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Historia praskich rodów

Rodzina Olszewskich (2)
MPWiK jak pies ogrodnika
W wielu miejscach Bia³o³êki wci¹¿ brakuje wodoci¹gów i
kanalizacji. MPWiK, mimo sk³adanych wczeœniej obietnic,
nie realizuje na czas planowanych inwestycji, a kiedy zdesperowani mieszkañcy bior¹ sprawy w swoje rêce, przywo³uje
ich do porz¹dku i przypomina, kto tu jest monopolist¹.
Sprawa stacji biogazu nie
Miejskie Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji wywo³a³a specjalnie gwa³townych
ci¹gle zaskakuje. Bynajmniej reakcji, poniewa¿ mieszkañcy
nie szybkim tempem realizacji byli z jednej strony zaskoczeni,
inwestycji, lecz ró¿nymi pomy- a z drugiej, mieli wa¿niejsze
s³ami i decyzjami. Dopiero co sprawy do omówienia. W czasie
sporo zamieszania wywo³a³, spotkania, na którym przedstazarzucony na szczêœcie po wiciele spó³ki przedstawiali
licznych protestach, projekt lo- zrealizowane i zaplanowane do
kalizacji zlewni szamba w realizacji na terenie Bia³o³êki
Choszczówce, a ju¿ pojawi³ siê inwestycje, spodziewali siê
nowy pomys³ - budowy w tym uzyskaæ konkretne informacje,
samym miejscu, przy ul. Czystej dotycz¹ce terminu skanalizowania
Wody, stacji biogazu. MPWiK ulic, przy których mieszkaj¹.
poinformowa³o o tym projekcie
Pada³y wiêc pytania o ulice
na kolejnym spotkaniu z Zagajników, Zegarynki, Gryfitów,
mieszkañcami Bia³o³êki, które Cieœlewskich, Od³ogi, czy o
odby³o siê w urzêdzie dzielnicy ca³e rejony, takie jak Buków,
24 stycznia.
D¹brówka Szlachecka i Wiœlana.

W wiêkszoœci wypadków, jak
informowa³o zainteresowanych
MPWiK, przyczyn¹ opóŸnieñ
w realizacji inwestycji jest brak
mo¿liwoœci uzyskania prawa
do gruntu. Czasem inwestycjê
wstrzymuje nieuzgodnione
prawo do kilku metrów. Tak jest
w przypadku ul. Od³ogi, gdzie
w³aœcicielem potrzebnego 8metrowego odcinka jest osoba
zamieszka³a w Holandii. Podobna sytuacja jest na osiedlu
Buków, którego kanalizacjê MPWiK
podzieli³o na trzy zadania.
Zadania nr 2 i nr 3 maj¹ ju¿
pozwolenie na budowê, ale ich
realizacja jest uzale¿niona od
zadania nr 1, które pozwolenia
na budowê nie ma, z powodu nie
uzgodnionego prawa do gruntu.
Z ca³ego spotkania wy³ania
siê obraz jakiejœ kompletnej
dokoñczenie na str. 2

W poprzednim numerze przedstawiliœmy losy rodziny
premiera RP Jana Olszewskiego, doprowadzaj¹c je do 2
sierpnia 1944 roku, czyli do momentu zakoñczenia dzia³añ
powstañczych na Pradze. Dzieñ ten by³ pocz¹tkiem charakterystycznego okresu w dziejach Bródna i jego mieszkañców.
po¿ary, zwanych popularnie
Ziemia niczyja
Przez nastêpnych kilka krowami. Pali³o siê wszystko:
tygodni, do koñca pierwszej drzewa, domy i oczywiœcie ludzie.
dekady wrzeœnia 1944 roku,
Ferdynand Olszewski poBródno by³o „ziemi¹ niczyj¹”. stanowi³, ¿e rodzina opuœci
Niemców nie by³o widaæ, Bródno, sam zaœ zdecydowa³
czasami tylko pojawiali siê siê zostaæ i pilnowaæ domu.
bahnschutze, wci¹¿ siedz¹cy ¯ona Jadwiga z córk¹ i synem,
w bunkrach na terenach kole- z tobo³kami, dotarli do Z¹bek,
jowych. W czêœci mieszkalnej gdzie by³o ju¿ du¿o uchodŸców
by³ spokój. Zniknê³y sowieckie z Pragi. Dostali schronienie w
samoloty. Jak rêk¹ odj¹³ ucich³y domu, gdzie w jednym poodg³osy strza³ów na przedpolu mieszczeniu spa³o 16 osób.
Warszawy. Natomiast niemal Wkrótce zjawi³ siê Ferdynand
ka¿dej nocy nadlatywa³y nad z wiadomoœci¹, ¿e dom siê
Warszawê alianckie samoloty w³aœnie spali³. Na szczêœcie,
z zaopatrzeniem dla Powstania. okaza³o siê, ¿e nie ca³kowicie
Jeden z nich zosta³ str¹cony – dwa pokoje jakimœ cudem
po drugiej stronie torów, na ocala³y. Kiedy wrócili 1 paŸwysokoœci Golêdzinowa. Kiedy dziernika, zamieszkali w tych
„Orlik” z kolegami poszli tam dwóch ocala³ych pokojach.
zapaliæ znicze, nie zauwa¿yli Poza gmachem szko³y,
obserwuj¹cego ich niemieckiego wszystko wokó³, ³¹cznie z
¿o³nierza. Na szczêœcie, Niemiec koœcio³em, by³o spalone.
zachowa³ siê przyzwoicie i Zwiastuny nowego porz¹dku
nawet odda³ honory zestrzeloMimo ogromnych zniszczeñ,
nym lotnikom.
¿ycie na Bródnie zaczê³o siê
We wrzeœniu 1944 r. ruszy³a odradzaæ. Rozpoczê³y dzia³alnoœæ
ofensywa sowiecka, uciekaj¹cy dwie zupe³nie ró¿ne instytucje:
Niemcy ju¿ od sierpnia rozpo- Milicja Obywatelska oraz Gimczêli wywo¿enie wyposa¿enia nazjum i Liceum im. Leopolda
warsztatów do Rzeszy. 14 Lisa-Kuli. Szko³ê reaktywowa³
wrzeœnia 1944 r. dope³nili m¹¿ ciotecznej siostry Jana
dzie³a zniszczenia, wysadzaj¹c
warsztaty w powietrze. Wnet
wylecia³ w powietrze tak¿e
most kolejowy. 16 wrzeœnia
zaczê³o siê systematyczne
niszczenie dzielnicy za pomoc¹
miotaczy min, wywo³uj¹cych
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- wype³nienia
- korony porcelanowe
- protezy elastyczne
- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl

Dom s¹siedzki „Szmulowizna” ju¿ dzia³a
Na mapie Pragi Pó³noc pojawi³o siê kolejne miejsce
stworzone z myœl¹ o mieszkañcach dzielnicy. To dom
s¹siedzki „Szmulowizna” przy ulicy £ochowskiej 31,
dzia³aj¹cy w formule MAL, tj. miejsc aktywnoœci lokalnej.
Takie miejsca s¹ tworzone Stowarzyszenia Mieszkañców
przez miasto z myœl¹ o wszystkich „Micha³ów”.
mieszkañcach – ich rozwoju,
Po kilku latach zabiegów
dzieleniu siê pasjami, czy po uda³o siê – w drodze konkursu
prostu spêdzaniu wolnego zosta³ wybrany operator MAL,
czasu w s¹siedzkim gronie. którym jest Fundacja „Hereditas”.
Takiego miejsca brakowa³o Dom s¹siedzki bêdzie otwarty
szczególnie na praskich dla wszystkich mieszkañców
Szmulkach i Micha³owie, na od poniedzia³ku do niedzieli, a
co wielokrotnie zwracali uwagê szczegó³owy harmonogram
mieszkañcy oraz przedstawiciele zajêæ bêdzie dostêpny na stronie
dzia³aj¹cych na tym terenie szmulowizna.waw.pl.
organizacji pozarz¹dowych,
Uroczysta inauguracja
szczególnie z Praskiego domu s¹siedzkiego odby³a siê

w sobotê, 28 stycznia br. Zosta³a poprzedzona spacerem
po okolicy, który poprowadzi³
nasz felietonista, mieszkaniec
Szmulek i cz³onek PSM „Micha³ów”, Krzysztof Michalski.
Uczestnicy spaceru mieli
okazjê m.in. zobaczyæ z bliska
najcenniejsze zabytki tej
czêœci Pragi, poznaæ historiê
Szmulek i Micha³owa, a tak¿e
biogramy najwa¿niejszych
postaci zwi¹zanych z okolic¹.
Du¿o pytañ dotyczy³o równie¿
dzia³añ miasta w ramach
Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji, szczególnie w
zakresie pod³¹czania kolejnych

budynków do centralnego
ogrzewania. Po zakoñczeniu
spaceru wszyscy chêtni mogli
z bliska przyjrzeæ siê centrum
s¹siedzkiemu. Na przyby³ych
czeka³y smako³yki, darmowe
ksi¹¿ki, gry planszowe, pokazy
zdjêæ podró¿niczych, a tak¿e…
ekipa telewizyjna przygotowuj¹ca reporta¿ o warszawskich
Szmulkach.
W imieniu operatora domu
s¹siedzkiego i w³asnym zachêcamy wszystkich do korzystania
z oferty MAL na Szmulkach.
W³aœnie takich miejsc potrzebuje
Praga i jej mieszkañcy.
KMI

Olszewskiego, Ryszard Wójtowicz,
przed wojn¹ dyrektor liceum
w Bia³ymstoku, w czasie okupacji zaanga¿owany w tajne
nauczanie warszawski nauczyciel. Jan Olszewski, który
pierwsz¹ klasê gimnazjaln¹
zaliczy³ na tajnych kompletach
w Gimnazjum W³adys³awa IV,
zda³ w 1944 roku egzamin do
drugiej klasy gimnazjum i by³
jednym z pierwszych uczniów
szko³y, któr¹ umieszczono w
budynku Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej. Do 1949 roku obowi¹zywa³ przedwojenny program
nauczania. Wychowawczyni¹
klasy Jana Olszewskiego
zosta³a Wanda Tomczyñska,
która, jak siê póŸniej okaza³o,
podczas okupacji by³a szefem
dokoñczenie na str. 4
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Elastyczne
protezy nylonowe

S
NEW

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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XXXV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Kto, kogo?

wyrwa³a mu mikrofon i zanios³a go Lucynie Wnuszyñskiej.
Wiktor Klimiuk nie uzna³ g³osu
Wnuszyñskiej tak¿e tym razem
i og³osi³ przerwê, informuj¹c,
¿e dosz³o do rêkoczynów i
trzeba rozwa¿yæ wezwanie
policji.
Po przerwie Wiktor Klimiuk
próbowa³ bezskutecznie namówiæ Lucynê Wnuszyñsk¹,
by usiad³a na miejscu dla
publicznoœci. Z trudnoœciami
dyskutowano nad stanowiskiem rady w sprawie wycinki
drzew nad Kana³em ¯erañskim w zwi¹zku z budow¹
gazoci¹gu. Dyskusja by³a
przeplatana wnioskiem zg³oszonym przez Piotra Basiñskiego o odwo³anie Wiktora
Klimiuka z funkcji przewodnicz¹cego rady i dyskusjami nad
tym wnioskiem. Wiktor Klimiuk
zaprezentowa³ ekspertyzê
prawn¹ mówi¹c¹ o tym, ¿e
wniosek o jego odwo³anie
zosta³ z³o¿ony nieprawid³owo,
radni koalicji rz¹dz¹cej twierdzili, ¿e prawid³owo. Przepychanka w kilku podejœciach
zakoñczy³a siê przerw¹. O
23:30, po którejœ z trudnych do
policzenia przerw dosz³o do
bojkotu sesji. Salê opuœcili
radni PO wraz z koalicjantami.
Przy stole zarz¹du pozostali
burmistrzowie, na sali zaœ
radni PiS i RdB. Wiktor Klimiuk
przed³u¿a³ przerwê oko³o
siedmiu razy. Bojkotuj¹cy obrady
radni nie wrócili na salê. O 1
w nocy 20 stycznia Wiktor
Klimiuk og³osi³, ¿e z braku
quorum sesja siê nie odby³a,
zaœ ca³y jej program zostaje
przeniesiony na kolejn¹ sesjê,
pod koniec stycznia.
(egu)

Do tytu³owego sformu³owania mo¿na by³oby zasadniczo
sprowadziæ relacjê z XXXV sesji. Obrady trwaj¹ce od 19:30
19 stycznia do 1:00 20 stycznia w istocie zakoñczy³y siê
niczym. Przewodnicz¹cy Wikitor Klimiuk og³osi³ na
zakoñczenie, i¿ sesja siê nie odby³a z powodu braku
quorum. Punktów do przeg³osowania i przedyskutowania
by³o trzydzieœci jeden, w tym trzynaœcie informacji zarz¹du
dotycz¹cych budowy szkó³, przedszkoli i ¿³obków. Nie
przedyskutowano i nie przeg³osowano ¿adnego.
A zaczê³o siê wszystko od Wiktora Klimiuka (PiS) na
brakuj¹cych mikrofonów, stanowisko przewodnicz¹cego
które nie wiadomo gdzie siê uzna³ tym samym, ¿e osob¹
podzia³y i od przerwy na ich w³aœciw¹ do sk³adania œluposzukiwania. Po zakoñczeniu bowañ przez radnych jest
przerwy na sali by³y zaledwie w³aœnie przewodnicz¹cy Klimiuk.
dwa mikrofony, jeden pozosta³ Ca³a koalicja rz¹dz¹ca w
na stole zarz¹du i przewodni- Bia³o³êce, uznaje, ¿e Lucyna
cz¹cych, do przekazywania Wnuszyñska jest radn¹. Piotr
drugiego wyznaczono sekreta- Basiñski podczas g³osowañ
rza, który wrêcza³ mikrofon nad kandydaturami do komisji
radnym zabieraj¹cym g³os. rewizyjnej przekazywa³
Sesja sk³ada³a siê przede dwu- albo trzykrotnie mikrofon
wszystkim z bardzo wielu Lucynie Wnuszyñskiej, by
przerw. Na pocz¹tku przerwy mog³a zag³osowaæ. Wiktor
by³y regulaminowe, spowodo- Klimiuk za ka¿dym razem nie
wane imiennym g³osowaniem uznawa³ g³osu radnej. W koñsk³adu komisji rewizyjnej. Po cu mikrofon zabra³ sekretarz i
dwóch godzinach okaza³o siê, przekazywa³ na mównicy do
¿e ¿adna kandydatura nie ma r¹k g³osuj¹cych radnych. Radna
szans na przeg³osowanie, jako Agnieszka Borowska zabra³a
¿e ka¿dy z wybieranych w mikrofon i przekaza³a go Lusk³ad komisji radnych otrzymy- cynie Wnuszyñskiej, by ta po
wa³ 11 g³osów za i 11 przeciw. raz kolejny mog³a zag³osowaæ.
Podczas g³osowañ ka¿dej z Przewodnicz¹cy Klimiuk nie
kandydatur dochodzi³o do uzna³ i tego g³osowania. Podutarczek dotycz¹cych Lucyny czas g³osowania nad nastêpn¹
Wnuszyñskiej, która wedle kandydatur¹ do komisji rewiWiktora Klimiuka nie dysponuje zyjnej sekretarz poinformowa³
mandatem radnej, poniewa¿ radnych, ¿e ¿aden z nich nie
œlubowanie z³o¿y³a przed dostanie ju¿ mikrofonu do r¹k
poprzedni¹ przewodnicz¹c¹ w³asnych. W zwi¹zku z tym
rady – Ann¹ Majchrzak (PO), Agnieszka Borowska zaczê³a
która w myœl wyroku s¹du (z siê szarpaæ z sekretarzem,
paŸdziernika ubieg³ego roku)
nie by³a wówczas przewodniNo¿e i czêœci do kosiarek i traktorów
cz¹c¹ rady, co skutkuje tym, ¿e
Lucyna Wnuszyñska z³o¿y³a
www.e-maestro.eu
œlubowanie przed niew³aœciw¹
OPONY - Atrakcyjne ceny
osob¹. S¹d przywracaj¹c

