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� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie
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rabaty!
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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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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

STOMATOLOGIA
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Wszystkie zak³ady: Siekierki,

¯erañ, Kawêczyn, Wola,

Pruszków ju¿ wczeœniej sta-

nowi³y jeden organizm, no-

sz¹cy nazwê Elektrociep³ow-

nie Warszawskie, a teraz

wchodz¹ w sk³ad spó³ki

PGNiG Termika SA, która jest

najwiêkszym w Unii Europej-

skiej producentem ciep³a i

energii elektrycznej, wytwa-

rzanych metod¹ kogeneracji.

Kogeneracja jest proce-
sem technologicznym, pole-
gaj¹cym na jednoczesnym
wytwarzaniu energii elek-
trycznej i ciep³a u¿ytkowego,
w tzw. skojarzeniu. Dziêki tej
metodzie znacz¹co zmniej-

Elektrociep³ownia ¯erañ

wczoraj i dziœ - czêœæ 1
Dzieñ otwarty w Elektrociep³owni ̄ erañ, który ju¿ za nami,

sta³ siê dobrym pretekstem, by przyjrzeæ siê zmianom

zachodz¹cym w zak³adzie. W 2012 EC ̄ erañ, po 12 latach

dzia³ania w strukturach szwedzkiego koncernu Vattenfall,

znów zyska³a polskiego w³aœciciela. Akcje odkupi³a

notowana na Warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych

spó³ka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.,

kontrolowana przez Skarb Pañstwa.

Ruch harcerski narodzi³ siê

na ziemiach polskich przesz³o
100 lat temu. Wzorowany na

brytyjskim skautingu, tutaj, w

rozdartym przez zaborców

kraju by³ czymœ wiêcej. Za³o-

¿ony przez m³odych pasjona-

tów, marz¹cych o walce o

niepodleg³oœæ, by³ ruchem

m³odzieñczego przysposo-

bienia wojskowego. Od same-
go pocz¹tku losy polskiego

harcerstwa nierozerwalnie

wi¹za³y siê z losami Ojczy-

zny. Harcerze zapisali piêkn¹

kartê, walcz¹c w szeregach

Legionów, POW  i na frontach

wojny 1920 r. Wœród nich byli

te¿ harcerze z Pragi.

Przyjmuje siê, ¿e twórcami

polskiego ruchu harcerskiego

by³o ma³¿eñstwo Olga i Andrzej
Ma³kowscy. To oni powo³ali

we Lwowie w 1911 roku

pierwsze dru¿yny skautowe.

O wszystkim zadecydowa³

ponoæ przypadek. Wed³ug

harcerskiej legendy, Ma³kow-

Prascy harcerze

dla Niepodleg³ej
96 lat temu, w wyniku zakoñczenia I wojny œwiatowej,

11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska

odzyska³a niepodleg³oœæ. Suwerennoœæ nie zosta³a

jednak wywalczona w jeden dzieñ. Z³o¿y³ siê na to wysi³ek

kilku pokoleñ Polaków, polityków, ¿o³nierzy walcz¹cych

w polskich formacjach wojskowych oraz tysiêcy m³odych

ludzi, przygotowuj¹cych siê do walki o niepodleg³oœæ

Ojczyzny w ró¿nych organizacjach spo³eczno-wychowawczych

i sportowych, takich jak Towarzystwo Gimnastyczne

„Sokó³” i harcerstwo.

Przedsiêwziêcie o¿ywienia

bazaru jest z wielu wzglêdów

niezwykle trudne, co podkreœla³
na spotkaniu wiceprezydent

Warszawy Micha³ Olszewski.

Przede wszystkim, miasto

dysponuje zaledwie 1/3 terenu
bazaru i tylko tego obszaru bêdzie
móg³ dotyczyæ projekt. Wci¹¿
nie uda³o siê doprowadziæ do

porozumienia z w³aœcicielami

Debata

o przysz³oœci Ró¿yca
Nie przypadkiem to w nowo otwartej siedzibie Muzeum

Warszawskiej Pragi przy Targowej 50/52 odby³o siê spotkanie

pod znamiennym tytu³em: „Bazar Ró¿yckiego nowym

centrum lokalnym Starej Pragi”, pomyœlane jako debata

na temat planów rewitalizacji tego targowiska. O¿ywienie

Bazaru Ró¿yckiego wraz z uruchomieniem Muzeum War-

szawskiej Pragi i powstaniem Centrum Kreatywnoœci przy

Targowej 56 ma bowiem byæ elementem ca³oœciowej

przemiany tej czêœci dzielnicy. Konsultacje z mieszkañcami,

a zw³aszcza z kupcami, trwaj¹ ju¿ od sierpnia, kiedy

stworzenie koncepcji nowego zagospodarowania bazaru

powierzono architektce Aleksandrze Wasilkowskiej,

specjalizuj¹cej siê w tematyce rewitalizacji bazarów.
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OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 90-100 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 450 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

dokoñczenie ze str. 1

Debata o przysz³oœci Ró¿yca
pozosta³ych 2/3, co pozwoli³oby
na realizacjê kompleksowego
projektu. Tymczasem na za-
ledwie 4300 m2 ma powstaæ
lokalne centrum, którego na
Starej Pradze nie by³o, z
centralnym placem miejskim,
pomnikiem Juliana Ró¿yckiego,
fontann¹, punktami ma³ej
gastronomii i pawilonami
handlowymi. Mimo braku po-
rozumienia ze spadkobiercami
Ró¿yckiego, koncepcja za-
proponowana przez Aleksandrê
Wasilkowsk¹ przewiduje na
pozosta³ym terenie powsta-
nie nowej piêtrowej pierzei
zabudowy, zarówno od ul.
Targowej, Brzeskiej, jak i
Z¹bkowskiej. Przy mo¿liwoœci
nadbudowy, w parterach za-
pewniono by lokale us³ugowe
i handlowe. Bazar ma byæ
miejscem zatrudnienia przede
wszystkim dla mieszkañców
Pragi, dlatego w procesie
wy³aniania najemców i us³ugo-
dawców bêd¹ uwzglêdniane
klauzule spo³eczne, umo¿li-
wiaj¹ce zatrudnianie spó-
³dzielni socjalnych i innych
podmiotów ekonomii spo³ecz-
nej. Najpewniej zostan¹ te¿
og³oszone konkursy profilo-
wane, zgodne z dominuj¹cymi
funkcjami preferowanymi w
konkretnych strefach bazaru

oraz przy okalaj¹cych targo-

wisko ulicach, co ma zostaæ

okreœlone w ramach Zinte-

growanego Programu Rewi-

talizacji. Brzeska np. byæ

mo¿e stanie siê ulic¹ oferu-

j¹c¹ lokale sprzedawcom

antyków. St¹d pomys³, aby na

przylegaj¹cej do niej czêœci

bazaru umieœciæ pchli targ.

Projekt próbuje pogodziæ

ró¿ne funkcje, wprowadzaj¹c

nowoczesny sposób myœle-

nia o targowiskach. Taka

przemiana wi¹¿e siê jednak

z ograniczeniem iloœci punktów

handlowych – z obecnie

dzia³aj¹cych oko³o 100 do 60.

Nowy targ ma tak¿e oferowaæ

zupe³nie inny asortyment

towarów: wiêcej œwie¿ej

¿ywnoœci, warzyw i owoców.

Tymczasem kupcy bardzo

niechêtnie podchodz¹ do

pomys³ów przebran¿owienia

swojej oferty. Byæ mo¿e wiêc w

czêœci bazaru nadal pozostan¹

budki z obuwiem i sukniami

œlubnymi. Nie ma jednak

szans na ich odtworzenie w

obecnym uk³adzie, czego do-

magano siê podczas dyskusji.

Na przeszkodzie stanê³y

tak¿e wzglêdy czysto formalne,

jak wspó³czeœnie obowi¹zu-

j¹ce przepisy po¿arowe. Inne

rozstawienie pawilonów pozwoli

na dogêszczenie zabudowy

mieszkalnej wzd³u¿ maj¹cej

powstaæ drogi wewnêtrznej,

przewidzianej jako lokalny

pasa¿ handlowy. W czêœci

po³udniowej placu przewi-

dziano otwart¹ kuchniê, gdzie

zakupione produkty mo¿na

bêdzie od razu przyrz¹dziæ,

po³¹czone z ni¹ miejsce spo-

tkañ, a w samym naro¿niku

sortowniê odpadów (bazar

ma generowaæ minimalne

iloœci œmieci). Jednak jeszcze

przed przyst¹pieniem do

zmian na samym bazarze

trzeba bêdzie doprowadziæ

kanalizacjê do mieszkañ w

s¹siaduj¹cych z targowiskiem

kamienicach. Teren targowiska

ma byæ dostêpny g³ównie

pieszo, z zapewnieniem mo¿-

liwoœci dostaw. Przewidziano

liczne dojœcia ze wszystkich

ulic okalaj¹cych teren bazaru.

Czêœæ starych budek ma

pos³u¿yæ jako zewnêtrzne

wykoñczenie nowych pawilonów,

rodzaj scenografii, odwo³uj¹cej

siê do historii.

