿eli nie chce
siê wyjœæ z bazaru z pustym

portfelem lub bez portfela.
Wszystkie rozrachunki mafijne
koñczy³y siê tu ciosami no¿a.
Ta kryminalna dzia³alnoœæ zosta³a doœæ szybko zlikwidowana przez w³adze Pragi.
Zawodowi kupcy z bazaru
d³ugo i skutecznie walczyli o
swój honor i przetrwanie.
Bazar mia³ swoich sta³ych
mi³oœników i wielbicieli. Wytrzyma³ konkurencjê nowo
otwartych sklepów uspo³ecznionych, powsta³ych przy od-

budowanych ulicach miasta,
jak równie¿ konkurencjê miêdzynarodowego bazaru na
stadionie, który powsta³ po
otwarciu wschodnich granic.
Uleg³ dopiero po budowie nowoczesnych supersamów z
kapita³em zagranicznym.
Postêp w dziedzinie handlu
spowodowa³ postêpuj¹c¹ likwidacjê bazarów:
- zamiast placu ze straganami zbudowano piêtrowe gmachy
ze schodami ruchomymi;

- zamiast okrzyków sprzedawców zachwalaj¹cych swój
towar zastosowano og³uszaj¹ce reklamy przez megafony;
- zamiast artystycznych wyrobów rêkodzie³a wprowadzono do sprzeda¿y towar wytwarzany przez automaty;
- zamiast przyjemnego targowania siê o cenê zakupu
towaru zastosowano napisy
„Promocja”.
Na szczêœcie, postêp nie
dotkn¹³ ukochanego przez
wszystkich Parku Praskiego.
Szanujmy to zjawisko natury,
ten klejnot Pragi – Park Praski.
Zbigniew Wiœniakowski

Cement w krêgos³up
dokoñczenie ze str. 1

wojowi choroby mo¿na zapobiegaæ lub chocia¿ j¹ spowalniaæ wykonuj¹c badanie komputerowe, tzw. densytometriê,
ale, po pierwsze - nie wszyscy o tym wiedz¹, a po drugie
- badanie jest tylko w niektórych
przypadkach refundowane.
Do niedawna pacjenci po
z³amaniu jednego lub nawet
kilku krêgów krêgos³upa byli
skazani na wielkie cierpienia i
unieruchomienie. Teraz w
wiêkszoœci przypadków mo¿na temu zaradziæ.
Od nieco ponad dwóch lat w
Oddziale Ortopedyczno-Urazowym Szpitala Praskiego prowadzone s¹ zabiegi w³aœnie vertebroplastyki, które polegaj¹ na
wzmocnieniu z³amanego trzonu krêgowego specjalnym ce-

mentem kostnym. Oczywiœcie,
ca³a procedura odbywa siê w
sali operacyjnej, w znieczuleniu
i pod kontrol¹ aparatu RTG. Po
zabiegu pacjent przebywa w
szpitalu nie wiêcej ni¿ trzy dni.
I co najwa¿niejsze: wychodzi
samodzielnie, bez gorsetu i bez
bólu!
Oczywiœcie, przed zabiegiem konieczna jest konsultacja w przychodni przyszpitalnej. Umawiaæ siê mo¿na przez
sekretariat oddzia³u, telefon
(22) 619 92 75. Konsultuje dr
hab. Janusz Bronarski. Przypomnijmy, ¿e to ten sam lekarz i naukowiec, który kilka
lat temu wprowadzi³ jako
pierwszy ma³o inwazyjne, endoskopowe operacje krêgos³upa lêdŸwiowego, o czym
kilka lat temu pisaliœmy.

S¹dzê, ¿e w kontekœcie
tego wszystkiego, co w ostatnim okresie pisaliœmy o rewolucji w Szpitalu Praskim, warto dodaæ, ¿e nowa p.o. dyrektora Halina Depcik ogromnie
nie lubi osób odnosz¹cych
sukcesy tak¿e poza szpitalem.
Z nieznanych nikomu przyczyn odwo³a³a dr hab. Janusza Bronarskiego z funkcji ordynatora. Mo¿e jego nastêpca bêdzie grzecznie s³ucha³ jej
poleceñ? Z naszej wiedzy
wynika, ¿e dr Bronarski nie
cierpi na brak propozycji.
Szkoda, bo wiele lat ¿ycia zawodowego poœwiêci³ naszej
dzielnicy. Niechaj Pani p.o.
Dyrektor poczyta wpisy w Internecie. Czy Praga zawsze
musi cierpieæ z powodu czyichœ ambicji?
T.