tel. 665-007-515
XXXVII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Powrót do punktu wyjœcia
19 stycznia, na XXXV sesji Wiktor Klimiuk, przewodnicz¹cy rady dzielnicy Bia³o³êka, zapowiedzia³ nastêpn¹,
XXXVI sesjê na 30 stycznia. Tymczasem 26 stycznia, na pó³
godziny przed terminem og³oszona zosta³a XXXVII sesja.
Jednym z jej punktów by³o cz¹æ w momencie, w którym
odwo³anie z funkcji przewod- radni zgromadz¹ siê w sali
nicz¹cego rady Wiktora Kli- obrad. Sta³o siê to w okolicach
miuka. O sesjê wnioskowali 15:00. Do g³osowañ w³¹czono
tydzieñ wczeœniej radni PO. radn¹ Lucynê Wnuszyñsk¹,
Sesja zosta³a jednak zwo³ana której statusu nie uznawa³
przez przewodnicz¹cego Wik- Wiktor Klimiuk. Na sali nie by³o
tora Klimiuka na pó³ godziny radnych Prawa i Sprawiedliwoprzed rozpoczêciem obrad. œci i Razem dla Bia³o³êki. Nie
Radni otrzymali SMS-y o 9:00 by³o przewodnicz¹cego rady
i nie dotarli na obrady, których Wiktora Klimiuka (PiS) i najpocz¹tek przewidziano na starszego wiceprzewodnicz¹9:30. Na sali obecni byli jedy- cego Dariusza Ostrowskiego
nie dwaj radni - Piotr Basiñski (PiS), w zwi¹zku z czym zgod(Inicjatywa Mieszkañców Bia- nie z ustaw¹ obrady pod ich
³o³êki) i Dariusz Ostrowski nieobecnoœæ poprowadzi³
(Prawo i Sprawiedliwoœæ), radny senior - Waldemar Roszak
wiceprzewodnicz¹cy rady, z Platformy Obywatelskiej.
któremu nie pozosta³o nic inJak ³atwo siê domyœliæ, w
nego jak og³oszenie, ¿e sesja zaistnia³ej sytuacji jednog³onie mo¿e siê odbyæ z powodu œnie odwo³ano ze stanowiska
braku quorum.
przewodnicz¹cego Wiktora
Po po³udniu do ratusza Klimiuka. W jego miejsce
zaczêli œci¹gaæ radni koalicji wybrano Paw³a Tyburca z
rz¹dz¹cej, a wiêc Platformy Platformy Obywatelskiej.
Obywatelskiej, Inicjatywy Tak¿e jednog³oœnie odwo³ano
Mieszkañców Bia³o³êki i Go- ze stanowiska burmistrz Ilonê
spodarnoœci. Postarali siê o Soja-Koz³owsk¹, by nastêpnie
ekspertyzê prawn¹, z której ponownie powo³aæ j¹ na to
wynika³o, ¿e zwo³anie poran- stanowisko. Na stanowiska winych obrad by³o bezprawne z ceburmistrzów zostali wybrani
racji og³oszenia sesji na mniej dotychczasowi wiceburmini¿ pó³ godziny przed jej roz- strzowie - Marcin Adamkiewicz
poczêciem, w zwi¹zku z czym z IMB oraz Jacek Poddêbniak
mo¿na tê sam¹ sesjê rozpo- z Gospodarnoœci. Uznano tak-

¿e za wa¿ny mandat Lucyny
Wnuszyñskiej. Z funkcji burmistrza
odwo³ano konkurencyjnego
burmistrza Jana Mackiewicza,
powo³anego na to stanowisko,
kiedy wiêkszoœci¹ w radzie
dysponowa³o Prawo i Sprawiedliwoœæ z koalicjantami.
Wszystkie
powy¿sze
uchwa³y zosta³y umieszczone
w poœpiechu w Biuletynie Informacji Publicznej. W wyj¹tkowym poœpiechu.
Otwarte pozostaje pytanie
o sekwencjê zdarzeñ, które
nieuchronnie siê zbli¿aj¹. Co
siê stanie, jeœli NSA zdecyduje, ¿e legalny by³ zarz¹d
sk³adaj¹cy siê z Jana Mackiewicza, £ukasza Oprawskiego
i Marcina Adamkiewicza?
Wydaje siê, ¿e w³adze Warszawy maj¹ obecnie w rêkach
mocny orê¿. Zapewne przyznaj¹ s¹dowi racjê, potwierdzaj¹c, ¿e zarz¹d Mackiewicz,
Oprawski, Adamkiewicz by³
legalny, ale zosta³ ju¿ legalnie
odwo³any wiêkszoœci¹ g³osów
radnych i sta³o siê to 26
stycznia 2017. Radni opozycji
PiS i RdB znaleŸli siê w naprawdê trudnej sytuacji.
(egu)
Na stronie 5 publikujemy
oœwiadczenie Jana Mackiewicza,
£ukasza Oprawskiego,
Wiktora Klimiuka zwi¹zane
z powsta³¹ sytuacj¹.

Gazoci¹g: bêd¹ nasadzenia!
Bia³o³êka odnios³a du¿y sukces – bêdzie odpowiednia
rekompensata przyrodnicza za drzewa wyciête nad Kana³em
¯erañskim. Organ drugiej instancji uchyli³ decyzjê o pozwoleniu
na budowê gazoci¹gu w zakresie nasadzeñ zastêpczych.
W decyzji Nr 329/III/2016
Wydawa³o siê, ¿e bezpowrotna
dewastacja cennych przyrodni- wojewoda zezwoli³ na wyciêczo terenów nad Kana³em cie 3999 drzew, w zamian za
¯erañskim jest ju¿ przes¹dzona. co zobowi¹za³ inwestora do
Jak pisaliœmy w nr 16 NGP ubie- posadzenia jedynie 5000
g³ego roku, kiedy Wojewoda drzew i krzewów na terenie
Mazowiecki wyda³ decyzjê po- Bia³o³êki Dworskiej oraz 2,2
zwolenia na budowê gazoci¹gu hektara drzew w lasach nadwysokiego ciœnienia biegn¹cego leœnictwa Jab³onna, a wiêc w
z Rembelszczyzny na ¯erañ; miejscach znacznie oddalowykonawca inwestycji, spó³ka nych od zniszczonego terenu.
Gaz-System wycofa³a siê z
Burmistrz Bia³o³êki, Ilona
umowy z miastem, traktuj¹cej o Soja-Koz³owska, dzia³aj¹c z
ponad 8 tysi¹cach nasadzeñ upowa¿nienia Prezydenta m.st.
zastêpczych, rekompensuj¹cych Warszawy w paŸdzierniku 2016
dokonane zniszczenia.
roku odwo³a³a siê od decyzji

wojewody, argumentuj¹c, ¿e
wpisane w decyzji nasadzenia
nie zrekompensuj¹ przyrodzie
i lokalnemu ekosystemowi strat.
Organ odwo³awczy, którym
jest w tym przypadku Minister
Infrastruktury i Budownictwa,
zgodzi³ siê ze stanowiskiem zarz¹du dzielnicy i uchyli³ decyzjê
wojewody w czêœci dotycz¹cej
nasadzeñ zastêpczych, nakazuj¹c nasadzenia w wiêkszej
liczbie i w miejscach bli¿szych
zdewastowanego terenu. Nale¿y uznaæ to za du¿y sukces
w³adz dzielnicy Bia³o³êka oraz
jej mieszkañców, w tym cz³onków Rady Konsultacyjnej ds.
budowy gazoci¹gu.
Joanna Kiwilszo

MPWiK jak pies ogrodnika
dokoñczenie ze str. 1

niemocy przedsiêbiorstwa,
które co i rusz chwali siê
dynamicznym rozwijaniem
infrastruktury wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej. Wed³ug danych
MPWiK, do jego us³ug ma
obecnie dostêp 98% mieszkañców Warszawy. Widocznie
mieszkañcy Bia³o³êki nale¿¹
do tych pozosta³ych 2%.
Zgromadzeni na spotkaniu
zarzucili spó³ce niedotrzymanie
umowy spo³ecznej, zawartej z
mieszkañcami na etapie konsultacji spo³ecznych w sprawie
modernizacji oczyszczalni
œcieków „Czajka” oraz brak
dostêpu do informacji na temat
budowy kanalizacji i wodoci¹gów
dla wszystkich ulic i ich odnóg
w dzielnicy Bia³o³êka. MPWiK
takich planów nie udostêpnia.
Podobnych ¿alów i zarzutów,
wynikaj¹cych z opiesza³oœci i
nieliczenia siê z potrzebami ludzi
by³o na spotkaniu du¿o wiêcej.
Najbardziej jednak bulwersuj¹c¹ spraw¹ wydaje siê
problem ulicy Bieszczadzkiej.
10 lat temu by³ tam budowany
wodoci¹g, jednak z niewiadomych
przyczyn nie dotar³ do odnogi
ulicy, gdzie pobudowa³o siê
kilka domów. Ludzie korzystali
ze studni, ale woda w tych okolicach jest bardzo z³a, ¿elazista,
pozostawiaj¹ca ¿ó³ty osad,
który niszczy instalacje i sprzêt
gospodarstwa domowego.
Po tym, jak MPWiK odmówi³o
budowy wodoci¹gu, zdespero-

wani mieszkañcy trzech domów przy ulicy Bieszczadzkiej
postanowili wzi¹æ sprawy w
swoje rêce i za w³asne pieni¹dze,
zatrudniaj¹c profesjonaln¹
firmê, tê sam¹ zreszt¹, która
pracowa³a wczeœniej przy
ich ulicy, zbudowali kawa³ek
wodoci¹gu doprowadzaj¹cego
wodê do mieszkañ.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego pocz¹tkowo
uzna³ zbudowany przez mieszkañców odcinek za przy³¹cze,
które kosztuje 5 tysiêcy z³otych.
MPWiK odwo³a³a siê jednak
od tej decyzji, stwierdzaj¹c, ¿e
mieszkañcy zbudowali sieæ
wodoci¹gow¹, za któr¹ maj¹
zap³aciæ nie 5, a 125 tysiêcy
z³otych! W przeciwnym razie
PINB nakaza³ rozbiórkê instalacji. Je¿eli mieszkañcy jej nie
zrobi¹, i tak zostan¹ obci¹¿eni
kosztami rozbiórki.
Sytuacja jest kuriozalna.
Nie doœæ, ¿e ludzie za w³asne
pieni¹dze zbudowali wodoci¹g,
¿eby mieæ wreszcie wodê,
teraz wydadz¹ drugie tyle, a
wodoci¹g strac¹. Wydawa³oby
siê, ¿e przy odrobinie dobrej
woli MPWiK, mo¿na by tê
sprawê rozwi¹zaæ polubownie,
do czego kilkakrotnie namawia³ spó³kê zarz¹d dzielnicy.
Niestety, MPWiK nie chce
pójœæ na ¿adne ustêpstwa i
domaga siê rozbiórki. Jak pies
ogrodnika w trochê zmienionej
wersji – sam nie zbuduje, ale
drugiemu te¿ nie da.

W tej sprawie jest jeszcze
problem nowych mieszkañców,
którzy w miêdzyczasie pobudowali siê na ulicy Bieszczadzkiej
i którzy chcieliby siê przy³¹czyæ
do wodoci¹gu, a w tej sytuacji
nie mog¹ tego zrobiæ. I tamci
pierwsi, i ci nowi, wszyscy s¹
poszkodowani. Dziwne, ¿e
miejska spó³ka, która tak niby
dba o dobro mieszkañców
stolicy, tego nie widzi. Da³o siê
to odczuæ podczas spotkania
w ratuszu. Rzecznik MPWiK by³
nieprzejednany: sieæ zosta³a
wybudowana samowolnie, bez
wiedzy spó³ki, z pominiêciem
obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa. Tak rzeczywiœcie by³o,
ale poza interesem w³asnej
firmy, trzeba uwzglêdniæ okolicznoœci zaistnia³ej sytuacji i
zobaczyæ w niej cz³owieka,
który nie mo¿e przecie¿ ¿yæ
bez czystej wody.
Dzielnica, nie bêd¹c stron¹,
niewiele mo¿e zrobiæ w tym
sporze, poza namawianiem
do polubownego za³atwienia
sprawy, co miejmy nadziejê
nast¹pi. W tej i w innych
sprawach, dotycz¹cych
wodoci¹gów i kanalizacji w
dzielnicy Bia³o³êka, wszyscy
zainteresowani mog¹ zadawaæ
pytania drog¹ elektroniczn¹ na
adres Dzia³u Obs³ugi Klienta
MPWiK:
dok@mpwik.com.pl
lub rzecznika MPWiK:
rzecznik@mpwik.com.pl.
Joanna Kiwilszo