Podczas dyskusji podkre-

œlano potrzebê dba³oœci o

zachowanie dostatecznej

iloœci miejsc handlowych oraz

niepowtarzalnego charakteru

Ró¿yca. Dla wiêkszoœci wy-

powiadaj¹cych siê w dyskusji

osób zmiany zaproponowane

na bazarze s¹ zbyt daleko

id¹ce i nie oddaj¹ w dosta-

teczny sposób charakteru

tego miejsca i klimatu Pragi.

Gotowa koncepcja ma uwzglêd-

niaæ dotychczas zebrane

uwagi i podlegaæ szerokim

konsultacjom spo³ecznym. W

sierpniu uruchomiono dopie-

ro pewien proces, który w

po³owie 2015 roku ma zaowo-

cowaæ gotowym projektem.

Jak zapewnia³ wiceprezydent

Micha³ Olszewski, œrodki na

ten cel s¹ zapisane w Zinte-

growanym Programie Rewi-

talizacji na lata 2014-20, który

ma obj¹æ znaczne fragmenty

Pragi. Zamierzenia s¹ bardzo

ambitne, ale ich realizacja

mo¿e siê okazaæ wyj¹tkowo

trudna. Tym wa¿niejsze staje

siê wypracowanie koncepcji,

zgodnej z oczekiwaniami

mieszkañców Pragi.

         Kr.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85
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Aby zobiektywizowaæ oce-

ny, postanowiliœmy siêgn¹æ

do sprawdzalnych faktów.

Wiemy, ¿e dzielnice ró¿ni¹ siê

od siebie fizjografi¹, histori¹,

lokalizacj¹ obiektów przemy-

s³owych, us³ugowych, kultu-

ralnych, sportowych, u¿ytecz-

noœci publicznej itp. Komisja

Rankingowa korzysta³a z

dostêpnych danych Urzêdu

Statystycznego w Warszawie,

w³asnych zasobów informa-

cyjnych, organizacji pozarz¹-

dowych, biur Urzêdu m.st.

Warszawy, wyspecjalizowanych

jednostek organizacyjnych

miasta. Zadaliœmy dziesiêæ

pytañ burmistrzom dzielnic,

uznaj¹c ich za bardzo istotne

Ÿród³o informacji. Zebrane

przez nas materia³y maj¹

objêtoœæ ma³ej walizki. To,

co robi dla mieszkañców

samorz¹d miasta, w tym

dzielnic, zas³uguje na uznanie,

choæby z racji ogromu zadañ.

Nie sposób omówiæ wyników

rankingu w jednym wydaniu

gazety. Przedstawiamy wiêc

teraz sprawy podstawowe, a

szczegó³y w póŸniejszym

czasie.

Ranking dzielnic Warsza-

wy obj¹³ mijaj¹c¹ kadencjê

samorz¹du. Staraliœmy siê

dostrzec, jak w tym czasie

funkcjonowa³y samorz¹dy

wszystkich 18 dzielnic w za-

kresie swych kompetencji.

Nasza praca jest pionierska,

wykonana bez siêgania po

agencje zewnêtrzne. To, cze-

go nauczyliœmy siê teraz,

wykorzystamy w nastêpnym

rankingu, za rok.

Niniejszy ranking publi-

kujemy w ponad 200 tys.

egzemplarzy nak³adu audy-

towanego przez Zwi¹zek

Kontroli Dystrybucji Prasy

w gazetach: „Po³udnie”,

„Mieszkaniec” i „Nowa Gazeta

Praska”, a tak¿e na stronach

internetowych tych tytu³ów.

Ewa Malinowska-Grupiñska,

przewodnicz¹ca Rady m.st.

Warszawy, objê³a ranking dzielnic

honorowym patronatem.

Do burmistrzów wys³aliœmy

pytania poczt¹ polecon¹ 22

sierpnia 2014 r. Pierwsza od-

powiedŸ nadesz³a 8 wrzeœnia,

a ostatnia 10 paŸdziernika.

Szybkoœæ udzielenia odpowiedzi

na pytania dziennikarzy

œwiadczy o traktowaniu prasy

lokalnej oraz o sprawnoœci

organizacyjnej. Odpowiedzi

nadesz³y w nastêpuj¹cej

kolejnoœci: 1 Œródmieœcie,

2 W³ochy, 3 Wola, 4 Wawer,

5 Ochota, 6 Bemowo, 7 Moko-

tów, 8 Rembertów, 9 Bielany,

10 Wilanów, 11 Ursus, 12 Praga

Po³udnie, 13 Ursynów (8

paŸdziernika), 14 ¯oliborz,

15 Bia³o³êka, 16 Targówek,

17 Praga Pó³noc. Katarzyna

Milewicz, rzecznik prasowy

dzielnicy Weso³a stwierdzi³a,

¿e odpowiedzi „nie dojd¹,

burmistrz nie skorzysta”. W

tym przypadku mamy do

czynienia z naruszeniem

ustawy Prawo prasowe oraz

lekcewa¿eniem mieszkañców.

Zdarzy³y siê tak¿e przy-
padki spychotechniki. Oto
Œródmieœcie - powo³uj¹c siê
na § 15 ust. 1 Zarz¹dzenia
Nr 5971/2014 Prezydenta
Warszawy z 16 maja 2014 r. w
sprawie zasad i trybu udostêp-
niania informacji publicznej

w Urzêdzie m.st. Warszawy

poinformowa³o, ¿e „dyspo-

nentami informacji, o których

mowa w pkt 7 i 9 s¹ odpo-

wiednio Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy Œródmieœcie

m.st. Warszawy i Zarz¹d

Terenów Publicznych”. Naszym

zdaniem burmistrzowie s¹

gospodarzami dzielnic i po-

winni wiedzieæ, co dzieje siê

na powierzonym im obszarze,

zamiast zachowywaæ siê

formalistycznie. Œrodki na

funkcjonowanie bibliotek ujête

s¹ w dzielnicowych za³¹cz-

nikach bud¿etowych, co

oznacza bezpoœrednioœæ

wgl¹du burmistrza. Ursynów

nie udzieli³ odpowiedzi dot.

edukacji zdrowotnej, poniewa¿

„programy zdrowotne na

Ursynowie realizuje” SPZOZ

Warszawa-Ursynów, a „jest

to jednostka podlegaj¹ca

bezpoœrednio Urzêdowi m.st.

Warszawy”. Mo¿emy zatem

przyj¹æ, ¿e Ursynów nie re-

alizuje zadañ z zakresu edu-

kacji zdrowotnej, a co gorsza

nie odró¿nia lecznictwa od

edukacji.

Sk³adanie uwag do pro-

jektów miejscowych planów

zagospodarowania prze-

strzennego przez radnych

dzielnic jest incydentalne.

Najczêœciej uwagi do wy³o¿o-

nego planu sk³adaj¹ burmi-

strzowie lub zarz¹dy dzielnic.

Bardzo rzadko rady dzielnic.

Rady dzielnic – zgodnie ze

statutem – opiniuj¹ ostateczn¹

wersjê planu. Generalnie

radnym brak znajomoœci

spraw w kontekœcie przepi-

sów, procedur. Odnosi siê

wra¿enie, ¿e nie przeczytali

projektów ze zrozumieniem.

Wniosek: radnych komisji za-

gospodarowania i architektury

warto przeszkoliæ. Ta sama

uwaga odnosi siê do radnych

komisji bud¿etowych.

Zapytaliœmy burmistrzów o

uchwa³y rad dzielnic, okreœlaj¹ce

plan rozwoju dzielnic. Tylko

Bielany i Rembertów wykaza³y

w tej sprawie inicjatywê. Wiêk-

szoœæ zda³a siê na centralê.

Dzielnice w naszych oczach
Kto mo¿e najlepiej oceniæ w³adze dzielnicy, w której

mieszka? Oczywiœcie jej mieszkañcy, a zarazem czytelnicy

prasy lokalnej. Trzy sto³eczne tytu³y prasy lokalnej: „Po³udnie”,

„Mieszkaniec” i „Nowa Gazeta Praska” przygotowa³y

ranking dzielnic. Dziennikarze obywatelskiej prasy

codziennie s¹ wœród mieszkañców, co daje mo¿liwoœæ

poznania ich oceny funkcjonowania samorz¹du dzielnicy.

Pierwszy kompleksowy ranking dzielnic Warszawy

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

• 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

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

Wysy³amy przesy³ki kurierskie - 25 z³

Uwa¿amy, ¿e samorz¹d

dzielnicy mo¿e i powinien

wp³ywaæ na przysz³oœæ dzielnicy.

Powstaje pytanie o programy

klubów radnych. Co  kandydaci

na radnych i ich ugrupowania

oferuj¹ wyborcom?

Wykonanie bud¿etu inwe-

stycyjnego w 2013 r. w sto³ecz-

nych dzielnicach wynios³o

œrednio 92,9%. Powy¿ej tej

œredniej znalaz³y siê dzielnice:

Bemowo, Bia³o³êka, Ochota,

Praga Po³udnie, Praga Pó³noc,

Œródmieœcie, Ursus, Weso³a,

Wilanów, Wola, ¯oliborz.

W mijaj¹cej kadencji po-

wsta³o wiele miejsc w przed-

szkolach i ¿³obkach. W dziel-

nicach odleg³ych od centrum

daje siê zauwa¿yæ przyrost

liczby rodzin z ma³ymi dzieci.

Daje siê zauwa¿yæ wyœcig

wzrostu liczby miejsc w tych

placówkach i przyrostu liczby

dzieci. Policzyliœmy, ile miejsc

w ¿³obkach przypada na tysi¹c

mieszkañców. Najwy¿szym

wskaŸnikiem legitymuje siê

Œródmieœcie 5,45, Ursus 5,37

i Bielany 4,25. W ogonie zna-

laz³y siê Weso³a 0,56 i Wawer

1,76. Ile miejsc w przedszkolach

i w klasach przedszkolnych

przypada na 1000 mieszkañców?

Przoduje Wilanów 40,02,

dziêki oddaniu 1 wrzeœnia br.

do u¿ytku du¿ego kompleksu

w Wilanowie Zachodnim.

Wysok¹ pozycjê zajmuj¹

W³ochy 32,18 oraz Wola

25,69, Praga Pó³noc 25,39

i Mokotów 25,09.

Spó³dzielnie mieszkaniowe

oceni³y wspó³pracê z dzielnicami.

W skali punktowej od 0 do 10

najlepiej wypad³y: po 8 punk-

tów: Bielany, Praga Po³udnie,

po 7 pkt. Mokotów, Œródmieœcie

i ¯oliborz. Najmniej po 3 punk-

ty zebra³y: Bia³o³êka, Wola i

Ursynów. Wiêkszoœæ miesz-

kañców Ursynowa mieszka

w zasobach spó³dzielczych.

Wygl¹da to wiêc na katastrofê.

Ze wzglêdu na szczup³oœæ

miejsca nie poruszyliœmy

wielu zagadnieñ. Przedstawimy

je w nastêpnej publikacji.

Andrzej Rogiñski
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Cztery lata temu obj¹³ Pan stanowisko

burmistrza ciekawej, a zarazem trudnej

dzielnicy. Jakie wówczas postawi³ Pan

przed sob¹ cele?

Doda³bym jeszcze fascynuj¹cej swoj¹ ar-

chitektur¹, klimatem i ludŸmi. Cele s¹ konse-

kwencj¹ wieloletnich zaniedbañ. To, co inni

traktuj¹ jako koloryt miejsca, dla Pragi sta³o

siê jej zmor¹. Zaniedbane, nieremontowane

przez dziesiêciolecia kamienice, bardzo du¿a

liczba osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej,

niskie wyniki w nauce praskich szkó³, niewy-

dolny uk³ad komunikacyjny - to s¹ g³ówne

tematy, którymi w pierwszej kolejnoœci nale-

¿a³o siê zaj¹æ. Dlatego priorytetem tej kadencji

by³a z jednej strony poprawa jakoœci ¿ycia

mieszkañców, z drugiej utrzymanie wyj¹tkowej

roli Pragi w ca³ej stolicy.

Cele ambitne, ale i skala problemu

ogromna. Czy wiêc mo¿liwe jest dokonanie

tego w trakcie jednej kadencji?

Jednej nie. Jak zaczêliœmy ten proces,

s³yszeliœmy g³osy, ¿e mo¿na dokonaæ ca³ko-

witej zmiany w dwa – trzy lata. Jednak ogrom

problemów jest tak wielki, ¿e jedynie wielo-

letnia i konsekwentna praca da zauwa¿alne

efekty. Dlatego tak wa¿na jest kontynuacja.

Program Rewitalizacji Pragi Pani Prezydent

daje tak¹ gwarancjê.

Co uda³o siê zrobiæ?

Chcia³bym, aby Praga przesta³a byæ po-

strzegana krzywdz¹cymi stereotypami, a

sta³a siê pe³noprawn¹ czêœci¹ stolicy. Aby to

osi¹gn¹æ, konieczna jest zmiana standardu

¿ycia mieszkañców. Za tym id¹ remonty

kamienic, doposa¿enie budynków w centralne

ogrzewanie, budowa mieszkañ komunalnych,

poprawa infrastruktury drogowej, ale równie¿

podwy¿szenie poziomu nauki w praskich

placówkach oraz funkcjonalnoœci budynków,

w których siê mieszcz¹.

Praga to dzielnica o zró¿nicowanych potrze-

bach... nie da siê ich traktowaæ jednotorowo.

Wci¹¿ walczymy z ci¹¿¹cym na Pradze

dekretem Bieruta, w ramach którego wiele

kamienic przekazywanych jest na rzecz spad-

kobierców by³ych w³aœcicieli. Chc¹c jednak

z³agodziæ negatywne dla mieszkañców skutki

tego procesu, który wielokrotnie wi¹¿e siê z

wypowiedzeniem umowy czy te¿ eksmisj¹,

podpisujemy porozumienia z nowymi w³aœci-

cielami, którzy zobowi¹zuj¹ siê do remonto-

wania wskazanych przez nas lokali. Dziêki

temu nasi mieszkañcy szybciej mog¹ za-

mieszkaæ w nowym miejscu. Byliœmy

pierwsz¹ dzielnic¹ w Warszawie, która takie

porozumienia zaczê³a podpisywaæ.

Dziêki zainicjowanemu w 2010 r. programowi

„Ciep³o sieciowe w budynkach komunalnych”

uda³o nam siê doposa¿yæ w centralne

ogrzewanie i ciep³¹ wodê oko³o 30 kamienic,

a w planach jest ich ko³o setki. Wszystkie te

dzia³ania maj¹ na celu poprawê standardu

¿ycia mieszkañców Pragi.

Zrobiliœmy ju¿ bardzo du¿o, ale wci¹¿ jest

du¿o do zrobienia. Aby zwiêkszyæ nasze mo¿-

liwoœci realizacyjne, uda³o nam siê pozyskaæ

dofinansowanie z BGK na realizacjê budowy

budynków komunalnych na Golêdzinowie.

Dzisiaj koñczymy ju¿ prace odbiorowe drugiego

etapu inwestycji-czterech 7-kondygnacyjnych

budynków wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹.

W 2013 r. oddaliœmy do u¿ytkowania cztery

pierwsze budynki 4-kondygnacyjne. £¹cznie

na Pradze-Pó³noc powsta³o w ostatnich latach

ponad 300 nowych lokali komunalnych, co

znacznie zwiêkszy³o jakoœæ zasobu komunalnego

na naszej dzielnicy. Warto podkreœliæ, ¿e to

na Pradze powsta³o najwiêcej budynków

komunalnych w skali ca³ej Warszawy.

Lada dzieñ nast¹pi otwarcie II linii metra

z jej praskim odcinkiem. Czy Praga dziêki

temu siê zmieni?

Na pewno Praga wróci do ¿ycia. Mieszkañcy

zyskaj¹ now¹ i szybk¹ alternatywê podró¿o-

wania. Po otwarciu metra i zakoñczeniu

wszystkich prac z nim zwi¹zanych, na Pragê

wróci ³ad przestrzenny, a ulica Targowa na

powrót zatêtni ¿yciem. Ju¿ dzisiaj widzimy,

¿e dziêki budowie metra dzielnic¹ zainteresowali

siê deweloperzy. Wierzê, ¿e po jego otwarciu,

zainteresowanie jeszcze wzroœnie, a Praga

szybko dorówna standardom stolicy i Europy.

Chcia³bym i zawsze to podkreœla³em, ¿eby

Praga straci³a swój dotychczasowy tranzytowy

charakter, a sta³a siê dzielnic¹, w której siê

mieszka i ¿yje. Myœlê, ¿e metro siê do tego

przyczyni poprzez zmianê organizacji Placu

Wileñskiego oraz remont ulicy Targowej, na

której prace trwa³y równorzêdnie z budow¹

podziemnej kolejki. Odci¹¿enie dwóch g³ównych

naszych arterii nast¹pi jednak dopiero po

otwarciu praskiej czêœci obwodnicy œródmiejskiej

oraz przed³u¿eniu ul. Kijowskiej do Targówka

- oczywiœcie wraz z po³¹czeniem jej z ul.

Sokol¹. Zmiany te nast¹pi¹ w nadchodz¹cej

kadencji.

Z koñcem paŸdziernika nast¹pi³o otwarcie,

d³ugo oczekiwanego Muzeum Warszawskiej

Pragi - jedynej muzealnej placówki po prawej

stronie Wis³y. Muzeum jest „zapalnikiem”

zmian tej czêœci Pragi. Obok powstaje Cen-

trum Kreatywnoœci, które bêdzie pomaga³o

stawiaæ pierwsze kroki naszym przedsiêbior-

com. Rozpoczyna siê rewitalizacja bazaru

Ró¿yckiego - który oprócz dotychczasowej roli

bazarowej, chcemy aby by³ równie¿ miejscem

spotkañ kulturalnych i kulinarnych. W tej

kadencji zmieni³y siê nie do poznania Koneser

i okolice Portu Praskiego.

Pomimo k³opotów komunikacyjnych,

towarzysz¹cych budowie II linii metra,

dzielnica nie zapomnia³a o remontach

praskich ulic.

To prawda. W ¿adnej z wczeœniejszych

kadencji nie uda³o siê wyremontowaæ tylu ulic,

co w tej. Remonty zaczêliœmy jeszcze przed

rozpoczêciem budowy II linii metra. Najpierw

wyremontowaliœmy ulicê Bia³ostock¹ na od-

cinku od Markowskiej do Radzymiñskiej,

zwiêkszaj¹c bezpieczeñstwo ruchu, zapew-

niaj¹c wiêksz¹ iloœæ miejsc parkingowych i

znacznie poprawiaj¹c funkcjonalnoœæ i este-

tykê jednej z g³ównych komunikacyjnie ulic

na Pradze.