Wyrok skazuj¹cy dla pirata z Targowej
Ponad pó³ roku po tragicznym w skutkach wypadku na
ulicy Targowej, w którym zginê³a 14-letnia Klaudia, s¹d
skaza³ sprawcê. Kamil G., 26-latek, który spowodowa³
wypadek, zosta³ skazany na karê 4,5 roku bezwzglêdnego
wiêzienia, 10-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów,
a tak¿e zosta³ zobowi¹zany do pokrycia kosztów s¹dowych
w wysokoœci 5 tys. z³. Wyrok nie jest prawomocny.
Rozprawa odbywa³a siê za
Na niewspó³miernie szerok¹
zamkniêtymi drzwiami. Na Targow¹ na odcinku od Z¹bproœbê obrony, przebieg procesu kowskiej do Kijowskiej zwróci³
zosta³ utajniony. Obrona Kamila uwagê sêdzia Dariusz LeszG. motywowa³a tê proœbê fal¹ czyñski, mówi¹c: „Odk¹d ta
hejtu, która mia³a spotkaæ sprawa wp³ynê³a do mojego reoskar¿onego i jego rodzinê.
feratu, widzê Klaudiê i samochód
W trakcie œledztwa ustalono, oskar¿onego. Rzeczywiœcie ta
¿e Klaudia wybieg³a na jezdniê, doœæ szeroka w tym miejscu
¿eby z³apaæ pi³kê. Œwieci³o jezdnia powoduje coœ takiego,
wtedy czerwone œwiat³o dla ¿e ka¿dy kierowca dociska
pieszych. Jednak gdyby sprawca peda³ przyspieszenia. I kierowcy
wypadku jecha³ z dozwolon¹ rozpêdzaj¹ siê do wysokich
na tym odcinku prêdkoœci¹ prêdkoœci. Jest coœ takiego w
50 km/h (w rzeczywistoœci, cz³owieku, ¿e widz¹c dobre
jak ustali³ bieg³y, przekroczy³ warunki na drodze - przyspiesza”.
j¹ o blisko 40 km), do tragedii Na przeskalowan¹ Targow¹ od
prawdopodobnie by nie dosz³o. lat zwracaj¹ uwagê mieszkañcy

i spo³ecznicy z Pragi Pó³noc,
apeluj¹c do w³adz miasta i
drogowców o wiêcej rozwi¹zañ
propieszych i prorowerowych.
Zas¹dzony wyrok jest ni¿szy
od tego, którego domaga³a siê
prokuratura (oskar¿yciele
wnioskowali o 6 lat wiêzienia,
10-letni zakaz prowadzenia
pojazdów oraz 30 tys. z³ zadoœæuczynienia dla rodziców
tragicznie zmar³ej dziewczynki).
Pe³nomocnik rodziców zapowiedzia³ z kolei wyst¹pienie o
zadoœæuczynienie w postêpowaniu cywilnym.
Warto przypomnieæ, ¿e
oskar¿ony by³ znany warszawskiej policji. W lutym 2015 r.
straci³ prawo jazdy, a póŸniej by³
jeszcze co najmniej trzy razy
zatrzymywany i skazywany za
jazdê bez tego dokumentu. Po
roku prawo jazdy odzyska³...
CIM

Sportowa Praga - znaczy
MKS „JAGIELLONKA”
Miêdzyszkolny Klub Sportowy JAGIELLONKA stworzony
zosta³ przez trenerów dla osób spragnionych sportu.
Kadra Klubu sk³ada siê z szeœciu trenerów p³ywania,
dwóch instruktorów p³ywania oraz trenera lekkoatletyki.
Wszystkich po³¹czy³a wspólna pasja do sportu i aktywnego
spêdzania czasu wolnego. Trenuj¹ tu obecni i przyszli
mistrzowie oraz kandydaci do szko³y sportowej, do startów
przygotowuj¹ siê zawodnicy wyczynowi w p³ywaniu oraz
w dwuboju i trójboju nowoczesnym, w przysz³oœci w
triatlonie i w p³ywaniu w kategorii Masters. Je¿eli chcesz
udoskonaliæ swój styl lub po prostu pop³ywaæ rekreacyjnie
- to te¿ jest miejsce dla Ciebie. PrzyjdŸ do MKS „Jagiellonka”
na basen „Prawy Brzeg”, ul. Jagielloñska 7.

P³ywanie jak piêkna dyscyplina sportu potrzebna w ¿yciu,
dla zdrowia i naszego bezpieczeñstwa…. Mimo wieloletnich
starañ, blisko po³owa dzieci i
m³odzie¿y oraz wiêkszoœæ
osób doros³ych w Polsce nie
potrafi p³ywaæ. A przecie¿ ta
umiejêtnoœæ jest w ¿yciu bardzo wa¿na.
Dlaczego warto nauczyæ siê
p³ywaæ?
P³ywanie to jedna z najzdrowszych i najmniej kontuzyjnych dyscyplin sportowych.
To forma rekreacji, któr¹ mo¿e
uprawiaæ ka¿dy, niezale¿nie
od wieku. W œrodowisku wodnym zmniejsza siê obci¹¿enie
uk³adu kostno-stawowego,
dlatego p³ywanie zaleca siê
osobom z nadwag¹. W wodzie
harmonijnie pracuj¹ wszystkie
grupy miêœni. Ponadto p³ywanie
s³u¿y ludziom z nadciœnieniem,
po urazach, przemêczonym i
zestresowanym. Umiejêtnoœæ
p³ywania daje tak¿e poczucie
bezpieczeñstwa podczas
wypoczynku na wodach
otwartych.
Jest takie miejsce w Warszawie, gdzie stworzono
wspania³e warunki dla wszystkich, którzy pragn¹ nauczyæ siê
p³ywaæ lub chc¹ doskonaliæ
swoje umiejêtnoœci p³ywackie.
To p³ywalnia „Prawy Brzeg”,
po³o¿ona w sercu starej Pragi,
przy ul. Jagielloñskiej 7; basen
po³¹czony jest korytarzem
ze szko³¹, w tym wypadku z
Zespo³em Szkó³ nr 45, w sk³ad
którego wchodzi Gimnazjum
Sportowe nr 57 i Szko³a Podstawowa nr 50 im. Królowej
Jadwigi z oddzia³ami sportowymi. W³aœnie to po³¹czenie
sprawia, ¿e dzieci maj¹ tu
idealne warunki do uprawiania
tych piêknych dyscyplin sportu,
jakimi s¹ p³ywanie i piêciobój
nowoczesny.
Dzia³aj¹cy przy szkole,
przy wsparciu dyrektor ZS
nr 45, Bo¿eny Ragus, Miêdzyszkolny Klub Sportowy
„Jagiellonka” oferuje dzieciom i m³odzie¿y naukê p³ywania na ró¿nych poziomach.
Pod okiem doœwiadczonych
trenerów odbywaj¹ siê zajêcia dla grup pocz¹tkuj¹cych i
œredniozaawansowanych i
wyczynowców.

Organizowany jest ci¹g³y
nabór dzieci do nauki p³ywania. Zajêcia przygotowuj¹
równie¿ do egzaminów klas
p³ywackich w/w szkole - mówi
trener Krzysztof Klepko. - Jeœli przejd¹ ten wstêpny etap
nauki p³ywania, mo¿liwoœci
kontynuowania tej dyscypliny
sportu w ZS nr 45 s¹ bardzo
du¿e. Klasy o profilu p³ywackim
oferuj¹ zajêcia z p³ywania 3
razy w tygodniu w ramach
zajêæ szkolnych oraz po
szkole, w klubie. Plan zajêæ
szkolnych jest skoordynowany
z treningami w klubie. Dzieci
wyje¿d¿aj¹ na zawody sportowe
oraz zgrupowania sportoworekreacyjne.
Zgrupowanie letnie organizowane jest w ostatnich dwóch
tygodniach sierpnia. Zgrupowanie zimowe, które w tym
roku odbêdzie siê w lutym, jest
jednoczeœnie przygotowaniem
do Zimowych Mistrzostw Polski
w p³ywaniu dla najstarszych
zawodników; m³odsi uczestnicz¹ w obozie narciarskop³ywackim w Zakopanem.
Obóz organizowany w maju
przygotowuje m³odzie¿ do
Letnich Mistrzostw Polski,
które odbywaj¹ siê na prze³omie
czerwca i lipca.
„Jagiellonka” mo¿e poszczyciæ siê du¿ymi sukcesami
swoich wychowanków. Aktualnie Wiktoria D¹browska,
Adrian Raczyñski, Miko³aj
£ukasik od lat zdobywaj¹
tytu³y mistrzów, wicemistrzów
Polski w p³ywaniu oraz w dwuboju nowoczesnym w swoich
kategoriach wiekowych, bêd¹c
jednoczeœnie jednymi z lepszych uczniów w szkole.
Oprócz dzia³alnoœci klubu
dotycz¹cej wyczynowego
p³ywania czy dwuboju nowoczesnego klub k³adzie nacisk
na uaktywnienie doros³ych w
tej dyscyplinie sportu.
- Chcielibyœmy wyci¹gn¹æ
pra¿an z domu – mówi trener
Krzysztof Klepko – i zamiast
spêdzania czasu przed telewizorem, zaproponowaæ im
aktywne spêdzanie czasu
wolnego na basenie.
Dla doros³ych klub „Jagiellonka” oferuje zarówno naukê
p³ywania od podstaw, jak i
zajêcia doszkalaj¹ce dla tych,

którzy ju¿ p³ywaj¹, ale pragn¹
siê wzmocniæ lub poprawiæ
swoj¹ wydolnoœæ. Zajêcia dla
doros³ych prowadzi trener
Ilona Neuhorn, która indywidualizuje trening w zale¿noœci od
umiejêtnoœci p³ywackich danej
osoby. Z w³asnego doœwiadczenia wiem, ¿e nawet zatwardzia³ych „¿abkowiczów”, czyli
preferuj¹cych styl klasyczny,
potrafi namówiæ do szybszego
i wymagaj¹cego wiêcej energii
kraula.
- Wiele osób doros³ych zatrzyma³o siê na etapie umiejêtnoœci
p³ywackich, które opanowali
na poziomie obowi¹zkowej
nauki p³ywania w klasie drugiej
szko³y podstawowej, wiele
osób w ogóle nie potrafi p³ywaæ
- mówi trener Anetta Bugaj. Znaczna czêœæ z nich nie
wierzy, ¿e w starszym wieku
te¿ mo¿na nauczyæ siê p³ywaæ
i my chcemy to zmieniæ.
Nauka i doskonalenie p³ywania w m³odym wieku daje
mo¿liwoœæ trenowania p³ywania wyczynowego; otwiera
drzwi przed tymi, którzy
chcieliby startowaæ w przysz³oœci w triatlonie (p³ywanie,
bieganie i jazda na rowerze),
dwuboju nowoczesnym (p³ywanie i bieganie) a nastêpnie
w trójboju nowoczesnym
(oprócz p³ywania i biegania
dochodzi strzelanie z pistoletu
pneumatycznego), a tak¿e w
przysz³oœci w bardzo interesuj¹cej dyscyplinie, jak¹ jest
piêciobój nowoczesny (p³ywanie, bieganie, strzelanie,
jazda konna i szermierka).
Piêciobój nowoczesny to
jeden z wielu planów MKS
„Jagiellonki” na przysz³oœæ. Do
planów nale¿y równie¿ otworzenie sekcji p³ywackiej Masters
(p³ywanie wyczynowe dla osób
starszych w ró¿nych kategoriach
wiekowych, zajêcia równie¿
przygotowywa³yby do udzia³u
w zawodach Masters).
- W niektórych ludziach
drzemi¹ ukryte talenty, trzeba
tylko je ujawniæ – mówi trener
Krzysztof Klepko. – Nawet
doros³a osoba mo¿e jeszcze
coœ w sporcie osi¹gn¹æ. Najwa¿niejsze to mieæ cel i do
niego d¹¿yæ.
Wœród pomys³ów „Jagiellonki”, maj¹cych zaktywizowaæ mieszkañców Pragi s¹
tak¿e tzw. sportowe niedziele
(lub soboty), skierowane do
mieszkañców dzielnicy oraz
rodziców m³odych zawodników „Jagiellonki”, którzy
zamiast spêdzaæ czas na
trybunach obserwuj¹c jak ich
pociechy trenuj¹ - mogliby w
tym czasie równie¿ pop³ywaæ
lub pobiegaæ pod opiek¹ wykwalifikowanych instruktorów
czy trenerów lekkoatletyki
b¹dŸ p³ywania.
A zatem, dla zdrowia, dla
dobrego samopoczucia, dla
figury i dla bezpieczeñstwa
w³asnego i swoich dzieci,
warto przyjœæ do MKS „Jagiellonka” Warszawa nauczyæ siê
p³ywaæ lub je doskonaliæ lub
po prostu aktywnie i zdrowo
spêdziæ wolny czas.
Ju¿ wkrótce wyj¹tkowa
okazja do spêdzenia wolnego
czasu na bezp³atnych zajêciach dla dzieci zainteresowanych p³ywaniem. Bêdzie
mo¿na spêdziæ mi³o czas,
sprawdziæ umiejêtnoœci p³y-

wackie dziecka, porozmawiaæ
z trenerami p³ywania.
4 lutego, o godzinie 12.00
na p³ywalni „Prawy Brzeg”
przy ul. Jagielloñskiej 7
odbêd¹ siê otwarte zajêcia
nauki p³ywania dla dzieci
przedszkolnych, urodzonych
w roku 2010 i 2011, na które
rodziców i dzieci serdecznie
zaprasza Dyrekcja Szko³y
Podstawowej nr 50 oraz
trenerzy klubu „Jagiellonka”.
Zbiórka w recepcji DOSiR-u
o godz. 11.45 (nale¿y
przynieœæ czepek, klapki,
okularki, kostium, rêcznik
oraz dobry humor). Zapisy
w sekretariacie SP nr 50,
tel.: 22 619-14-68.
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Szko³a Podstawowa nr 127
serdecznie zaprasza

Rodziców oraz Dzieci
które w roku szkolnym 2017/18
rozpoczn¹ naukê
w zerówce i klasie pierwszej
na

DZIEÑ OTWARTY
który odbêdzie siê
4 marca 2017 r. (sobota)
w godz. 11.00-15.00
Szko³a oferuje:

Wszystkie dzia³ania Klubu
opisane powy¿ej s¹ realizowane
przy wspó³pracy Dyrektora
ZS nr 45 Bo¿eny Ragus oraz
Zastêpcy Dyrektora DOSiR
Doroty Wajszczak. P³ywanie
na Pradze wspiera równie¿
Zastêpca Burmistrza Dzielnicy Praga Pó³noc Dariusz
Kacprzak, za co serdecznie
wszystkim dziêkuje Zarz¹d
Klubu MKS Jagiellonka
Warszawa.
Klub zaprasza na:
https://www.facebook.com/
MKSJagiellonka
Joanna Kiwilszo - TS

- wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹
- wyodrêbnion¹ czêœæ dla zerówek i klas pierwszych
- nowatorskie podejœcie do metod nauczania
- naukê jêzyka angielskiego nowoczesnymi metodami
- sale lekcyjne wyposa¿one w sprzêt multimedialny
- rozszerzony program zajêæ sportowych
- du¿¹ halê sportow¹
- bogat¹ ofertê zajêæ dodatkowych
- w³asn¹ kuchniê

Szko³a Podstawowa nr 127, ul. Kowieñska 12/20
www.sp127.edu.pl , sekretariat@sp127.edu.pl
tel. 22 619 30 88 , facebook: sp127wawa

Smog i co dalej?

paliwa do ogrzewania domów, to w Warszawie nawet
80 procent zanieczyszczeñ
generowanych na terenie
miasta pochodzi od samochodów. Do miasta i w kierunku
odwrotnym takich podró¿y
samochodowych odbywa siê
blisko 100 tysiêcy dziennie.
Dlatego akcje dop³at do wymiany kot³ów wêglowych na
gazowe lub pod³¹czenia budynku do sieci ciep³owniczej,
choæ rzeczywiœcie bardzo
potrzebne, nie daj¹ szansy
na szybk¹ poprawê stanu powietrza. Jak szacuje Komisja
Europejska, z powodu z³ego
stanu powietrza co roku w
Polsce umiera 40 tysiêcy
osób. Potrzebne s¹ wiêc
bardziej radykalne dzia³ania
w³adz, ale bez oddolnych
nacisków spo³ecznych raczej
nie ma na nie co liczyæ.
Kr.