W 2013 r. zakoñczyliœmy modernizacjê

ulicy Kawêczyñskiej na odcinku Z¹bkowska

- Otwocka, stanowi¹cej fragment Szmulowizny,

bêd¹cej czêœci¹ historycznego obszaru

przedwojennej Pragi. I w³aœnie ten historyczny

charakter uda³o nam siê odtworzyæ dziêki

specjalnej nawierzchni, stylizowanym latarniom

i ma³ej architekturze. Kawêczyñska wypiêk-

nia³a, a dziêki innowacyjnym rozwi¹zaniom

sta³a siê bezpieczna. Zastosowanie przy-

stanków typu „wiedeñskiego” z wyniesion¹

powierzchni¹ jezdni na d³ugoœci peronu, nie

tylko uspokoi³o ruch, ale usprawni³o wymianê

pasa¿erów oraz zwiêkszy³o dostêpnoœæ

komunikacji tramwajowej dla osób niepe³no-

sprawnych. Odnowion¹ nawierzchniê uzyska³y

ulice: Wrzesiñska, Markowska, Tarchomiñska,

Bródnowska, Kowieñska, Œrodkowa, Kowelska,

Strzelecka, Szanajcy, Burdziñskiego, Nus-

bauma, Jana M³ota

Nowe mieszkania, poprawa komunikacji,

metro... a co z przestrzeni¹ dla mieszkañca?

Praga charakteryzuje siê doœæ gêst¹ za-

budow¹, gdzie brakuje miejsc rekreacji,

którymi s¹ dla pra¿an bramy ich podwórek?

Pra¿anin w bramie podwórkowej to

krzywdz¹cy stereotyp. Powsta³o wiele

miejsc, gdzie mieszkañcy mog¹ spêdzaæ

czas wolny. Wybudowaliœmy dwa boiska w

ramach programu „moje boisko Orlik”, które

s¹ ogólnie dostêpne, powsta³o kilka placów

zabaw dla najm³odszych. W bie¿¹cym roku

otworzyliœmy kilka plenerowych si³owni ze-

wnêtrznych, które w ca³ej Warszawie ciesz¹

siê ogromna popularnoœci¹, a w wyborze

lokalizacji uczestniczyli sami mieszkañcy.

W 2014 roku wykonaliœmy modernizacjê

zabytkowego Placu Hallera na Pradze II,

dziêki czemu mieszkañcy Pragi zyskali

kolejne bezpieczne i estetyczne miejsce

rekreacji i wypoczynku. W latach 2011-2012

Choæ inwestycja w ca³oœci finansowana

by³a ze œrodków w³asnych, Praga zyska³a

now¹ szko³ê podstawow¹ z oddzia³ami

integracyjnymi oraz nowoczesn¹ Poradniê

Psychologiczno-Pedagogiczn¹ wyposa¿on¹

w specjalistyczne sale do socjoterapii, gabinety

psychologiczne, sale do zajêæ terapeutycznych,

oraz salê terapii integracji sensorycznej.

Obiekt dostosowany zosta³ do potrzeb osób

niepe³nosprawnych.

Stworzyliœmy nowe boiska przy ul.

Szanajcy i Targowej, wyremontowaliœmy

teren ogródka jordanowskiego, wyposa¿yliœmy

Szko³ê Podstawow¹ nr 127 przy ul.

Kowieñskiej w nowoczesn¹ halê sportow¹,

a obecnie prowadzimy remonty placów

zabaw przy przedszkolach.

W nadchodz¹cej kadencji bêdzie realizowa-

ny program Pani Prezydent - Rewitalizacja

Pragi. Poprzez konsultacje spo³eczne i w

oparciu o przeprowadzon¹ diagnozê

spo³eczn¹ wskazane zosta³y trzy obszary

do realizacji programu. Naszym celem jest

o¿ywienie spo³eczno – gospodarcze, podnie-

sienie jakoœci przestrzeni publicznej, rozwój

turystyki i kultury, zwiêkszenie bezpieczeñstwa

mieszkañców oraz poprawa warunków

mieszkaniowych.

Dziêki wielu popularnym wydarzeniom,

jak znana ju¿ chyba wszystkim warszawia-

kom „Noc Pragi” czy nowe „Praski Lato”

odbywaj¹cych siê na Pradze, widaæ, ¿e

kultura ruszy³a pe³n¹ par¹. Czy oferta

sportowa wygl¹da równie atrakcyjnie?

Sport jest dla mnie równie wa¿ny jak ¿ycie

kulturalne dzielnicy i wcale nie pozostaje on

na Pradze w cieniu wspomnianych imprez.

W dzielnicy dzia³a kilka klubów sportowych,

które pochwaliæ siê mog¹ niema³ymi osi¹gniê-

ciami w swojej dziedzinie. Jednym z nich jest

Miêdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy

Praga Warszawa maj¹cy na swoim koncie

m.in. mistrzostwo Polski w turnieju

ORLIKA o Puchar Premiera Donalda Tuska,

mistrzostwo Polski w ramach Ogólnopolskiej

Olimpiady M³odzie¿y w Jeleniej Górze czy

wicemistrzostwo Polski m³odziczek w turnieju

o Puchar Tymbarku. Dziewczêta to chluba

Pragi tym bardziej, ¿e trenuj¹ pi³kê no¿n¹ -

dyscyplinê zdominowan¹ przez mê¿czyzn.

Staramy siê wspieraæ naszych m³odych

sportowców, przyznaj¹c dotacje finansowe

dla organizacji pozarz¹dowych.

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom i

potrzebom naszych mieszkañców uruchomiliœmy

kilka bezp³atnych programów sportowo-rekre-

acyjnych: „Sportowa Praga-Pó³noc”, „Aktywny

Senior na Pradze-Pó³noc”, „Nordic Walking”.

Organizujemy równie¿ szereg turniejów i

zawodów w wielu dyscyplinach sportu.

Pochwaliæ siê równie¿ mo¿emy widowisko-

wymi czterema edycjami Praskiej Gali Boksu

z udzia³em Mistrza Œwiata w boksie

zawodowym IBC - Krzysztofa „Diablo”

W³odarczyka, Krzysztofa „Skorpiona” Cieœlaka

w pojedynku z Dariuszem Starskim, i Alberta

Sosnowskiego. W tym roku odby³o siê

pierwsze tego typu wydarzenie organizowane

z takim rozmachem na Pradze-Pó³noc -

Praska Liga Muay Thai.

Rozm. DCH

Praga siê zmienia…
Rozmowa z Piotrem Zalewskim, burmistrzem Dzielnicy Praga Pó³noc

przeprowadziliœmy rewitalizacjê Osiedla

Praga I w kwartale ulic Ratuszowa, Targowa,

Cyryla i Metodego, Jagielloñska. W ramach

modernizacji praskiej przestrzeni publicznej

wraz z terenami wewn¹trzosiedlowymi

wykonane zosta³y nowe nawierzchnie piesze

i jezdne, dodatkowe miejsca postojowe,

placyk zabaw dla dzieci oraz zieleñ.

Praga-Pó³noc to nie tylko stare kamienice

i wielkie inwestycje, generalne remonty czy

modernizacje dróg... to równie¿ niezwyk³e

podwórka, w których zatrzyma³ siê czas.

Zarz¹d Dzielnicy podj¹³ konkretne kroki,

aby zaniedbane praskie podwórka dosta³y

now¹ szansê, aby znów zatêtni³o na nich

¿ycie. Wychodz¹c naprzeciw postulatom or-

ganizacji pozarz¹dowych obj¹³ patronat nad

programem „Zielone Podwórka Pragi”. Wyty-

powano szeœæ praskich podwórek ró¿ni¹cych

siê powierzchni¹ i lokalizacj¹, ale maj¹cych

aktywnych mieszkañców, którzy dbaj¹ o

przestrzeñ wokó³ domu i na w³asn¹ rêkê,

próbowali j¹ ju¿ zagospodarowaæ.

W 2013 roku podjêliœmy wyzwanie o¿ywienia,

zapomnianego trochê i niewykorzystywanego

Parku Praskiego, gdzie ju¿ trzykrotnie odby³

siê znany i lubiany „Jarmark Floriañski” oraz

dwie edycje nowej inicjatywy „Praskie Lato”.

Trzymiesiêczny cykl animacji parku odbywa³

siê w ka¿d¹ niedzielê od czerwca do sierpnia

w³¹cznie. Praskie Lato jest dowodem ogrom-

nego zapotrzebowania na tego typu organi-

zacjê wolnego czasu mieszkañców dzielnicy,

a serce Parku Praskiego, jakim jest Muszla

Koncertowa, zyska³o drugie ¿ycie. Ka¿dy

móg³ w Parku Praskim znaleŸæ coœ dla siebie

niezale¿nie od wieku.

Czy wspomniana przez Pana nowa

inicjatywa „Praskie Lato” wypar³a „Œwiêto

ulicy Z¹bkowskiej”?

G³ównymi przyczynami rezygnacji z organi-

zacji „Œwiêta Ulicy Z¹bkowskiej” by³y kwestie

finansowe oraz komunikacyjne. Wydarzenie

to wymaga³o wy³¹czenia z ruchu ulicy Z¹b-

kowskiej, co w sytuacji nieprzejezdnej ulicy

Targowej i zamkniêtego Placu Wileñskiego,

by³o niemo¿liwe. Ponadto impreza kumulo-

wa³a kwoty, na których wygenerowanie w

obecnym stanie bud¿etu nie mogliœmy sobie

pozwoliæ. Praskie Lato to inicjatywa po-

wsta³a dziêki zaanga¿owaniu i wspó³pracy

samorz¹du z dzia³aj¹cymi na Pradze

stowarzyszeniami, fundacjami, œwietlicami

œrodowiskowymi, jak równie¿ artystami

tworz¹cymi w tej dzielnicy. Na scenie Muszli

Koncertowej, ka¿dy móg³ zaprezentowaæ

swój talent, a widzowie korzystaæ z licznych

atrakcji rekreacyjnych.

Cieszy mnie fakt, ¿e Zarz¹d Dzielnicy

podj¹³ wspó³pracê z Diecezj¹ Warszawsko-

Prask¹ i arcybiskupem Henrykiem Hoserem,

któremu serdecznie dziêkujê za zaanga¿owanie

i wparcie organizacyjne. Owocem wspó³pracy

by³, zainaugurowany w 2013 roku, cykl

koncertów „Praska Jesieñ”, odbywaj¹cych siê

w praskich œwi¹tyniach. Zachwycaj¹ca fre-

kwencja na koncertach zobowi¹za³a nas do

kontynuacji „Praskiej jesieni” w tym roku i na

sta³e wpisanie jej w kulturalny kalendarz

naszej dzielnicy.

Modnym tematem jest rewitalizacja, a

w kontekœcie Pragi wydaje siê mieæ on

ogromne znaczenie dla przysz³oœci

dzielnicy. Czy powsta³ jakiœ rzeczywisty

plan rewitalizacji Pragi?

Wdra¿anie Programu Rewitalizacji w

dzielnicy poprzedzi³y rozpoczête w 2001 r.

dzia³ania inwestycyjne pn. „Rewitalizacja ul.

Z¹bkowskiej”. W latach 2005-2013 dzielnica

realizowa³a Mikroprogram Rewitalizacji, w

wyniku którego dokonano renowacji kamienic

praskich o znaczeniu historycznym przy ul.

Z¹bkowskiej, Markowskiej, Radzymiñskiej i

Bia³ostockiej. Wyremontowana zosta³a ul.

Bia³ostocka.

Dobrym przyk³adem udanej rewitalizacji

jest remont zabytkowego budynku LO im.

W³adys³awa IV przy ul. Jagielloñskiej.

Dodatkowo wyremontowaliœmy i zaadaptowa-

liœmy na potrzeby Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej oraz Szko³y Podstawowej z

oddzia³ami integracyjnymi Zespó³ Szkó³ przy

ul. Otwockiej 3.
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Jest Pani przewodnicz¹c¹

przez dwie kadencje. Zbli¿aj¹

siê wybory samorz¹dowe, a

wiêc czas na podsumowanie

Pani pracy i koñcz¹cej siê

kadencji rady…

Organizowa³am pracê

praskiego samorz¹du prawie

dwie kadencje. Ostatnia 23-

osobowa rada podzielona

jest na cztery kluby. Do tej

pory dzielnic¹ zarz¹dza koali-

cja Platformy Obywatelskiej

(9 radnych) i Sojuszu Lewicy

Demokratycznej (3 radnych).

Kluby opozycyjne to: Prawo i

Sprawiedliwoœæ (7 radnych) i

Praska Wspólnota Samorz¹-

dowa (4 radnych).

Jak Pani ocenia pracê

rady koñcz¹cej siê kadencji?

Bardzo pracowicie. By³o 60

sesji Rady Dzielnicy Pragi

Pó³noc. Podjêliœmy 200

uchwa³ i 19 stanowisk. W

sumie radni z³o¿yli oko³o 910

interpelacji. Sesje trwa³y nieraz

po wiele godzin.

Mieszkañcy czêsto nie

doceniaj¹ pracy radnych.

Medialnie bardziej widoczny

jest zarz¹d…

Rada tworzy prawo, które

dopiero po uchwaleniu mo¿e

realizowaæ zarz¹d dzielnicy.

Nasz¹ rol¹ jest procedowanie,

poprzez formalne otwieranie

drzwi do realizacji planów i

zamierzeñ samorz¹du. W

moim rozumieniu Rada winna

s³u¿yæ mieszkañcom. Nie

mo¿e byæ oderwana, g³ucha

na ich potrzeby. Po to ludzie

nas wybrali, byœmy rozwi¹-

zywali ich problemy. Dobre

prawo, które tworzy samorz¹d,

dopiero umo¿liwia realizacjê

inwestycji. A w tej kadencji

by³o i jest ich sporo…

Praga Pó³noc wci¹¿ uchodzi

za dzielnicê zaniedban¹ i

nienowoczesn¹…

Taka opinia jest niespra-

wiedliwa i nieprawdziwa. To

mit, który powielano o nas

przez lata. Praga po prostu

przez ca³y okres PRL by³a

zaniedbywana przez ówcze-

snych w³odarzy miasta. Te

zapóŸnienia za nami wlok³y siê

przez lata. Dzisiejsza Praga

stale siê zmienia. Piêknieje.

Zachowa³a klimat w auten-

tycznej architekturze przed-

wojennej Warszawy. Jest

te¿ stale modernizowana. To

prawda, ¿e tu by³o najwiêcej

mieszkañ bez centralnego

ogrzewania, gazu i ciep³ej

wody. W³aœnie w ostatnich

dwóch kadencjach zmieni³o

siê najwiêcej. Rewitalizacja

starych kamienic praskich -

to roboty budowlano-monta-

¿owe, nowe tynki, wymiana

okien i drzwi, modernizacja

sieci wodno-kanalizacyjnej,

doposa¿anie budynków w

wêz³y cieplne, instalacje ga-

zowe i w³¹czanie ich w obieg

sieci miejskiej. WeŸmy np.

ulice Z¹bkowsk¹, Kawê-

czyñsk¹, Bia³ostock¹ czy Ja-

gielloñsk¹. Proces rewitaliza-

cyjny rozpoczêliœmy w 2008

roku i trwa on do dziœ. Nie da

siê w dwie kadencje usun¹æ

wieloletnich zaniedbañ. Nikt

przed nami nie mia³ odwagi

podj¹æ siê rozwi¹zania tego

problemu. Mam te¿ œwiado-

moœæ, ¿e wiele jeszcze jest

do zrobienia. Ale to my od-

wa¿nie zajêliœmy siê tymi

sprawami i chcemy dokoñ-

czyæ modernizacjê mieszkañ

i ca³ych budynków. Chcemy,

by nasi mieszkañcy ¿yli w

godnych warunkach. Poka-

zaliœmy, ¿e nie boimy siê trud-

nych wyzwañ. Uda³o nam siê

te¿ pozyskaæ dodatkowe

œrodki bud¿etowe od prezy-

denta Warszawy na doposa-

¿enie kolejnych mieszkañ w

dzielnicy w ciep³¹ wodê i cen-

tralne ogrzewanie. Chcemy, by

ca³a Praga wesz³a w XXI wiek.

Rewitalizacja budynków

to jedno, ale Pradze nale¿y

siê równie¿ rewitalizacja

spo³eczna…

Sama jestem pra¿ank¹ i

doskonale rozumiem ten

problem. Zaniedbane domy,

kiepskie warunki zamieszkania

to czêsto - w mniejszym lub

wiêkszym stopniu - przek³ada

siê na zaniedbania socjalne.

Zaobserwowaliœmy takie

zjawisko, ¿e wszêdzie tam, gdzie

zmodernizowaliœmy budynki i

podnieœliœmy standard ¿ycia

jego mieszkañców, zaczê³y

siê poprawiaæ równie¿ relacje

socjalne. Dzieci wychowywa-

ne w lepszych warunkach

mieszkaniowych s¹ bardziej

kreatywne i œmia³e. Lepiej siê

ucz¹. Zrobimy wiêc wszystko,

by nasze dzieci nie sta³y w

bramach i nie rozrabia³y.

Bo tak rodz¹ siê zagro¿enia

chuligañstwem, alkoholizmem

i narkomani¹. W³aœnie tego

chcemy unikn¹æ m.in. poprzez

rewitalizacjê spo³eczn¹, reso-

cjalizacjê rodzin zagro¿onych

bied¹ czy patologi¹. Ale

równie¿ poprzez stwarzanie

ludziom lepszych warunków

¿ycia. A tak¿e przez moder-

nizacjê praskich podwórek

wewn¹trzosiedlowych oraz

budowê nowoczesnych

placów zabaw dla dzieci.

Takich miejsc musi byæ wiêcej.

Jest pani lekarzem w

praskiej przychodni…

Moi pacjenci to przecie¿

równie¿ mieszkañcy Pragi.