S³oneczna sobota i niedziela zachêca³y do rodzinnych
spacerów na œwie¿ym powietrzu, tymczasem coraz bardziej jasne siê staje, ¿e œwie¿e i o¿ywcze ono nie jest. W
ca³ej Warszawie w miniony weekend normy zanieczyszczenia powietrza przekroczone by³y od ok. 800% do 1000%
(py³y zawieszone: PM2,5) oraz ok. 400% (py³y zawieszone PM10).
A trzeba pamiêtaæ, ¿e polskie normy emisji s¹ znacznie
³agodniejsze ni¿ w innych krajach europejskich.
W zaistnia³ej sytuacji zadania do bud¿etu miasta.
wiedza o stanie powietrza i Przed problemem nie ucieka
w³aœciwe powiadamianie o jednak Marsza³ek Województwa.
nim to podstawa. Tu jest jesz- Rosn¹ szanse na przyjêcie
cze wiele do zrobienia. Pod uchwa³y antysmogowej przez
presj¹ spo³eczn¹ ratusz Sejmik Województwa Mazozacz¹³ na swej stronie publi- wieckiego, smog bowiem
kowaæ informacje na temat dotyczy w równym stopniu
stanu powietrza. Ponownie tak¿e mniejszych miast i
mogliœmy wiêc przeczytaæ: miasteczek. Rekordowe za„Zaleca siê unikanie lub ogra- nieczyszczenia zanotowano
niczenie do minimum czasu tej zimy np. w Legionowie. O
przebywania na powietrzu, ile jednak tam wynika to z
zw³aszcza przez kobiety w wykorzystywania niew³aœciwego
ci¹¿y, dzieci i osoby starsze
oraz przez osoby z astm¹,
LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
chorobami alergicznymi skóry,
ul. Poborzañska 8
oczu i chorobami kr¹¿enia.
30
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fizycznych na otwartym powietrzu i zaniechaæ palenia
papierosów. W przypadku
pogorszenia stanu zdrowia
nale¿y skontaktowaæ siê z
lekarzem.” Nie id¹ jednak za
Na budowanej stacji Trocka II linii metra budowniczowie
tym ¿adne konkretne dzia³ania. wykopali ju¿ pierwszy poziom podziemnej budowli. Powstaje
Stacja monitoringu jakoœci strop hali peronowej, a tak¿e budowana jest ta czêœæ, w
powietrza na Targówku, w której bêd¹ zawraca³y poci¹gi.
pobli¿u Szpitala BródnowNa stacji Trocka trwa budowa œcian szczelinowych i
skiego, jest jedyn¹ na terenie tymczasowych kolumn (baret), w miejscu, gdzie zawracaæ bêd¹
prawobrze¿nej Warszawy,
poci¹gi (tory odstawcze, na wschód od ul. Trockiej). Tam, gdzie
tymczasem zesz³oroczne
powstaje stacja, zakoñczono ju¿ wykop podstropowy do
wnioski mieszkañców do
bud¿etu partycypacyjnego poziomu -1 i wylewane s¹ sekcje stropu poœredniego, z
z propozycjami kolejnych którego w przysz³oœci pasa¿erowie bêd¹ schodzili do hali
punktów odrzucono z przy- peronowej na poziomie -2. Budowê stacji Trocka II linii metra
czyn formalnych (rzekomo ogl¹da³a Renata Kaznowska, zastêpca Prezydenta m.st.
Warszawa nie mo¿e takich Warszawy odpowiedzialna m.in. za komunikacjê miejsk¹. zadañ finansowaæ, poniewa¿ Komunikacja miejska pe³ni kluczow¹ rolê w systemie transnale¿¹ one do województwa, portowym stolicy; to najczêœciej wybierany œrodek transportu tymczasem Kraków nie ma z mówi Renata Kaznowska. - Po rozbudowie II linii metro bêdzie
tym problemów), a radni Rady najszybszym i najwygodniejszym po³¹czeniem Targówka i
Warszawy wci¹¿ skutecznie Bemowa z centrum miasta, a po przesiadce na stacji Œwiêtokrzyska
blokuj¹ próby wpisania takiego - z po³udniow¹ i pó³nocn¹ czêœci¹ lewobrze¿nej Warszawy.

Na stacji Trocka

4 nowapraskich
Historia
gazeta praska
rodów

Rodzina Olszewskich (2)

Jan Olszewski i Zbigniew Romaszewski, 2007 r.
Zdjêcie pochodzi z archiwum rodz. Jana Olszewskiego.
dokoñczenie ze str. 1

kontrwywiadu VII Obwodu
Obro¿a Armii Krajowej.
Tymczasem, wraz z wkroczeniem wyzwoleñczej armii,
tworzy³a siê nowa rzeczywistoœæ. Napotykani ¿o³nierze
sowieccy zachowywali siê co
prawda dosyæ poprawnie, ale
na Pradze ju¿ zaczê³y siê
organizowaæ sowieckie s³u¿by,
np. w budynku Gimnazjum
i Liceum W³adys³awa IV
umiejscowi³ siê Smiersz, czyli
jednostka sowieckiego kontrwywiadu wojskowego, na
Strzeleckiej i Sierakowskiego
– NKWD, a na Cyryla i Metodego – Urz¹d Bezpieczeñstwa
Publicznego. PóŸn¹ jesieni¹
1944 roku przyst¹piono do
likwidacji AK. Rozpoczê³y
siê aresztowania. Dotknê³y
równie¿ rodzinê Olszewskich.
Dziadek Jana, Seweryn Olszewski, ca³y czas mieszka³ w
Okuniewie z najm³odszym
synem, Remigiuszem, który
pe³ni³ funkcjê komendanta
okuniewskiej placówki AK.
Aresztowano go w grudniu
1944 roku. Zmar³ w transporcie
do Rosji. Dziadka Seweryna
wyrzucono podczas rewizji w
mieszkaniu na mróz, w wyniku
czego dosta³ zapalenia p³uc i
zmar³ 2 maja 1945 roku.
Przygoda z PSL i „wolne
wybory”
Po tym zdarzeniu mo¿na siê
by³o zorientowaæ, co bêdzie
siê dzia³o. Nadziejê na powrót
normalnoœci przywróci³ przyjazd Stanis³awa Miko³ajczyka
w czerwcu 1945 roku. Ca³a
Warszawa by³a obecna na
trasie jego przejazdu z Okêcia
na Pragê. Panowa³ niesamowity
entuzjazm, niepowtarzalny
nastrój, tak¿e wœród m³odzie¿y
z Gimnazjum i Liceum LisaKuli. Zarówno Jan Olszewski,
jak i niektórzy jego koledzy z
Szarych Szeregów chcieli
w³¹czyæ siê do dzia³ania. Za
poœrednictwem ojca kole¿anki
z klasy, który by³ na Bródnie
prezesem powstaj¹cego ko³a
PSL, uda³o im siê dotrzeæ do
zarz¹du sto³ecznego tej partii
i utworzyæ m³odzie¿owe ko³o
PSL, które funkcjonowa³o od
jesieni 1945 roku w lokalu
zarz¹du sto³ecznego PSL, w
Al. Jerozolimskich. W tym
samym miejscu znajdowa³a
siê redakcja organu PSL,
„Gazety Ludowej”, jedynego

wówczas pisma opozycyjnego.
Dzia³alnoœæ dziennika by³a
notorycznie utrudniana poprzez cenzurê, ograniczanie
nak³adu, liczne rewizje UB,
niszczenie lokalu. Ko³o m³odzie¿owe wykorzystywane
by³o do ochrony redakcji i
drukarni przed napadami, jak
równie¿ do kolporta¿u pisma i
ulotek. Zadania te stawa³y siê
coraz bardziej niebezpieczne,
niemal konspiracyjne.
O grozie sytuacji mo¿e
œwiadczyæ aresztowanie i
proces redaktora naczelnego
„Gazety Ludowej”, Zygmunta
Augustyñskiego w paŸdzierniku
1946 roku. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ aresztowania dziennikarza
by³o znalezienie podczas
przeszukania w lokalu gazety
informacji, otrzymanych od
rusznikarza zatrudnionego w
Urzêdzie Bezpieczeñstwa,
dotycz¹cych dzia³alnoœci
bezpieki. Augustyñski zosta³
skazany na 15 lat wiêzienia, a
jego informator na karê œmierci.
W miarê zbli¿ania siê terminu
wyborów, zapowiedzianych na
styczeñ 1947 roku, sytuacja
siê zaostrza³a. Listy wyborcze
opatrzone zosta³y numerami.
W Warszawie PSL mia³ numer
4. Trzeba by³o rozdaæ ludziom
ulotki z tym numerem. Okaza³o
siê to bardzo trudne, gdy¿ bojówki UB udaremnia³y dotarcie
do wyborców. Wszelkie próby
agitacji publicznej na rzecz
PSL koñczy³y siê zwykle ciê¿kim pobiciem. Na Bródnie by³o
trochê inaczej, wszyscy siê znali.
Najskuteczniejsz¹ metod¹
by³o wiêc rozdawanie ulotek
znajomym. 19 stycznia 1947
okaza³o siê, czym s¹ „wolne”,
zagwarantowane miêdzynarodowym porozumieniem wybory.
Wyniki zafa³szowano - g³osy
oddane na PSL zapisywano
Blokowi Demokratycznemu,
który wygra³ mia¿d¿¹c¹ przewag¹, a PSL zosta³ ca³kowicie
zmarginalizowany.
¯ycie wed³ug zasad towarzysza
Stalina
Po ucieczce w paŸdzierniku
1947 roku Stanis³awa Miko³ajczyka i aresztowaniu jego
wspó³pracowników, Jan
Olszewski nie mia³ ju¿ z³udzeñ
co do systemu panuj¹cego w
Polsce, ale w przeciwieñstwie
do niektórych kolegów, nie
zdecydowa³ siê na powrót do
podziemia. Uwa¿a³, ¿e do mo-

mentu wybuchu kolejnego
miêdzynarodowego konfliktu,
o czym wiêkszoœæ spo³eczeñstwa by³a przekonana, trzeba
siê czegoœ nauczyæ, skoñczyæ
studia, s³owem - w miarê normalnie ¿yæ. Okaza³o siê to
trudne, bowiem w 1948 roku
nast¹pi³ wyraŸny zwrot stalinowski, przejawiaj¹cy siê,
poza likwidacj¹ sektora prywatnego, m.in. w likwidacji
wszelkich ugrupowañ oraz
organizacji spo³ecznych i
m³odzie¿owych, wprowadzeniu
ankiet personalnych i w
ca³kowitym sterroryzowaniu
spo³eczeñstwa.
Zaczêto ju¿ przebudowywaæ
system szkolny. Jan Olszewski by³ ostatnim rocznikiem,
który skoñczy³ liceum wg
starego programu. Uda³o mu
siê nawet dotrwaæ do matury
nie zapisuj¹c siê do Zwi¹zku
M³odzie¿y Polskiej (ZMP).
Szkolna organizacja ZMP
mia³a jednak prawo opiniowaæ
wszystkich maturzystów,
zdaj¹cych na wy¿sze uczelnie.
Te opinie by³y przesy³ane do
dzielnicowej egzekutywy
partyjnej, która rozsy³a³a je na
poszczególne uczelnie, a wiêc
by³y one podstaw¹ przyjêcia
na studia. Przygotowuj¹cy siê
do egzaminów na Uniwersytet
Warszawski Jan Olszewski nie
zdawa³ sobie z tego sprawy. O
istniej¹cym procederze poinformowa³ jego ojca, Ferdynanda
Olszewskiego, dawny kolega z
pracy, który zosta³ sekretarzem
komitetu dzielnicowego PZPR.
Ostrzeg³, ¿e z tak¹ opini¹,
któr¹ ze szko³y otrzymali, syn
siê na studia nie dostanie. Zaproponowa³, aby na jego rêce
z³o¿y³ deklaracjê wst¹pienia
do ZMP, a on wtedy wystawi
now¹, ju¿ pozytywn¹ opiniê.
Jan Olszewski nie skorzysta³ z propozycji, a mimo to
dosta³ siê na Wydzia³ Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego.
Nie umniejszaj¹c jego œwietnego
przygotowania, sta³o siê to
dziêki splotowi szczêœliwych
zbiegów okolicznoœci. Tak siê
z³o¿y³o, ¿e zdawa³ nie przed
komisj¹, do której by³ przypisany, lecz przed inn¹, w której
nie by³o jego papierów, a wiêc
i nieszczêsnej opinii zetempowskiej. Przy tym, przewodnicz¹cym komisji by³ Stanis³aw
Ehrlich, nowa wówczas postaæ
w œrodowisku naukowym, autor
propagandowej broszurki „O
istocie faszyzmu”. Traf chcia³,
¿e zapytany o faszyzm, Jan
Olszewski na tê w³aœnie pozycjê
siê powo³a³. To wystarczy³o –
zosta³ studentem.
Pierwszy rok studiów na
Wydziale Prawa, mimo ¿e by³
to pierwszy rok rozpoczêtej
ju¿ reformy, jeœli chodzi o
program, nie przyniós³ wiêkszych zmian. Zachowano
wszystkie tradycyjne przedmioty,
dorzucaj¹c jedynie kilka nowych, w rodzaju materializmu
dialektyczno-historycznego,
które Jan Olszewski stara³
siê zaliczaæ tylko na „dobrze”.
Niestety, od drugiego roku zaczê³y siê ca³kiem nowe porz¹dki.
Warunki studiowania zmieni³y
siê w iœcie sowieckim stylu.
Przede wszystkim dokonano
zasadniczej selekcji w gronie
profesorskim, a tak¿e wprowadzono dyscyplinê studiów,
polegaj¹c¹ m.in. na sprawdzaniu
listy obecnoœci na ka¿dym
wyk³adzie. Przy du¿ej liczbie
studentów, jaka jest na prawie,
w ma³ych salach wyk³adowych