Oprócz dolegliwoœci, dziel¹

siê ze mn¹ tak¿e swoimi

spostrze¿eniami. Wizerunek

s³u¿by zdrowia w naszej

dzielnicy uleg³ znacznej po-

prawie. Jasne, ¿e wci¹¿ da-

leko mu do idea³u. Ale wyre-

montowane przychodnie ju¿

nie strasz¹ pacjentów. Grun-

towny remont, modernizacja

Szpitala Praskiego jest ju¿ w

po³owie zakoñczona. Powstaj¹

nowoczesne sale operacyjne,

1-2 osobowe pokoje z ³azien-

kami. Proces wyprowadzania

Szpitala Praskiego z XIX

wieku w XXI trwa i dziêki

naszej determinacji bêdzie

zakoñczony. Wspieramy

równie¿ wszelkie dzia³ania

profilaktyczno-zdrowotne:

„Zajêcia 50+”, „Nordic Walking”,

„Si³ownie miejskie”. Rozrasta

siê sieæ œcie¿ek rowerowych.

Nasz¹ pomoc¹ objête s¹ ró¿-

nego rodzaju animacje spor-

towe i rekreacyjne. Pra¿anie

widz¹ te zmiany i doceniaj¹.

Praga ma bogat¹ histo-

riê. Czy Rada Dzielnicy

wspiera organizacjê uro-

czystoœci historyczno-

patriotycznych?

Ten rok jest wyj¹tkowo bo-

gaty w obchody. Pocz¹wszy od

mszy i koncertu w Katedrze

Œw. Floriana w dniu kanonizacji

papie¿a Jana Paw³a II. Rada i

zarz¹d dzielnicy wspólnie z

Kuri¹ Diecezji Warszawsko-

Praskiej zorganizowa³a koncert

ku czci naszego Wielkiego

Papie¿a. W sierpniu uroczyœcie

obchodziliœmy 70. rocznicê

wybuchu Powstania Warszaw-

skiego. 1 wrzeœnia – 75. rocznicê

wybuchu II wojny œwiatowej i

napaœci Niemiec hitlerowskich

na Polskê. A 4 listopada 220.

Praga jest jedna dla wszystkich
Rozmowa z El¿biet¹ Kowalsk¹-Kobus, przewodnicz¹c¹ Rady Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.

rocznica Rzezi Pragi. Pamiê-

tamy swoj¹ historiê i wspólnie

z naszymi kombatantami

uroczyœcie oddajemy czeœæ

bohaterom naszej historii.

Wspieramy i pomagamy praskim

œrodowiskom kombatanckim.

Staramy siê, by dzielili siê

swoimi wspomnieniami z

m³odszym pokoleniem.

II linia metra mo¿e diame-

tralnie zmieniæ oblicze Pragi…

I dzieje siê to na naszych

oczach. Praga staje siê zna-

cz¹cym dla miasta wêz³em

komunikacyjnym. W³¹czona

w krwioobieg miasta, stanie

siê jego bardziej zintegro-

wan¹ czêœci¹. Wa¿ny wêze³

komunikacyjno-przesiadkowy,

jakim jest koñcowa stacja

metra Pl. Wileñski - jest no-

woczesnym rozwi¹zaniem

in¿ynieryjno-urbanistycznym

wprowadzaj¹cym nasz¹

dzielnicê w XXI wiek. U³atwi

to nie tylko przemieszczanie

siê samych mieszkañców i

pasa¿erów tranzytowych, ale

otworzy nas równie¿ na jesz-

cze wiêksz¹ liczbê turystów.

Ze wzglêdu na fakt, ¿e Praga

w wyniku dzia³añ wojennych

ocala³a i by³a zniszczona w

niewielkim stopniu, uchodzi

za najbardziej autentyczn¹

czêœæ Warszawy. Od pewne-

go czasu ta czêœæ miasta jest

„trendy”, przyci¹gaj¹c swoim

piêknem wielu artystów, ale i

turystów polskich i zagranicz-

nych. Przed Prag¹ otwieraj¹

siê teraz nowe perspektywy.

Wierzê, ¿e za tym pójd¹ te¿

nowe inwestycje. Ta nowa

historia Pragi Pó³noc, która

tworzy siê na naszych oczach.

Maj¹c tak cenne doœwiad-

czenia jako przewodnicz¹ca

Rady Dzielnicy przez dwie

kadencje, czego by Pani

¿yczy³a nowej Radzie?

Na pewno kontynuacji

dobrych, twórczych dzia³añ.

Zgodnej pracy radnych

wszystkich ugrupowañ – pa-

miêtania, ¿e wybrani zostali,

by s³u¿yæ dobru mieszkañ-

ców. Uporania siê wreszcie z

problemami mieszkaniowymi

dzielnicy. To my wybudowaliœmy

pierwszy dla mieszkañców

dom komunalno-socjalny, a

wiêc kontynuacji i budowy

kolejnych. Równie¿ dalszego

kreatywnego dzia³ania na

rzecz poprawy funkcjonowa-

nia placówek medycznych

oraz dokoñczenia rozpoczê-

tego przez nas remontu i mo-

dernizacji Szpitala Praskiego.

Kontynuowania rozwoju bu-

downictwa komunalnego. No

i oczywiœcie budowy nowego

domu kultury. A tak¿e nadal i

konsekwentnie pozyskiwania

niezbêdnych funduszy na

rewitalizacjê praskich zabyt-

ków. Bo bez pieniêdzy nic nie

da siê zrobiæ. Ostatnie dwie

kadencje pracy Rady na rzecz

mieszkañców mogê uznaæ

za udane. Z dum¹ mogê

stwierdziæ, ¿e wiele uda³o siê

zrealizowaæ. Choæ wci¹¿ wiele

jeszcze jest do zrobienia.

Dziêkujê za rozmowê.

Rozm. arb
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sza siê zu¿ycie paliwa. Wy-

tworzony strumieñ pary

wodnej s³u¿y bowiem jedno-

czesnemu produkowaniu

energii elektrycznej i energii

cieplnej, daj¹c spore

oszczêdnoœci, jeœli chodzi o

zu¿ycie paliwa. W porównaniu

z klasyczn¹ ciep³owni¹ lub z

elektrowni¹ kondensacyjn¹,

kogeneracja ma zatem zna-

cz¹c¹ przewagê tak¿e z

punktu widzenia ekologii,

w³aœnie ze wzglêdu na

mniejsze zu¿ycie paliwa.

Zak³ady PGNiG Termika

produkuj¹ 70% ciep³a u¿yt-

kowego dostarczanego do

mieszkañców Warszawy,

60% ciep³a dostarczanego

do mieszkañców Pruszkowa,

Piastowa i Micha³owic,

jeœli zaœ chodzi o produkcjê

energii elektrycznej - firma

pokrywa zapotrzebowanie

stolicy w 65%. W skali

Polski zak³ady Termiki pro-

dukuj¹ 11% wytwarzanego

w naszym kraju ciep³a

u¿ytkowego, a wiêc gor¹cej

wody w kranach i kalory-

ferach i 4,4 TWh energii

elektrycznej (terawatogo-

dziny, terawat=1012 watt

= 1 000 gigawattów, przyp.

red.)

Elektrociep³ownia ¯erañ

wczoraj i dziœ - czêœæ 1
PGNiG Termika wykorzy-

stuje do produkcji ciep³a i

energii elektrycznej g³ównie

wêgiel kamienny. Rozpoczêto

budowê gazowej instalacji

kogeneracyjnej w Pruszkowie

i trwaj¹ prace nad rozpoczêciem

podobnej inwestycji na

¯eraniu. Zwiêksza siê te¿

wykorzystanie ekologicznej

biomasy, która jest najstarszym

i coraz szerzej wspó³czeœnie

wykorzystywanym odnawialnym

Ÿród³em energii. Biomasa

stanowi trzecie co do wielko-

œci naturalne Ÿród³o energii.

Wedle definicji dyrektywy

Unii Europejskiej biomasa to

podatne na rozk³ad biolo-

giczny frakcje produktów,

odpady i pozosta³oœci prze-

mys³u rolnego (³¹cznie z

substancjami roœlinnymi i

zwierzêcymi), leœnictwa i

zwi¹zanych z nim ga³êzi

gospodarki, jak równie¿ po-

datne na rozk³ad biologiczny

frakcje odpadów przemys³o-

wych i miejskich.

W kolejnym wydaniu NGP

zag³êbimy siê w historiê

Elektrociep³owni ¯erañ.

El¿bieta Gutowska

dokoñczenie ze str. 1

Iloœæ drobnych usterek jest

na tyle du¿a, ¿e w celu ich wy-

eliminowania potrzeba wiêcej

czasu, nikt bowiem w tej sytuacji

nie zaryzykuje uruchomienia

metra i nara¿enia podró¿nych

na jakiekolwiek niebezpieczeñ-

stwo. Nie przyspiesz¹ tego

nawet zbli¿aj¹ce siê wybory

samorz¹dowe. Nie bêdziemy

wcale zdziwieni, jeœli pierwszy

przejazd z pasa¿erami nast¹pi

dopiero na pocz¹tku przysz³ego

roku, czyli w drugim, przewidy-

wanym przez nas, terminie.