dzia³y siê dantejskie sceny.
Wszyscy zdawali sobie sprawê,
¿e uczestnicz¹ w jawnym absurdzie, ale musieli wykonywaæ
polecenia. Na zebraniach
wszechw³adnego ZMP rozwi¹zywano sprawy personalne
trybem zbiorowego s¹du. Na
porz¹dku dziennym by³y donosy
i wzajemne oskar¿enia.
Ratunkiem by³ powrót do
domu na Bródno. Jan Olszewski wraca³ z uczelni póŸnym
wieczorem, ale choæby jeden
dzieñ spêdzony na Bródnie by³
odskoczni¹ od tej absurdalnej
rzeczywistoœci, jak¹ narzuca³
stalinizm. Tu, na Bródnie, obowi¹zywa³y zasady zdrowego
rozs¹dku, ludzie zachowywali
siê mniej wiêcej normalnie. W
1953 roku uzyska³ tytu³ magistra praw ze specjalnoœci¹
psychiatrii s¹dowej u prof. Stanis³awa Batawii, a nastêpnie
otrzyma³ przydzia³ pracy w Ministerstwie Sprawiedliwoœci na
stanowisku radcy. Praca polega³a g³ównie na pisaniu ró¿nych
planów i sprawozdañ – absurdów ci¹g dalszy. Po roku trafi³
do w³aœnie utworzonej Polskiej
Akademii Nauk do Zak³adu
Nauk Prawnych, gdzie otrzyma³
stypendium aspiranckie.
Odwil¿ 1956 roku
By³ ju¿ rok 1955, zaczyna³a
siê „odwil¿”. W powietrzu czuæ
by³o zmiany. Jesieni¹ tego
roku g³oœno siê zrobi³o o nikomu
nieznanym piœmie studenckim
„Po prostu”, które szybko sta³o
siê jednym z najwa¿niejszych
oœrodków ¿ycia politycznego w
Polsce. Jan Olszewski nawi¹za³ kontakt z redakcj¹ przez
Ernesta Brylla. Wykorzystuj¹c
swoje doœwiadczenie w pracy
w ministerstwie, publikowa³
teksty wskazuj¹ce nadu¿ycia
w adwokaturze. W marcu 1956
roku, z Walerym Namiotkiewiczem
i Jerzym Ambroziewiczem
napisa³ artyku³ „Na spotkanie
ludziom z AK”, w którym wzywa³ do rehabilitacji ¿o³nierzy
Armii Krajowej.
Okres wspó³pracy z „Po prostu” by³ tak intensywny, ¿e Jan
Olszewski by³ rzadkim goœciem w domu na Bródnie.
Choæ po roku pismo przesta³o
dzia³aæ (zamkniête przez KC
PZPR 2 paŸdziernika 1957
roku), to jednak odegra³o
swoj¹ rolê w wydarzeniach
paŸdziernikowych 1956 roku,
które Jan Olszewski nazywa
wyzwoleniem z nieprawdopodobnej sytuacji, udaremnieniem próby narzucenia dominacji z zewn¹trz. Po 56 roku –
to ju¿ by³ zupe³nie inny kraj.
Zosta³a uznana pewna cywilizacyjna odrêbnoœæ Polski. Dalej
obowi¹zywa³y polityczne zasady
obozu socjalistycznego, ale
przynajmniej w krêgu kultury,
uznawano tê polsk¹ specyfikê.
Zupe³nie nowe Bródno
Jan Olszewski wyprowadzi³
siê z Bródna w po³owie lat 60.,
jednak bywa³ na Poborzañskiej
ze wzglêdu na mieszkaj¹cych
tam rodziców. Olszewscy definitywnie opuœcili Bródno w
1973 roku, kiedy zaczê³o siê
tam budowaæ nowe osiedle.
W³aœciwie cala dzielnica zosta³a zlikwidowana, a dom na
Poborzañskiej – rozebrany.
Ferdynand i Jadwiga Olszewscy przeprowadzili siê na
Sask¹ Kêpê. Ferdynand na
nowym miejscu ¿y³ jeszcze
trzy lata, ¿ona – o rok d³u¿ej.
Obecnie Bródno to zupe³nie
inna dzielnica. Wydawa³oby siê,
¿e po bródnowskich kolejarzach
niewiele ju¿ zosta³o. Ale to nieprawda. Istnieje pamiêæ i coœ,
co zostaje w cz³owieku na
zawsze. Jan Olszewski, widz¹c
wprowadzanie po wojnie nowego ustroju, za³o¿y³ sobie, ¿e za

wszelk¹ cenê bêdzie d¹¿yæ do
powrotu innej Polski, takiej, jak¹
pamiêta³ z dzieciñstwa. Postanowi³ kierowaæ siê w ¿yciu zasad¹ niegodzenia siê na z³o i
na porz¹dek, jaki usi³owano
nam narzuciæ po 1949 roku.
Tej zasadzie by³ wierny ca³e
¿ycie, broni¹c w procesach politycznych Melchiora Wañkowicza, Jacka Kuronia i Karola
Modzelewskiego, wspó³tworz¹c
„List 59”, protestuj¹cy przeciwko zmianom w Konstytucji PRL,

uczestnicz¹c w zak³adaniu Komitetu Obrony Robotników oraz
Ruchu Obrony Praw Cz³owieka i Obywatela, wspó³tworz¹c
statut NSZZ „Solidarnoœæ” i
wreszcie bêd¹c Premierem RP
w latach 1991-1992. To konsekwentne trzymanie siê zasady
sprzeciwu wobec narzuconego
nam ustroju i niesprawiedliwoœci
nie wziê³o siê znik¹d, ale pochodzi³o z domu rodzinnego
na kolejarskim Bródnie.
Joanna Kiwilszo

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
4.02 (sobota) godz. 18.00 - 20-lecie Boogie Woogie na Zaciszu.
W programie: prezentacje zdjêæ, chwila wspomnieñ, pokazy
boogie woogie i rock’n’rolla lat 50-tych, boogie party. Obowi¹zuje
potwierdzenie obecnoœci.
4.02 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Mali Einsteini – temat: Kataklizmy czterech ¿ywio³ów.
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,
IV grupa – godz. 13.00. Op³ata 30 z³ lub karnet 75 z³.
* uTKANA sobota – warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych.
Godz. 9.30-13.30. Op³ata 50 z³.
5.02 (niedziela) godz. 17.00 - „Bajka o dobrej Anusi i m¹drym
krasnoludku” przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru
OdSkocznia. Bilet w cenie 10 z³.
9.02 (czwartek) godz. 10.00 - „Muzykalne serce oddam” bal
integracyjny dla osób niepe³nosprawnych. Organizatorzy: Rada
Osiedla Zacisze i Dom Kultury Zacisze.
10.02 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Walentynki!
W programie: wyk³ad „Ma³¿eñstwa króla Zygmunta Augusta” Ryszard Purski oraz recital pianistyczny Stefana Welbela:
„Najpiêkniejsze piosenki o mi³oœci”. Wstêp wolny.
11.02 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Skok na sztukê, czyli wehiku³em przez sztukê polsk¹. Historia
sztuki dla najm³odszych (7-11 lat). Temat: Jacek Malczewski.
Godz. 11.00-13.00. Op³ata 35 z³.
* Mali Einsteini – temat: Co to jest hydrofobowoœæ? 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.
11.02. (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych.
Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.
13-24.02 FERIE ZIMOWE 2017
* 13-17.02 godz. 9.00-13.00 - LEGO KLOCKI: STAR WARS
W PIÊCIU ODS£ONACH. Karnet: 200 z³. Pojedyncze wejœcie:
45 z³. Wiek: 5-11 lat.
* 13-17.02 godz. 9.00-16.00 - Gry strategiczne na l¹dzie i w
powietrzu. Op³ata: 30 z³/dzieñ. Zajêcia tylko dla uczestników
zajêæ Pracowni Modelarstwa i Gier Strategicznych „U£AN”.
* 14-16.02 godz. 10.00-13.00 - Warsztaty modelarstwa terenowego. Op³ata: 45 z³/dzieñ. W cenê wliczony jest model. Wiek: 8+
* 13-17.02 godz. 10.00-12.00 - Ferie z pasj¹: Karate. Karnet:
100 z³. Pojedyncze wejœcie: 25 z³. Wiek: 6-12 lat.
* 13-17.02 godz. 12.30-14.30 - Ferie z pasj¹: Mali komandosi.
Karnet: 100 z³. Pojedyncze wejœcie: 25 z³. Wiek: 6-12 lat.
* 13-17.02 godz. 13.30-14.30, 15.00-16.00 - Szachy. Karnet:
80 z³. Pojedyncze wejœcie: 20 z³. Wiek: 5-12 lat.
* 13-17.02 godz. 16.00-17.00 - Break Kids. Karnet: 80 z³.
Pojedyncze wejœcie: 20 z³. Wiek: 4-7 lat.
* 13-17.02 godz. 15.00-16.00 - Breakdance. Karnet: 80 z³.
Pojedyncze wejœcie: 20 z³. Wiek: 8-16 lat.
* 13-17.02 godz. 15.00-17.00 - Combat. Realna samoobrona dla
m³odzie¿y. Karnet: 100 z³. Pojedyncze wejœcie: 25 z³. Wiek: 12+.
* 13-17.02 godz. 17.30-19.00 - Samoobrona dla kobiet. Karnet:
75 z³. Pojedyncze wejœcie: 20 z³.
* ZIMA W MIEŒCIE: DZIKA WIS£A - Wariant A: 20-24.02 godz.
10.00-15.00. Karnet: 180 z³. Pojedyncze wejœcie: 40 z³.
Wariant B: 20-24.02 godz. 7.30-16.30. Karnet: 230 z³. Pojedyncze
wejœcie: 50 z³. Wiek: 6-12 lat.
LEGO KLOCKI – NAD WIS£¥ - Wariant C: 20-24.02 godz.
9.00-15.00. Karnet: 220 z³. Wariant D: 20-24.02 godz. 7.30-16.30.
Karnet: 270 z³. Wiek: 5-11 lat.
20-24.02 godz. 15.15-16.45 - Szermierka: treningi szermierki
rekreacyjnej dla dzieci. Karnet: 140 z³. Pojedyncze wejœcie:
32 z³. Wiek: 8-14 lat.
* 20-23.02 godz. 17.00-18.15 - Intensywny kurs tañca towarzyskiego dla m³odzie¿y. Tañce standardowe i latynoamerykañskie.
Karnet: 75 z³. Pojedyncze wejœcie: 20 z³.
* 20-23.02 godz. 18.30-20.00 - Intensywny kurs tañca towarzyskiego dla doros³ych. Tañce standardowe i latynoamerykañskie.
Karnet: 110 z³. Pojedyncze wejœcie: 30 z³.
* 15.02 (œroda) godz. 18.00 - Robimy podró¿e – wyprawa do Azji.
Wstêp wolny.
18.02 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Mali Einsteini – temat: Wieloryb i jego fontanna. 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.
18.02 (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych.
Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.
25.02-26.02 (sobota-niedziela) - XV Festiwal Chórów, Kabaretów
i Zespo³ów Seniora. Prezentacje w godzinach 10.00-19.00.
Wstêp wolny.

Warszawa, 30 stycznia 2017 r.

Oœwiadczenie Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
oraz Przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
W zwi¹zku z doniesieniami medialnymi, z których to ku naszemu
ogromnemu zdziwieniu dowiedzieliœmy siê, jakoby grupa radnych
spotka³a siê w dniu 26 stycznia 2017 r. w godzinach popo³udniowych
w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka i przeprowadzi³a spotkanie, nazwane
przez nich „sesj¹”. Zawiadamiamy, ¿e traktowaliœmy to jako fakt medialny do momentu, w którym to w BIP’ie pojawi³y siê uchwa³y podjête
na tym spotkaniu i w zwi¹zku z tym informujemy co nastêpuje:
1. Spotkanie w dniu 26 stycznia nie by³o sesj¹, gdy¿ tê zwo³uje
Przewodnicz¹cy Rady lub upowa¿niony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy. Dopiero w momencie nieobecnoœci Przewodnicz¹cego i
braku pe³nomocnictwa sesjê mog¹ zwo³ywaæ kolejne osoby.
W tym wypadku ¿adna sesja nie zosta³a zwo³ana na godz. 15,
godz. 16 lub godziny póŸniejsze. Jedyna sesja tego dnia zosta³a
zwo³ana na godzinê 9.30 i przed godzin¹ 10.00 zosta³ stwierdzony
brak kworum pomimo kilkukrotnego wezwania radnych na salê.
Wiceprzewodnicz¹cy og³osi³, ¿e sesja nie mo¿e siê odbyæ ze
wzglêdu na brak kworum i po adnotacji na liœcie obecnoœci opuœci³
urz¹d. Zwo³ywanie sesji w póŸniejszych terminach przez osoby
nieuprawnione jest postêpowaniem sprzecznym z prawem i naszym
zdaniem wype³nia znamiona przestêpstwa okreœlonego w art.
227 kk (Kto, podaj¹c siê za funkcjonariusza publicznego albo
wyzyskuj¹c b³êdne przeœwiadczenie o tym innej osoby, wykonuje
czynnoœæ zwi¹zan¹ z jego funkcj¹, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku). Zgodnie
z orzecznictwem czyn ten pope³nia równie¿ funkcjonariusz
publiczny (w tym radny), który wprawdzie rzeczywiœcie jest
funkcjonariuszem, ale przypisuje sobie kompetencje szersze,
ani¿eli rzeczywiœcie wynika z ustawy i aktów ni¿szego rzêdu. W
szczególnoœci mowa tu o osobie, która samowolnie otworzy³a
niezwo³an¹ sesjê, wedle doniesieñ medialnych t¹ osob¹ by³
radny Waldemar Roszak., ale równie¿ o dzia³aj¹cych wspólnie i
w porozumieniu innych osobach, które uczestniczy³y w spotkaniu
twierdz¹c, ¿e jest to sesja, pomimo wiedzy, ¿e tak nie jest.
2. Osob¹ uprawnion¹ do prowadzenia sesji w przypadku nieobecnoœci Przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy i niewyznaczenia
przez Przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy Wiceprzewodnicz¹cego
Rady Dzielnicy do pe³nienia jego obowi¹zków, obowi¹zki te
wykonuje najstarszy wiekiem Wiceprzewodnicz¹cy Rady Dzielnicy,
a w przypadku braku Wiceprzewodnicz¹cego Rady Dzielnicy –
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji (§ 17 Statutu Dzielnicy
Bia³o³êka). W tym wypadku Wiceprzewodnicz¹cym wyznaczonym
do prowadzenia sesji by³ radny Dariusz Ostrowski – nie zosta³
on zawiadomiony o sesji. Nawet wiêc gdyby uznaæ s³usznoœæ
zwo³anej sesji, to osob¹ uprawnion¹ do jej rozpoczêcia by³
najstarszy wiekiem Wiceprzewodnicz¹cy, czyli w tym wypadku
Filip Pelc, jako jedyny Wiceprzewodnicz¹cy obecny na sali. Statut
stanowi wyraŸnie, ¿e tylko i wy³¹cznie w przypadku braku na sali
Wiceprzewodnicz¹cego (nie najstarszego a któregokolwiek) sesjê
mo¿e prowadziæ najstarszy radny. Skoro na sali obecny by³ choæ jeden
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, to postêpowanie Waldemara Roszaka
wype³nia naszym zdaniem dyspozycjê wspomnianego ju¿ czynu
z art. 227 kk. - Waldemar Roszak wprowadzaj¹c w b³¹d co do
swojej mo¿noœci prowadzenia sesji próbuje z tego tytu³u osi¹gn¹æ
prawne efekty w postaci odwo³ania funkcjonariuszy publicznych.
3. Obowi¹zkiem osoby prowadz¹cej obrady jest powiadomienie
o sesji wszystkich radnych. W praktyce obowi¹zek ten wykonuje
Wydzia³ Obs³ugi Rady bêd¹cy jednostk¹ zarz¹dzana przez
Burmistrza Dzielnicy. W tym wypadku 11 radnych nie zosta³o
powiadomionych o spotkaniu maj¹cym byæ sesj¹. Wi¹¿e siê to w
naszej opinii z wype³nieniem dyspozycji art. 231 kk (Funkcjonariusz
publiczny, który, przekraczaj¹c swoje uprawnienia lub nie dope³niaj¹c obowi¹zków, dzia³a na szkodê interesu publicznego
lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3).
Prowadz¹cy obrady (Waldemar Roszak) oraz podaj¹ca siê za