Na temat usterek wiele

nie wiadomo. Znów wszyscy

zainteresowani solidarnie

milcz¹. Wiadomo, ¿e inwe-

stycja nie ma ¿adnych wad

konstrukcyjnych. Wiadomo, ¿e

zacina³y siê bramki wejœciowe;

wiadomo, ¿e na niektórych

peronach brakuje wypuk³ych

znaczników; wiadomo, ¿e

czêœæ prac wykoñczeniowych

na stacjach wci¹¿ trwa.

Z ostatniej nchwili: do-

wiedzieliœmy siê, ¿e II linia

metra ma ruszyæ 14 grudnia.

(egu)

Budowa II linii metra

Du¿o drobnych usterek
Maciej Gudowski g³osem II linii metra. To ju¿ pewne,

tak jak pewne sta³o siê to, o czym pisaliœmy jako pierwsi

– centralny odcinek II linii metra zostanie uruchomiony w

grudniu. Potwierdzi³a to wreszcie nawet prezydent Warszawy.
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dokoñczenie ze str. 1

Prascy harcerze dla Niepodleg³ej
ski spóŸni³ siê na zbiórkê

„Soko³a” i zosta³ ukarany

rozkazem przet³umaczenia na

jêzyk polski ksi¹¿ki Roberta

Baden-Powella „Scouting for

Boys”.

Po wykonaniu zadania,

Ma³kowski przekona³ w³adze

„Soko³a”, ¿e skauting to

system wychowania, który

doskonale nadaje siê dla

polskiej m³odzie¿y; co wiêcej,

dostrzeg³ w nim idealne na-

rzêdzie do wychowania do

walki o niepodleg³oœæ. Pod

patronatem Towarzystwa

Gimnastycznego „Sokó³” w

marcu 1911 r. odby³ siê pierwszy

kurs skautowy, a niebawem

wyszed³ 1. numer „Skauta”,

gazetki redagowanej przez

Andrzeja Ma³kowskiego.

Wkrótce powsta³y dru¿yny

skautowe równie¿ w zaborze

pruskim i rosyjskim. Jednak

w odró¿nieniu od zaboru au-

striackiego, dzia³a³y w kon-

spiracji. Istnienie pierwszej

dru¿yny na warszawskiej

Pradze Ÿród³a pisane po-

twierdzaj¹ ju¿ w 1914 roku.

By³a to, za³o¿ona przez

Stanis³awa Rudnickiego,

wspó³twórcê skautingu w

Królestwie Kongresowym

oraz profesora Uniwersytetu

Warszawskiego, Kapuœciñskiego

(imiê nie jest znane), dzia³aj¹ca

tajnie, Warszawsko-Praska

Skautowa Dru¿yna Mêska,

która przyjê³a imiê genera³a

Jakuba Jasiñskiego, a

wkrótce otrzyma³a oznaczenie

17. Warszawskiej Dru¿yny

Harcerskiej (17. WDH).

Skauci pochodzili z ca³ej

Pragi, zbiórki odbywa³y siê w

izbie przy ulicy £ochowskiej,

a potem, w czasie wojny, w

prywatnych mieszkaniach

przy ulicy Wileñskiej. Pierw-

szym dru¿ynowym, który

prowadzi³ zbiórki, by³ Marian

Kiliañski „Kilon”, a jednym z

aktywnych cz³onków - uczeñ

Praskiego Gimnazjum Mê-

skiego, Stanis³aw Tatar, póŸ-

niejszy genera³. Pocz¹tkowo

dru¿yna liczy³a ok. 30 osób,

dzieli³a siê na trzy plutony,

które z kolei dzieli³y siê na

zastêpy. Harcerze nosili

spodnie do kolan, bluzy w

kolorze granatowym i czapki

„maciejówki”. Plutonowi mieli

sznury zielone, zastêpowi –

czerwone. W swojej pracy

korzystali z podrêcznika

Ma³kowskiego, konspiracyjnie

wydrukowanego przez ojca

jednego z harcerzy, Alfonsa

Podgórskiego, zecera w dru-

karni Orgelbrandów.

Po opuszczeniu przez Ro-

sjan Warszawy w sierpniu

1915 roku siedzib¹ dru¿yny

sta³o siê, utworzone w miej-

scu dawnego rosyjskiego,

polskie Gimnazjum im. Króla

W³adys³awa IV. W tym sa-

mym czasie powsta³ Pluton

Dru¿yny Rzemieœlniczej im.

Marcina Borelowskiego (póŸ-

niejszej 10 WDH). Pluton ten,

skupiaj¹cy zamieszka³ych na

Pradze, Kamionku i bliskim

Grochowie uczniów Szko³y

Rzemieœlniczej im. Micha³a

Konarskiego, za³o¿y³ Stefan

Miko³ajewski, pseudonim

„Orsza”. W 1916 roku, po

przekszta³ceniu siê w samo-

dzieln¹ dru¿ynê (22 WDH),

formacja podzieli³a siê na

dwie nowe dru¿yny: 22 WDH,

która przenios³a siê na Pragê,

na ulicê Dêbow¹ i 32 WDH,

pozosta³¹ na Kamionku i

Grochowie.

Trzecim œrodowiskiem

harcerskim w prawobrze¿nej

Warszawie by³ zastêp skau-

towy, utworzony w 1918 roku

przez Henryka Stomatello

(póŸniejszego in¿yniera dróg

i mostów, budowniczego

Trasy W-Z), przy 9. GnieŸdzie

„Soko³a” na Bródnie. Zastêp

ten z czasem wszed³ w sk³ad

utworzonego w 1921 roku

plutonu 9. WDH, skupiaj¹cego

uczniów Szko³y Technicznej

Kolejowej, mieszkaj¹cych na

Bródnie. Pluton ten w latach 20.

przekszta³ci³ siê w samodzieln¹

51. WDH im. hetmana Stefana

Czarnieckiego.

Wymienione dru¿yny, wraz

z kolejn¹, 26. WDH, da³y po-

cz¹tek ca³emu mêskiemu

harcerstwu na terenie prawo-

brze¿nej Warszawy, staj¹c

siê zaczynem tworzenia do

koñca lat 20. kolejnych kil-

kunastu dru¿yn.

Wróæmy jednak do okresu

poprzedzaj¹cego odzyskanie

niepodleg³oœci. W tym czasie

praca instruktorów harcer-

skich koncentrowa³a siê na

wychowaniu patriotycznym i

przysposobieniu wojskowym

m³odzie¿y. Znajdowa³o to

wyraz w paramilitarnym cha-

rakterze zadañ na zdobycie

stopni harcerskich, æwiczeñ,

gier i biwaków, organizowa-

nych na wschodnich przed-

mieœciach Warszawy, m.in. w

Jab³onnie i Zielonce. Akcenty

patriotyczne widoczne by³y te¿

w innych formach dzia³alnoœci,

jak np. w przedstawieniach

amatorskich i upamiêtnianiu

wydarzeñ historycznych.

Ka¿da dru¿yna nawi¹zy-

wa³a do tradycji terenu, na

którym dzia³a³a. I tak 17 WDH

przyjê³a imiê bohatera Insu-

rekcji Koœciuszkowskiej, po-

leg³ego na szañcach Pragi 4

listopada 1794 roku, zaœ

pierwszym publicznym wy-

st¹pieniem Plutonu Grochow-

skiego (22. WDH) by³a asy-

sta Komendzie Naczelnej

ZHP i trzymanie wart podczas

uroczystoœci ustawienia

krzy¿a na polu bitwy pod Ol-

szynk¹ Grochowsk¹, 12 lipca

1916 roku. Opiekê nad t¹

dru¿yn¹ sprawowa³o Towa-

rzystwo Przyjació³ Grochowa,

a harcerze tworzyli w nim

sekcjê wychowania fizycznego.

By³a ona „przykrywk¹” dla

istniej¹cej na Grochowie Ko-

mendy Lokalnej nr 3 Polskiej

Organizacji Wojskowej, do

której nale¿eli starsi harcerze

dru¿yny. Uczestniczyli oni

m.in. w æwiczeniach, zorga-

nizowanych z udzia³em Ko-

mendanta Józefa Pi³sudskie-

go w kwietniu 1917 roku w

Zielonej ko³o Wawra.

17. WDH liczy³a w latach

1916-1918 ok. 100 harcerzy.

We wspomnieniach harcmi-

strza Zygmunta Syrokom-

skiego, by³y to lata rozkwitu.

Dru¿ynowym w tym czasie

zosta³ Dobies³aw Damiêcki,

póŸniejszy s³ynny aktor, ne-

stor aktorskiego klanu, ojciec

Damiana i Macieja, dziadek

Grzegorza, Mateusza i Matyl-

dy Damiêckich. Zarówno on,

jak i wielu z plutonowych,

wst¹pi³o póŸniej do Polskiej

Organizacji Wojskowej.

Wczeœniej organizowali letnie

obozy, w czasie których

ch³opcy pracowali na roli w

maj¹tku ziemskim, aby zaro-

biæ na wy¿ywienie.

W pocz¹tkach listopada

1918 roku wiêkszoœæ starszych

harcerzy z Pragi wst¹pi³a do

utworzonego w Warszawie

Batalionu Harcerskiego i

wziê³a udzia³ w rozbrajaniu

Niemców, po czym pe³ni³a

s³u¿bê wartownicz¹ m.in. przy

siedzibie Naczelnika Pañstwa.