Burmistrza Dzielnicy Ilona Soja-Koz³owska poprzez niepowiadomienie
radnych o spotkaniu, które w ich mniemaniu mia³o by byæ sesj¹, wype³nili
naszym zdaniem dyspozycjê zacytowanego przepisu poprzez
nadu¿ycie swoich uprawnieñ jako funkcjonariusza publicznego,
ewentualnie dyspozycji art. 227, czyli podawania siê za funkcjonariusza.
4. Wskutek powy¿szych niemo¿liwe by³o podjêcie na tych
spotkaniach ¿adnych uchwa³. Informacja o podjêciu uchwa³ i
sama treœæ uchwa³ trafi³y jednak na BIP, co naszym zdaniem
oznacza, ¿e osoby, które siê na tych dokumentach podpisa³y,
pos³u¿y³y siê podrobionym dokumentem. Zgodnie z art. 270 kk
kto, w celu u¿ycia za autentyczny, podrabia lub przerabia
dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego u¿ywa,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia
wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5. Naszym zdaniem podpisanie
nielegalnie podjêtych uchwa³, przy wiedzy o bezprawnoœci ich
uchwalenia, wype³nia dyspozycjê tego przepisu.
5. W koñcu nale¿y wspomnieæ o tym, ¿e zgodnie z dotychczasowymi
opiniami prawnymi Urzêdu m.st. Warszawy, niedopuszczalna jest

Zmiany w szpitalu
Wiêcej ³ó¿ek, nowe pomieszczenia, wymienione okna i drzwi
to tylko czêœæ prac wykonanych w ramach modernizacji
Oddzia³ów Neurologii i Psychiatrii w Szpitalu Bródnowskim.
Inwestycja kosztowa³a ponad 8 mln z³. Samorz¹d Mazowsza
przeznaczy³ na ten cel prawie 7 mln z³. W uroczystym otwarciu
wziêli udzia³ marsza³ek Adam Struzik i cz³onek zarz¹du
województwa mazowieckiego El¿bieta Lanc.
– Dzisiejszy tryb ¿ycia, a tak¿e ³azienki. Szpital zyska³ tak¿e
stres, niestety, sprzyjaj¹ choro- now¹ przestrzeñ. To dobra wiabom. Pacjentów przybywa, a domoœæ zarówno dla studentów
oprócz specjalistycznej opieki medycyny, uczestnicz¹cych w
potrzebuj¹ te¿ odpowiedniego, zajêciach dydaktycznych, prelebezpiecznego otoczenia. Cieszê gentów i s³uchaczy licznych konsiê, ¿e dziêki przeprowadzonej ferencji organizowanych przez
modernizacji pacjenci bêd¹ szpital, a tak¿e dla samego
mogli dochodziæ do zdrowia w personelu. Niewykorzystywane
nowoczesnych i komfortowych dot¹d poddasze zosta³o zaadapwarunkach – powiedzia³ mar- towane na sale edukacyjne, a
sza³ek Adam Struzik.
tak¿e pomieszczenia biurowe i
Modernizacja szpitala rozpo- socjalne. Dziêki przeprowadzonej
czê³a siê w 2015 r. Jej efektem termomodernizacji, obejmuj¹cej
s¹ gruntownie wyremontowane m.in. wymianê okien, instalacji
Oddzia³y Neurologii i Psychiatrii grzewczej, a tak¿e ocieplenie
– od pod³óg, przez œciany, a¿ po œcian i poddasza szpital bêdzie
strop. Na pacjentów czekaj¹ móg³ zaoszczêdziæ na ogrzewaniu.
m.in. komfortowe sale ze zwiêk- Przeprowadzona modernizacja
szon¹ liczb¹ ³ó¿ek oraz nowe zwiêkszy bezpieczeñstwo, a

zmiana porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie nadzwyczajnym,
nowa gazeta praska
szczególnie je¿eli chodzi o odwo³anie Zarz¹du; z tego powodu
Rada Warszawy uchyli³ chocia¿by niedawno uchwa³y Rady Dzielnicy
W³ochy. Co wiêcej, Zarz¹d nie zosta³ powiadomiony o tej sesji,
zreszt¹ tak samo jak i o sesji porannej. Skoro radni odwo³ali Zarz¹d,
to oznacza, ¿e uznaj¹ go za prawid³owo dzia³aj¹cy Zarz¹d. W zwi¹zku z tym Zarz¹d ten powinien uczestniczyæ w sesjach i byæ o nich
zawiadamiany. Niedopuszczalne jest uznawanie Zarz¹du tylko wtedy
kiedy jest to wygodne, a nieuznawanie, je¿eli jest to niewygodne.
Podsumowuj¹c, dzia³ania grupy radnych i osób podaj¹cych siê
za Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy nie ma ¿adnych
podstaw prawnych i jest dzia³aniem obliczonym jedynie na
polityczne skutki. Wiedz¹c, ¿e niebawem zapadnie wyrok NSA
potwierdzaj¹cy nielegalnoœæ Zarz¹du pod przewodnictwem
Soji-Koz³owskiej ponownie doprowadzaj¹ do wprowadzenia do
obrotu prawnego nieistniej¹cych uchwa³, aby zapewniæ sobie
rok spokoju do kolejnego wyroku NSA. Nie ma naszej zgody
na takie dzia³ania. Uchwa³y podjête na prywatnym spotkaniu
czêœci radnych nie maj¹ ¿adnej mocy prawnej i tak bêdziemy je
traktowaæ. Natomiast wszelkie dzia³ania wykazuj¹ce znamiona
naruszenia prawa karnego zostan¹ przez nas zg³oszone do
odpowiednich organów œcigania.
Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka - Jan Mackiewicz
Zastêpca Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka - £ukasz Oprawski
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Bia³o³êka - Wiktor Klimiuk
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tak¿e usprawni pracê personelu. Nowoczesne wnêtrza
sprawi¹ zaœ, ¿e otoczenie
bêdzie bardziej przyjazne dla
przebywaj¹cych na oddzia³ach
pacjentów.
– Chcemy zapewniæ naszym
pacjentom jak najlepsze warunki,
dlatego ogromnie cieszê siê z tej
modernizacji. Oprócz generalnego
remontu Oddzia³ów Neurologii
i Psychiatrii zwiêkszy³a siê te¿
liczba ³ó¿ek. Mamy te¿ nowe
³azienki, zosta³y wymienione
pod³ogi, a tak¿e wszystkie instalacje, co podwy¿szy³o bezpieczeñstwo i komfort zarówno pacjentów, jak i samego personelu
– podkreœli³a Teresa Bogiel, prezes
zarz¹du Mazowieckiego Szpitala
Bródnowskiego w Warszawie.
Oddzia³ Neurologii
Oddzia³ Neurologii prowadzi
specjalistyczn¹ diagnostykê i
leczenie chorób uk³adu nerwowego. W zesz³ym roku z jego
us³ug skorzysta³o 2276 pacjentów,
zaœ liczba udzielonych porad
przekroczy³a 7,5 tys. Na oddzia³
trafiaj¹ pacjenci borykaj¹cy siê
m.in. z nowotworem mózgu,

stwardnieniem rozsianym, bólami g³owy, chorob¹ Parkinsona
czy padaczk¹. Dotychczas dysponowa³ on 48. ³ó¿kami i nie
móg³ przyj¹æ wszystkich oczekuj¹cych pacjentów. Prace modernizacyjne umo¿liwi³y zwiêkszenie powierzchni oddzia³u, dziêki
czemu ze specjalistycznej pomocy i hospitalizacji bêdzie mog³o
skorzystaæ a¿ 70 pacjentów – 36
na Oddziale Neurologii Ogólnej,
18 na Oddziale Udarowym i 16
na Oddziale Neurorehabilitacji.
Oddzia³ Psychiatrii
W 2016 r. w Szpitalu Bródnowskim udzielono prawie 12 tys.
porad z zakresu psychiatrii, w tym
podczas leczenia domowego ponad 7 tys. Hospitalizowano ponad
280 pacjentów w ramach dziennej
terapii uzale¿nienia od alkoholu
i dziennych œwiadczeñ psychiatrycznych dla doros³ych.
Na oddzia³ trafiaj¹ m.in. osoby z
zaburzeniami lêkowymi, snu,
nerwic¹, a tak¿e uzale¿nieni od
alkoholu. Zmodernizowany oddzia³
zosta³ przystosowany do przyjêcia 20 pacjentów, wymagaj¹cych
sta³ego pobytu w szpitalu.
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mini og³oszenia

NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

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
PRACE porz¹dkowe
794-103-741
REMONTY, wykoñczenia,
przygotujê lokal pod
wynajem 882-836-741
ROLETY dzieñ/noc
507-930-069
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZABUDOWY balkonowe
514-165-445
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, 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¿de auto, równie¿
rozbite i bez dokumentów
789-090-573
DAM PRACÊ
ZATRUDNIÊ krojczych i
krawcowe, sta³a praca,
tel. 601-436-538
• Drzwi antyw³amaniowe

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

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

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

wtorek, czwartek w godz. 9-11

Pomó¿ organizmowi rozwi¹zaæ problem z:
zakwaszeniem, nadwag¹, nadciœnieniem,
cholesterolem, cukrzyc¹.

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

Szukasz pracy dodatkowej?
ZOSTAÑ NASZYM PARTNEREM - tel. 602 267 377

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20

Ptasie restauracje
czyli gdzie i jak jadaj¹ nasi skrzydlaci s¹siedzi
Dzieñ jak co dzieñ. Idê do pracy wzd³u¿ g³ównej arterii
Ursynowa. Zanim wejdê w osiedle, wyjmujê rêkawiczki
jednorazowe i wchodzê na trawnik, gdzie niez³omnie
spoczywaj¹ kawa³ki chleba wszelkiej maœci i rodzaju –
pszenny, ¿ytni, tostowy, z makiem, ziarnami, ¿urawin¹,
pleœni¹... Dziœ trafi³am na osiedlowy przegl¹d tygodnia –
czeka mnie du¿o pracy – s¹ kromki ca³e i nadgryzione, a
nawet ca³e bochny. No tak – pomyœla³am i oczami wyobraŸni
zobaczy³am starsz¹ pani¹ wyrzucaj¹c¹ ten¿e bochen i
wbijaj¹c¹ tabliczkê z napisem „Kochane ptaszki! Sztuæce
przynoœcie ze sob¹”. Coœ siê we mnie gotuje, ale szybko
wy³¹czam palnik. Zakasowujê rêkawy i zbieram œmieci z
trawnika. Tak – proszê pañstwa – stary spleœnia³y chleb
to œmieæ i jego miejsce jest w œmietniku!

Ptasi ¿o³¹dek to nie œmietnik
Od kilku lat wspieram akcje
dotycz¹ce prawid³owego dokarmiania ptaków, uczestniczê
w nich albo sama prowadzê
dzia³ania edukacyjne. Dla ptaków w miastach jest to bardzo
wa¿ne, gdy¿ pokarm w postaci odpadków z naszych sto³ów
nie jest dla nich odpowiedni.
Sól zawarta miêdzy innymi w
chlebie prowadzi do wielu chorób uk³adu pokarmowego, a o
szkodliwoœci pleœni raczej nie
muszê mówiæ – skoro ludzie
nie mog¹ jej jeœæ, to dlaczego
myœl¹, ¿e ptaki mog¹?
Gdy zwracam uwagê osobom wyrzucaj¹cym chleb „dla

ptaszków”, spotykam siê z ró¿nymi reakcjami. Ca³e szczêœcie
coraz czêœciej s¹ one pozytywne.
Edukacja coœ jednak daje –
myœlê – ktoœ coœ gdzieœ kiedyœ
us³ysza³ i dziêki temu, ¿e potwierdzam szkodliwoœæ chleba
na ptasi uk³ad pokarmowy,
kolejna osoba rezygnuje z takiego dokarmiania. Najtrudniej
jest wyt³umaczyæ starszym osobom, ¿e coœ, co robili przez lata,
okaza³o siê nieodpowiednie,
wrêcz szkodliwe. Taka informacja to czêsto rewolucja w ich
pouk³adanym ¿yciu, dlatego dla
ich dobra psychicznego trzeba
zagryŸæ zêby i wyrzuciæ po nich
œmieci pod ich nieobecnoœæ…

Po pierwsze - nie szkodziæ
Wyrzucanie ca³ych bochenków to w okresie ostrych zim
istna niedŸwiedzia przys³uga –
zanim ptak zdo³a po¿ywiæ siê
zamarzniêtym na kamieñ pieczywem, straci mnóstwo tak
bardzo potrzebnej mu energii.
Z powodu wycieñczenia i nieprawid³owego od¿ywiania do
Ptasiego Azylu ka¿dej wiosny
trafiaj¹ dziesi¹tki miejskich
ptaków. W miejscach „zbiorowego zrzutu popsutego pieczywa” oraz w otwartych karmnikach, gdzie ptaki wchodz¹
do œrodka, po¿ywienie czêsto
miesza siê z ich odchodami.
Grozi to powa¿nymi infekcjami – m.in. megabakterioz¹ i
kokcydiozami; zatem warto nie
dopuszczaæ do takich sytuacji
i ograniczaæ takie zbiorowe
¿ywienie poprzez choæby zamianê karmnika na tzw. tubê,
gdzie ptaki dziobami wybieraj¹
pokarm ze œrodka. Taka forma
zdobywania po¿ywienia w
mniejszym stopniu nara¿a
ptaki tak¿e na drapie¿nictwo.
Ptaki wodne z kolei, z powodu
nadmiernego spo¿ycia bia³ek
i wêglowodanów zawartych
w chlebie oraz niedoboru
wapnia, manganu i witaminy E
czêsto zapadaj¹ na chorobê
zwan¹ anielskie skrzyd³o – taka
kaczka czy ³abêdŸ s¹ skazane
na do¿ywotnie kalectwo.
Zaproszenie do ptasiej
restauracji
Ptaki nale¿y zacz¹æ dokarmiaæ dopiero, gdy d³u¿szy czas
utrzymuj¹ siê mrozy oraz pokrywa œnie¿na. Wczeœniej zwierzêta te doskonale sobie radz¹ i
same znajduj¹ najbardziej odpowiednie dla siebie po¿ywienie.
Gdy podejmiemy decyzjê o zamieszczeniu karmnika, zróbmy
to tak, by uniemo¿liwiæ dostêp
drapie¿nikom oraz z dala od

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

Proszê Szanownych Pañstwa
¿ywo maoistowska gala „cz³owieka
wolnoœci” wSieci objaœnia i
pokazuje chorego na w³adzê
z chorymi na stanowiska.
Publicznie w Filharmonii
Narodowej nie wolno pokazywaæ lizusostwa i wiernopoddañczych tyrad. Pod pudrem i
na szczêœcie ani prezes nie
kocha poddanych, ani poddani
nie kochaj¹ prezesa. Nawet
Rydzyk z wzajemnoœci¹ nie
kocha. Ten ma ju¿ swój
Watykan. On te¿ zbiera haki,
mianuje, on te¿ wyznacza i ma
swoje gale w tym samym terminie. Uff. Obydwaj wreszcie
na swoim.
Jedynie minister obrony
jak szalony basset hound
gania od wójta do plebana, a
potem od plebana do wójta
siej¹c patriotyczno-terytorialne
zniszczenie na drogach i w
narodzie. A nie lepiej bior¹c
przyk³ad z m³odzie¿y z fasonem zajechaæ pod dyskotekê
na ¿o³niersk¹ wódeczkê i
dziewczynki? Oczywiœcie po
mszy i bez prezerwatyw.
Wielk¹ przyjació³k¹ i
wielbicielk¹ jamników by³a

o¿ywiona przez Magdalenê
Boczarsk¹ Michalina Wis³ocka.
Ta charakterna autorka innej
ni¿ ww. sztuki kochania, bywa³a
goœciem klinik weterynaryjnych na ul. Grochowskiej w
Warszawie. Pani Michalina
twierdzi³a, i¿ oprócz sztuki
kochania opanowa³a sztukê
leczenia dyskopatii u jamników. Zacz¹³ o niej kr¹¿yæ mit
psiej krêglarki. Zgadza³em siê,
¿e jej jamniczek po przypadkowych masa¿ach ozdrowia³,
ale nie da³em siê uwieœæ, ¿e
tak powiem teorii, ¿e masa¿ami i uciskaniem przestrzeni
miêdzykrêgowych mo¿na
wyleczyæ dyskopatiê u psa.
Ka¿de z nas uparcie obstawa³o przy swoim, a ja po latach
przedstawiê swoje racje i z
przyjemnoœci¹ wspomnê
niebanaln¹ damê.
Jamnik to prawie cz³owiek.
Niestety, zasadniczo ró¿ni
siê od cz³owieka charakterem
dyskopatii. U ludzi dyski miêdzykrêgowe wysuwaj¹ siê
na zewn¹trz. W tej sytuacji
rehabilitant czy tzw. krêglarz
wsuwa je na swoje miejsce
na ró¿ne sposoby. Mo¿na je

wciskaæ tak, jak zamyka siê
szufladê. Mo¿na, zachodz¹c
od ty³u, nag³ym ruchem unieœæ
chorego, trzymaj¹c za klatkê
piersiow¹. Mo¿na te¿ uciskaæ
le¿¹cego przy wydechu.
Oczywiœcie, istnieje ca³a gama
technik ortopedyczno-operacyjnych. Generalnie u ludzi
jest ³atwiej. U psów dyski
wpadaj¹ do kana³u krêgowego,
powoduj¹c podra¿nienie lub
destrukcjê rdzenia krêgowego.
Metodami krêgarzowymi nie
mo¿na nic zrobiæ. W katedrze
interny próbowaliœmy nastawiaæ
dyski jamników, wprowadzaj¹c
je uprzednio w narkozê i delikatnie podrywaliœmy œpi¹cego
psa do góry licz¹c, ¿e pod
wp³ywem rozci¹gania wszystko
powróci do normy. Niestety
nie, ani razu nie mieliœmy
sukcesu. Pozostawa³o podawanie witamin i preparatu
wzmagaj¹cego poziom endogennej acetylocholiny. Z
czasem udoskonalono techniki
operacyjne, pos³ugujemy siê
laserami biostymulacyjnymi.
Efektywnoœæ leczenia bardzo
siê poprawi³a. Aliœci prawdziw¹ sztuk¹ kochania jest
wiedza, jak do dyskopatii nie
dopuœciæ, bowiem ta choroba
zawsze jest wywo³ana przez
w³aœciciela.

szyb, aby ograniczyæ ryzyko
zderzenia. Ptasia sto³ówka powinna byæ ³atwa w utrzymaniu
czystoœci i chroniæ pokarm przed
wilgoci¹ – z tych powodów najlepiej sprawdzaj¹ siê karmniki w
formie tuby. Alternatyw¹ s¹ te¿
coraz popularniejsze kule t³uszczowe lub kolby z ziarnami. Ptaki wróblowe maj¹ ró¿ne preferencje ¿ywieniowe, jednak najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy
siê bogaty w zbawienny t³uszcz
s³onecznik ³uskany – lubi¹ go
wróble, sikory, dzwoñce i czy¿e
i w przeciwieñstwie do s³onecznika nie³uskanego zachêci równie¿ trznadle i mazurki, które nie
radz¹ sobie z ³upinkami. Ma³ym
ptakom mo¿na ponadto podawaæ proso, owies, konopie czy
drobne kasze. Najwa¿niejsze,
aby oferowane im produkty by³y
œwie¿e i nie zawiera³y soli, przypraw, konserwantów etc. Kupuj¹c
s³oninê nale¿y zwróciæ uwagê
na to, by nie by³a ona solona.
Ptakom drozdowatym mo¿na
wy³o¿yæ kawa³ki jab³ek lub mro¿one owoce np. jarzêbiny, aronii,
porzeczek czy jagód; natomiast
nie nale¿y podawaæ owoców
suszonych, gdy¿ pêczniej¹ one
w wolu. Go³êbiom, kawkom i
gawronom wyk³adajmy grube
kasze i pszenicê – dziêki temu
ptaki nie bêd¹ mia³y przewlek³ego
rozstroju ¿o³¹dka, jak to ma
miejsce przy regularnym spo¿ywaniu pieczywa.
Jak w ka¿dej szanuj¹cej siê
restauracji, nale¿y zaproponowaæ ptakom wodê do picia. W
okresie mrozów do miseczki z
wod¹ mo¿na wrzuciæ lekk¹
pi³eczkê - podmuchy wiatru
spowoduj¹ ruchy pi³eczki, co nie
pozwoli na zamarzanie wody.
Jeœli karmimy ptactwo wodne, wyk³adajmy im pokarm w
suchym miejscu na brzegu.
Mog¹ to byæ ziarna zbó¿ oraz
pokrojone warzywa – surowe lub
gotowane bez soli i przypraw.
W wielu miejskich parkach w
Polsce mo¿na ju¿ coraz czêœciej
zobaczyæ tzw. Kaczkomaty, w
których za symboliczn¹ z³otówkê
mo¿na kupiæ specjalny granu-

lat dla ptaków wodnych. Dokarmianie ich t¹ mieszank¹
daje o tyle wiêksz¹ satysfakcjê,
¿e wiemy, ¿e karmimy ptaki
m¹drze i dobrze.
Koniec przyjêcia!
Gdy ju¿ zaczniemy dokarmiaæ ptaki, nie powinniœmy tego
przerywaæ, gdy¿ w³aœnie na tym
ma polegaæ nasza pomoc! Dziêki
systematycznemu dostarczaniu
po¿ywienia w to samo miejsce
umo¿liwiamy ptakom oszczêdzanie energii, która zim¹ jest
dla nich niezmiernie wa¿na.
Sygna³em do zakoñczenia dokarmiania jest czas wiosennej
odwil¿y – mo¿na wtedy powoli
zmniejszaæ iloœæ wyk³adanego
po¿ywienia, a po ca³kowitym
zakoñczeniu nale¿y dobrze wyczyœciæ karmnik i schowaæ go do
nastêpnej zimy. Jest to istotne,
bo to w³aœnie zepsuty podczas
odwil¿y pokarm jest przyczyn¹
chorób i infekcji u ptaków.
Wiosn¹ przyroda oferuje ptakom
znacznie lepsze i zdrowsze
menu ni¿ my, co nale¿y przyj¹æ
z pokor¹ i usun¹æ siê w cieñ.
Jest to czas, kiedy ptaki musz¹
uzupe³niæ bia³ko, minera³y i

witaminy z grupy B, które w
s³oneczniku wystêpuj¹ w œladowych iloœciach. Jeœli bêdziemy
dokarmiaæ ptaki przez ca³y
rok, to sikory, wróble, szpaki czy
kosy wybior¹ ³atwiejszy do zdobycia pokarm i bêd¹ go równie¿
podawaæ swoim pisklêtom
zamiast wysokobia³kowych
owadów i ich larw. Warto
wiedzieæ, ¿e jeden taki ptak w
okresie lêgowym potrafi z³owiæ
³¹cznie nawet kilkadziesi¹t
kilogramów owadów i ich larw!
Pozwólmy zatem przyrodzie
rz¹dziæ siê swoimi jedynymi
s³usznymi prawami, a swoj¹
pomoc oferujmy tylko wtedy, gdy
jest ona potrzebna.
Gabriela Peda

Sztuka kochania
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Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Bêdzie ³owczy Bia³o³êki
Dla mieszkañców innych dzielnic
temat mo¿e wydawaæ siê zabawny.
Gdy niedawno rozmawia³em z pewnym
mieszkañcem Ochoty, on stwierdzi³,
¿e dzika po raz ostatni widzia³ kilkadziesi¹t lat temu w okolicach ma³ej
miejscowoœci na Mazowszu. Jednak
mieszkañcy Bia³o³êki spotykaj¹ dziki
regularnie, chocia¿by w drodze do
sklepu. A gdy na takie stado dzików
natknie siê np. matka z dzieckiem w
wózku, to mo¿e to ju¿ nie byæ takie
zabawne.
Bia³o³êka jest nazywan¹ „zielon¹
dzielnic¹ Warszawy”, posiada (wci¹¿
jeszcze) du¿e po³acie lasów, a sama
pod wzglêdem powierzchni zajmuje

drugie miejsce w Warszawie. Usytuowanie dzielnicy na obrze¿ach miasta
oraz fakt, ¿e na miejscu wielu obecnych osiedli jeszcze nie tak dawno
temu by³y pola, drzewa lub pastwiska
sprawiaj¹, ¿e Bia³o³êka jest niew¹tpliwie „bli¿ej natury” ni¿ wiêkszoœæ
innych dzielnic. Z czym wi¹¿e siê
m.in. egzotyczny dla niektórych
problem dzików.
Z propozycj¹, aby Bia³o³êka mia³a
swojego ³owczego, po raz pierwszy
wyszed³ radny Filip Pelc. Wielomiesiêczne zabiegi wiceburmistrza Marcina Adamkiewicza i innych lokalnych
samorz¹dowców, w czym równie¿
mia³em swój skromny udzia³, zaowo-

Prosto z mostu

Przebacz mi, Brunhildo!
Tegoroczny Miêdzynarodowy Dzieñ
Pamiêci o Ofiarach Holokaustu,
obchodzony w rocznicê wyzwolenia
obozu Auschwitz-Birkenau przez Armiê
Czerwon¹ w dniu 27 stycznia, obfitowa³
w wiele zdarzeñ bynajmniej nie niezwyk³ych, choæ nieoczekiwanych.
Instytut Pamiêci Narodowej opublikowa³
listê nazwisk (wraz z datami urodzin,
stopniami wojskowymi, wykszta³ceniem
itp.) obozowych esesmanów. Na liœcie s¹
8502 nazwiska zbrodniarzy. Wiadomo, ¿e
os¹dzonych zosta³o 12% z nich. Niewiele
z tego wynika, gdy¿ ¿yje ich jeszcze
tylko kilkudziesiêciu. Czyta³em kiedyœ
historiê obozów koncentracyjnych, w
których Japoñczycy podczas II wojny
œwiatowej przetrzymywali Anglików i

Amerykanów w strasznych warunkach,
porównywalnych z obozami niemieckim.
Tekst koñczy³ siê zdaniem w rodzaju: „Po
wojnie Amerykanie wy³apali i ukarali
wszystkich stra¿ników obozowych.” My
jesteœmy na etapie ustalania listy - w 72
lata po wyzwoleniu obozu... Ale znaczenie tej listy - wspomnia³ o niej nawet
„New York Times” - polega na tym, ¿e
zawiera nazwiska... niemieckie!
To wa¿ne, bo w tym samym dniu
pañstwowa telewizja brytyjska BBC
zareklamowa³a na twitterze film o
ofiarach Holokaustu tekstem „Co dzia³o
siê podczas okupacji Niemiec przez
nazistów?” To nie ¿art: BBC dopiero po
kilkunastu godzinach przeprosi³a za tê
g³upotê, brzmi¹c¹ jak gorzki dowcip.

cowa³y ustanowieniem przez miasto
³owczego dla naszej dzielnicy (bêdzie
on równie¿ zasiêgiem swojego dzia³ania
obejmowa³ s¹siednie Bielany). Nowy
³owczy swoj¹ pracê rozpocznie 1 lutego
i bêdzie dostêpny pod numerem telefonu: 600-020-746 lub 600-020-747.
Oprócz ³owczego Bia³o³êka otrzyma
trzy dodatkowe od³ownie. Zachêcam
mieszkañców do zg³aszania, w których
miejscach by je widzieli. Dostêpna
bêdzie tak¿e jedna od³ownia przenoœna, co zapewni wiêksz¹ elastycznoœæ
w wy³apywaniu dzików.
Aby uœwiadomiæ Czytelnikom, jak
bardzo dziki upodoba³y sobie Bia³o³êkê,
przytoczê prost¹ statystykê – w 2016
roku co trzeci wy³apany w Warszawie
dzik pochodzi³ w³aœnie z Bia³o³êki.
Mam nadziejê, ¿e podjête wspólnie
przez dzielnicê i Lasy Miejskie
Tego¿ 27 stycznia zmar³a Brunhilda
Pomsel. Mia³a 106 lat. Œwiat us³ysza³ o
niej pó³ roku wczeœniej, w 2016 r., gdy
sta³a siê bohaterk¹ austriackiego filmu
dokumentalnego „A German Life” (w
moim t³umaczeniu: „¯ycie Niemki”).
Brunhilda Pomsel przekonuje w nim, ¿e
w III Rzeszy nic nie by³o czarno-bia³e, a
„my, Niemcy” nie wiedzieliœmy o zbrodniach nazistów. By³a cz³onkiem NSDAP i
sekretark¹ Józefa Goebbelsa; przepisywa³a najtajniejsz¹ korespondencjê
najbli¿szego wspó³pracownika Hitlera.
Film - artystycznie znakomity - zosta³
entuzjastycznie przyjêty w wielu krajach.
Na naszych oczach nastêpuje
przewartoœciowanie historii II wojny
œwiatowej. Nie ma w tym nic dziwnego:
Niemcy od lat prowadz¹ agresywn¹
politykê historyczn¹ maj¹c¹ na celu zatarcie
odpowiedzialnoœci ich pañstwa za zbrodnie.
Tymczasem w Polsce najchêtniej przy-

Praski folwark

Filozofia moralnoœci
„Zlikwidowaæ patologiê w samorz¹dach i podnieœæ jakoœæ rz¹dzenia” dobitna, zwiêz³a wypowiedŸ, wyrazista i sugestywna. Patrz¹c na Pragê
Pó³noc jak j¹ traktowaæ, czy¿by jako
kolejny element marketingu politycznego? Ostatnie wydarzenia w naszej
dzielnicy wyraŸnie to potwierdzaj¹.
Trudno bowiem inaczej interpretowaæ
nieobecnoœæ radnych koalicji rz¹dz¹cej
na Pradze Pó³noc na sali obrad podczas
nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc wy³¹cznie podczas
sprawdzania listy obecnoœci, czy
odmowê podpisania listy obecnoœci
bior¹cego udzia³ w posiedzeniu
wiceprzewodnicz¹cego Rady.
Jeœli uwzglêdnimy, ¿e tematem posiedzenia by³o zaopiniowanie propozycji zarz¹du dostosowania sieci szkó³
podstawowych, gimnazjów i klas
gimnazjów w Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy do nowego ustroju
szkolnego oraz podjêcie uchwa³y,
zobowi¹zuj¹cej zarz¹d dzielnicy do
wnikliwej analizy i sprawnych konsultacji spo³ecznych oraz zachowania
odrêbnoœci Szko³y Podstawowej nr 50
przy ulicy Jagielloñskiej 7 i Szko³y przy
ulicy Sierakowskiego 9, refleksje
nasuwaj¹ siê same. Zamiast szacunku
za zaanga¿owanie i troskê o dobro
praskiej oœwiaty, obecni na sali rodzice,
dyrektorzy placówek oœwiatowych i
radni opozycji wraz z niezale¿nymi,
dla których sprawy praskich dzieci s¹
wa¿ne i bliskie, zostali zlekcewa¿eni.
Jak koalicja rz¹dz¹ca w naszej dzielnicy
zamierza odbudowaæ swoj¹ wiarygodnoœæ?

Wszyscy rozumiemy, ¿e racjonalna
polityka oœwiatowa wymaga systemowych
rozwi¹zañ, podnoszenia standardów
kszta³cenia oraz realizacji dzia³añ,
zmierzaj¹cych do dostosowania budynków szkolnych do wymogów nowoczesnej edukacji. Wypracowane
przez zarz¹d dzielnicy rozwi¹zania
powinny zatem w pe³ni zaspokoiæ
potrzeby edukacyjne praskich uczniów,
jak równie¿ pozwoliæ na optymalne
wykorzystanie ich bazy. A to przecie¿
dyskusja i si³a argumentów jest podstaw¹
zmian. Nie jest wskazanym odcinaæ siê
od wszystkiego; nale¿y przyznaæ siê
do niektórych b³êdów i spróbowaæ
merytorycznie wyjaœniæ rozbie¿noœci.
Gdzie etyka w zachowaniu radnych
koalicji rz¹dz¹cej na Pradze Pó³noc? Nie
takie wartoœci i standardy postêpowania
obowi¹zuj¹ podczas wype³niania
obowi¹zków radnego. W swej dzia³alnoœci
radni powinni godnie reprezentowaæ
spo³ecznoœæ lokaln¹, traktuj¹c pe³nienie
mandatu jako s³u¿bê zaufania publicznego. Powinni kierowaæ siê przede
wszystkim interesem publicznym i
dba³oœci¹ o dobro dzielnicy i jej
mieszkañców. Radny nie mo¿e tak¿e
zapominaæ o przestrzeganiu zasad
poprawnego zachowania, w³aœciwych
cz³owiekowi o wysokiej kulturze
osobistej.
Wspó³czesnoœæ stawia przed samorz¹dowcami coraz wiêksze wymagania.
Dobry samorz¹dowiec to nie tylko
mened¿er z wizj¹ realizacji bie¿¹cych
zadañ, dotycz¹cych dzielnicy, ale
tak¿e strateg d³ugofalowy, który

Spo³eczny obserwator
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Mieszkañcy Pragi Pó³noc
¿yj¹ najkrócej
dzia³ania przyczyni¹ siê do poprawy
bezpieczeñstwa mieszkañców przy jednoczesnym zachowaniu „zielonego”
charakteru dzielnicy.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Inicjatywa Mieszkañców Warszawy
Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki

pominane s¹ przestêpstwa dokonywane
podczas wojny przez Polaków, potêpiane i w miarê mo¿liwoœci karane przez
polskie w³adze podziemne. Zaanga¿owanie
w ten proceder sporej grupy polskich
historyków i publicystów, z luboœci¹
t³umaczonych na niemiecki i angielski,
u³atwia relatywizacjê winy Niemców.
Na koñcu tej drogi pozostanie nam odpowiedzialnym za wywo³anie wojny,
Holokaust i zniszczenie Niemiec - tylko
rozpaczliwy okrzyk Bogus³awa £ysego:
„Przebacz mi, Brunhildo!”
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

„Praga jedn¹ z najatrakcyjniejszych
dzielnic w Europie?”, „Warszawska Praga
na 4. miejscu w rankingu najfajniejszych
dzielnic Europy!”, „Praga jest cool!
Warszawska dzielnica doceniona przez
Business Insider”. To tylko kilka przyk³adów tytu³ów prasowych z ostatnich dni
zachêcaj¹cych do odwiedzania prawobrze¿nej Warszawy, osiedlania siê na
Pradze czy zak³adania tutaj biznesu,
najlepiej kreatywnego, który mo¿na
ulokowaæ w pojawiaj¹cej siê jak grzyby
po deszczu przestrzeni coworkingowej.
Pozytywny PR dla Pragi cieszy.
Jest jednak i druga strona medalu.
Mieszkañcy naszej dzielnicy, tak dynamicznie rozwijaj¹cej siê zdaniem zagranicznych blogerów, dziennikarzy, czy
urzêdników, ¿yj¹ najkrócej w ca³ej Warszawie. Ta smutna konstatacja opiera siê
na twardych faktach. Prezentowanych
przez ratusz, ale s³abo podchwytywanych
przez media i piarowców. No bo kto chcia³by
przenosiæ kreatywny biznes, czy chocia¿
klimatyczn¹ kafejkê do miejsca, gdzie
¿yjê siê krócej ni¿ wynosi warszawska
œrednia? Krótko przed œwiêtami ratusz
opublikowa³ raport pod tytu³em „Stan
zdrowia mieszkañców m.st. Warszawy w
latach 2012-2014”. Dokument zosta³
przygotowany z inicjatywy Biura Polityki
Zdrowotnej Urzêdu Miasta przy wspó³pracy
z warszawskimi instytutami naukowobadawczymi. To najbardziej aktualne,
dostêpne publicznie dane o stanie zdrowia
mieszkañców stolicy. Najbardziej zatrwa¿aj¹ce dane dotycz¹ d³ugoœci ¿ycia – pra¿anie
¿yj¹ œrednio ok. 71 lat. To a¿ o 4,5 roku
krócej ni¿ œrednia dla miasta oraz prawie
10 lat krócej ni¿ œrednia w najlepszej pod
tym wzglêdem dzielnicy, tj. w Wilanowie.
Gwoli œcis³oœci trzeba wspomnieæ, ¿e i tak
sytuacja uleg³a pewnej poprawie. W poprzedniej edycji raportu obejmuj¹cej lata 20082011 przeciêtny pra¿anin nie do¿ywa³
siedemdziesi¹tki! Patrz¹c na pozosta³e
dzielnice wypada jedynie potwierdziæ, ¿e
odleg³oœæ miejsca zamieszkania od cen-

trum miasta wp³ywa proporcjonalnie na
d³ugoœæ ¿ycia (wyj¹tkiem od tej regu³y s¹
Bielany). Z pewnoœci¹ na d³ugoœæ ¿ycia
pra¿an wp³yw maj¹ warunki zamieszkania
(wci¹¿ wiele mieszkañ pozbawionych jest
CO, czy indywidualnych wêz³ów sanitarnych – tutaj wsparciem jest Zintegrowany
Program Rewitalizacji), ale do listy czynników skracaj¹cych ¿ycie dodaæ nale¿y
tranzytowy charakter Pragi Pó³noc (wg
dostêpnych danych ka¿dego dnia do
Warszawy wje¿d¿a od 600 tys. do nawet
1 mln samochodów, wiele z nich przemieszcza siê przez nasz¹ dzielnicê, co
wspólnie z aktywnoœci¹ pieców wêglowych
przyczynia siê do gigantycznej emisji bardzo szkodliwych dla zdrowia substancji
chemicznych), choroby cywilizacyjne (stres,
nowotwory), nisk¹ jakoœæ przestrzeni, w
tym deficyt miejsc wypoczynkowych w
pobli¿u miejsca zamieszkania (de facto
tak¹ rolê pe³ni jedynie Park Praski i rejon
Wis³y), a tak¿e niska œwiadomoœæ spo³eczna
w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
Powy¿sze jasno pokazuje, ¿e
jednym z najwa¿niejszych priorytetów
rewitalizacji Pragi powinna staæ siê
troska o zdrowie i jakoœæ ¿ycia mieszkañców. Za kilka lat mo¿e byæ na takie
dzia³ania zdecydowanie za póŸno.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Ch³odnym okiem

Mordowanie oœwiaty
potrafi kreowaæ pozytywny wizerunek.
Dostrzeganie spraw z najbli¿szego
otoczenia, jak równie¿ umiejêtnoœæ
syntezy i ³¹czenia przyczynowoskutkowego wszystkich dzia³añ to
podstawa. Pokora, rozwaga i kreatywnoœæ to niektóre tylko cechy dobrego
samorz¹dowca.
Jak powiedzia³ jeden z zastêpców
burmistrza Dzielnicy Praga Pó³noc
„³atwo jest oceniaæ nie bior¹c udzia³u”. Jak widaæ, zastêpcy burmistrza
umknê³o, ¿e zarz¹d dzielnicy podj¹³
uchwa³ê w dniu 23 listopada 2016
roku, a cz³onkom komisji edukacji
przedstawiono temat informacyjnie
dopiero w dniu 14 grudnia 2016 roku,
czyli po 3 tygodniach od zatwierdzenia projektu przez zarz¹d. Trudno
uczestniczyæ w pracach post factum.
Aczkolwiek w praskim folwarku …
mo¿e jest inaczej.
„B³¹dzenie jest rzecz¹ ludzk¹, ale
dobrowolne trwanie w b³êdzie jest
rzecz¹ diabelsk¹”- Œw. Augustyn
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Sprawy oœwiatowe to ostatnio dominuj¹cy temat w pó³nocnopraskim
samorz¹dzie. Temu zagadnieniu mia³a
byæ poœwiêcona ostatnia sesja. Mia³a byæ,
bo jeszcze nie zd¹¿y³a siê na dobre rozpocz¹æ, a ju¿ zosta³a zamkniêta przez jej
przewodnicz¹cego Ryszarda Kêdzierskiego
– przywódcê PiS na Pradze. Ryszard
Kêdzierski do tej pory w miarê koncyliacyjny, zapewne zapatrzy³ siê w PiSowskiego guru demokracji marsza³ka
Kuchciñskiego i postanowi³ pobiæ jego
rekord otwarcia i zamkniêcia posiedzenia. Dziwne to wszystko by³o. Na sali
obrad w chwili rozpoczêcia sesji by³o 12
z 23 radnych, czyli wymagane quorum,
z czego jeden Jacek Wachowicz siê nie
po(d)pisa³ i to wystarczy³o, aby w piêæ
minut po rozpoczêciu by³o po. PO,
jako inicjator sesji, te¿ siê nie popisa³o.
Zwo³uj¹c sesjê nadzwyczajn¹ nie wszyscy
radni tego ugrupowania punktualnie na
sesji siê stawili. Przybyli za to licznie rodzice i kadra z placówek oœwiatowych.
Zarz¹d po pierwszej - zewsz¹d p³yn¹cej
fali krytyki i naciskach - przygotowa³
now¹ propozycjê rejonizacji placówek.
Rysuje siê koncepcja 8 szkó³ podstawowych,
czyli tak jak by³o przed 1998 rokiem. Nie
koñczy to sprawy, bowiem now¹ propozycjê musi zatwierdziæ kurator mazowiecki
i Rada Warszawy, a czasu jest ma³o.

Now¹ uchwa³ê zarz¹du, jako radni
i mieszkañcy otrzymaliœmy na nieformalnym spotkaniu, w które przerodzi³o
siê zgromadzenie po sesji. Nikt bowiem
z sali obrad nie wyszed³. Pojawili siê
na nim nawet radni PiS, którzy ca³y
czas w gotowoœci byli w urzêdzie, lecz
na obrady siê nie spieszyli. Obradowaæ na sesji zwo³anej przez opozycjê
to przecie¿ dyskomfort. Od razu po
brutalnym zamkniêciu obrad przez
Ryszarda Kêdzierskiego radni PO, SLD
i niezale¿ni z³o¿yli kolejny wniosek o
sesjê nadzwyczajn¹, aby formalnie
zaopiniowaæ zmiany proponowane
przez zarz¹d. Okazuje siê, ¿e z PiSowskiego punktu widzenia zrobiliœmy
to nieskutecznie. PiS w terenie boi siê
skutków zmian, jakie wdra¿a centrala, boi siê krytyki elektoratu. Radni s¹
jednak bli¿ej suwerena ni¿ enigmatyczni pos³owie i to na ich g³owy lej¹
siê pomyje, pomimo to nikt z nich
nawet nie pisn¹³. Dotychczas czêsto
nawiedzaj¹cy Pragê pose³, by³y burmistrz Pawe³ Lisiecki znikn¹³ we mgle
i smogu. Polityka chowania g³owy w
piasek jest krótkowzroczna. Niedostosowanie sieci szkó³ do oczekiwañ
rodziców i nauczycieli bêdzie hañb¹
dla PiS i dramatem dla oœwiaty na
Pradze. Negatywne skutki spo³eczne

„deformy” trudne s¹ do ocenienia.
Pog³êbiaæ siê bêd¹ podzia³y spo³eczne. Ju¿
dziœ rodzice, zaniepokojeni chaosem i
brakiem informacji, szturmuj¹ bramy
szkó³ spo³ecznych, chc¹c zagwarantowaæ
swoim dzieciom jak najlepszy start w
doros³e ¿ycie. Ba³agan w szko³ach
publicznych na Pradze jeszcze te tendencje nasili. Apelowa³em i apelujê,
jako by³y nauczyciel - jak najmniej
polityki i zagrywek w tych sprawach.
Nie zgadzam siê z ca³¹ ide¹ „deformy”,
lecz jeœli musimy przygotowaæ do niej
placówki, zróbmy to dobrze.
PS. Nie poddajemy siê. Wkrótce
rozpocznie siê zbieranie podpisów
zainicjowane przez ZNP pod wnioskiem o ogólnokrajowe referendum w
sprawie zrezygnowania z reformy.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl
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