W nastêpstwie tych dzia³añ,

przewa¿aj¹ca czêœæ batalio-

nu skierowana zosta³a do

szkó³ oficerskich i szko³y

podoficerskiej w Dêblinie.

Inni, nale¿¹cy do POW,

znaleŸli siê w 5. Pu³ku Pie-

choty Legionów, a za³o¿yciel

Dru¿yny Grochowskiej, Stefan

Miko³ajewski, Tatar z pochodze-

nia, wst¹pi³ do formuj¹cego

siê Pu³ku Jazdy Tatarskiej.

M³odsi harcerze, w wieku od

15 do 18 lat, pe³nili s³u¿bê

wartownicz¹ w Plutonie Pra-

skim Pogotowia M³odzie¿y,

dowodzonym przez dru¿yno-

wego 26. WDH Mariana

£owiñskiego, póŸniejszego

oficera wojska Polskiego.

Jesieni¹ 1918 roku Ko-

menda Okrêgu I A (Warszaw-

skiego Mêskiego) tworzy od-

rêbny rejon wizytacyjny Pra-

ga, co uznaje siê obecnie za

pocz¹tek praskiego hufca

harcerzy. Jego wizytatorem

(odpowiednik dzisiejszego

komendanta hufca) zostaje

Stanis³aw £opatecki. Pod kie-

rownictwem kolejnego wizy-

tatora, Edwarda Muszalskie-

go, harcerze praskich dru¿yn

uczestnicz¹ w maju 1919

roku w Zlocie I Okrêgu Sto-

³ecznego i II Okrêgu Warsza-

wa-Prowincja w £azienkach,

gdzie defiladê odbierali: na-

czelnik Józef Pi³sudski, pre-

mier Ignacy Paderewski, ge-

nera³ Józef Haller i w³adze

jednocz¹cego siê w³aœnie

ZHP z ksiêdzem Janem

Mauersbergerem.

Regularny pobór do wojska

pe³noletnich harcerzy i ochot-

nicze wstêpowanie do armii,

równie¿ nieletnich, odbija³o

siê na stabilnoœci pracy har-

cerskiej. Szczególnie zaci¹g

do Armii Ochotniczej latem

1920 roku spowodowa³ okreso-

we zawieszenie pracy wielu

dru¿yn, w których pozostali,

co najwy¿ej 14-letni ch³opcy.

Wiêkszoœæ starszych znala-

z³a siê w formowanym w ko-

szarach przy ul. 11 Listopa-

da i w gimnazjum im. Króla

W³adys³awa IV, 236. ochotni-

czym pu³ku piechoty. Pod-

czas gdy starsi, jak bracia

Ignacy i Kazimierz Skorupka,

zostali skierowani na front,

m³odsi, uformowani w kompanie

wartownicze, pe³nili s³u¿bê

wartownicz¹ i ³¹cznoœci.

Najm³odsze zastêpy dru-

¿yn praskich, w tym zastêp z

Bródna, pe³ni³y s³u¿bê na

dworcach kolejowych, rozno-

sz¹c posi³ki dla ewakuowanej

ludnoœci cywilnej, rannych

¿o³nierzy polskich oraz jeñców,

a tak¿e pomagaj¹c sanitariu-

szom opatrywaæ rannych

ewakuowanych kolejkami

w¹skotorowymi z Jab³onny,

Marek i Karczewa.

Prascy harcerze zapisali

piêkn¹ kartê w historii walk o

niepodleg³oœæ i granice. Z

wojny nie wróci³o wielu bo-

haterów. Wœród poleg³ych

harcerzy by³ 22-letni Leopold

Lis-Kula, który zgin¹³ w walce

z Ukraiñcami o Lwów. Ksi¹dz

Ignacy Skorupka, harcerz,

kapelan 236. ochotniczego

pu³ku piechoty poleg³ 14

sierpnia 1920 roku pod

Ossowem. Poleg³ te¿ twórca

harcerstwa, Andrzej Ma³kowski

– zgin¹³ w nocy z 15 na 16

stycznia 1919 roku, gdy okrêt,

którym p³yn¹³ z rozkazami

genera³a Hallera do genera³a

¯eligowskiego, wpad³ na minê

w Cieœninie Messyñskiej.

Dotkliwe doœwiadczenia w

walce o niepodleg³oœæ i gra-

nice Rzeczypospolitej to nie

koniec daniny krwi, jak¹ mia³o

daæ harcerstwo w niedalekiej

przysz³oœci – niepodleg³oœæ

dana nam by³a tylko na 21 lat.

Prascy harcerze ponownie

stan¹ do walki jesieni¹ 1939

roku, skupieni w utworzonym

wówczas Okrêgu Szarych

Szeregów Warszawa-Praga,

jako czêœci konspiracyjnej

Warszawskiej Chor¹gwi

Harcerzy.

Joanna Kiwilszo

Przygotowuj¹c artyku³ ko-

rzysta³am z ksi¹¿ki Grzegorza

Nowika „Stra¿ nad Wis³¹.

T. 1. Okrêg Szarych Szeregów

Warszawa-Praga 1939-1942”.

– Warszawa, 2001 oraz ze

wspomnieñ harcmistrza

Zygmunta Syrokomskiego

„Harcerze z W³adys³awa IV”,

opublikowanych w „Stolicy”,

nr 15, z 13.04.1986 r.
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W okresie, gdy Warszawa

by³a zwi¹zkiem gmin, a

Gmina Warszawa Targówek

samorz¹dnym organizmem,

dzia³a³em spo³ecznie w Radzie

Osiedla Zacisze, bra³em

czynny udzia³ w protestach

przeciwko budowie spalarni

œmieci na Targówku, bra³em

udzia³ w pracach ówczesnej

Rady Gminy Warszawa Tar-

gówek, by³em cz³onkiem jej

zarz¹du, gdzie pracowa³em

spo³ecznie. To wtedy pomimo

nie najlepszej sytuacji finan-

sowej Gminy uda³o siê wybu-

dowaæ przedszkola, zbudowaæ

pierwsz¹ œcie¿kê rowerow¹

na Targówku przy Parku

Bródnowskim, zmodernizo-

waæ miejsca zielone (Park

Wiecha, Park Bródnowski),

rozpocz¹æ inwestycje zwi¹-

zane z planami po³¹czenia

Targówka z Grochowem

(wiadukt nad torami kolejowymi

na ul. Kraœnickiej), rozpocz¹æ

budowê p³ywalni na £abi-

szyñskiej. Nasze starania

uwieñczone zosta³y zrealizo-

waniem przez miasto skrzy-

¿owania Rondo ¯aba.

Warszawa jest miastem, w

którym rozwojowi powinno

podlegaæ nie tylko jego œcis³e

centrum i dzielnice po³o¿one

na lewym brzegu Wis³y, ale

tak¿e jego prawa strona. Od-

k¹d Targówek sta³ siê jedn¹

z osiemnastu dzielnic War-

szawy, coraz bardziej do-

œwiadcza problemów zwi¹za-

nych z brakiem inwestycji na

swoim terenie - czego najlep-

G³osuj na bezpartyjnych

szym przyk³adem jest zapro-

ponowany dla niego bud¿et

na 2015 r. Borykamy siê z

coraz wiêkszymi k³opotami,

zwi¹zanymi z brakiem miejsc

postojowych dla samochodów

na poszczególnych osiedlach

dzielnicy. W mojej opinii jest

to teraz najwiêkszy problem.

Stan ten jeszcze dotkliwiej

pog³êbi siê z chwil¹ urucho-

mienia stacji metra - tysi¹ce

kierowców doje¿d¿aj¹cych

do pracy spoza Targówka

urz¹dz¹ sobie parking prze-

siadkowy na jego ulicach.

Musi powstaæ przyjazny

system parkowania przede

wszystkim dla mieszkañców,

nowoczesne parkingi dla

przyjezdnych oraz dobre

po³¹czenia komunikacyjne,

które pozwol¹ podj¹æ decyzjê,

aby korzystaæ z komunikacji

zbiorowej.

Jako radny Rady Warszawy

bêdê d¹¿y³ do decentralizacji

zarz¹dzania miastem. Aktu-

alny system zarz¹dzania jest

scentralizowany. Sprawia on,

¿e tylko prezydent ma prawo

decydowaæ o losach ca³ego

miasta i poszczególnych jego

dzielnic. Radni dzielnicowi i

podejmowane przez nich

uchwa³y s¹ jedynie opiniami,

które mog¹, lecz wcale nie

musz¹ byæ brane pod uwagê

przez Ratusz. Nale¿y zmieniæ

statut m.st. Warszawy tak, by

jednostka pomocnicza, jak¹

jest dzielnica, mia³a mo¿li-

woœæ decydowania o sobie,

a nie tak jak dotychczas - tylko

opiniowania o wszystkich

istotnych potrzebach lokalnej

spo³ecznoœci. Œrodki z podat-

ków pobieranych w dzielnicy

musz¹ byæ przeznaczane na

potrzeby jej mieszkañców.

Moje kolejne priorytety to:

pomoc dla potrzebuj¹cych,

„Zdrowy Targówek” i demo-

kracja lokalna. W ramach

szkolnego wychowania oby-

watelskiego nale¿y m³odzie¿

zainteresowaæ problematyk¹

samorz¹du lokalnego. Mog³a-

by to byæ np. sieæ szkolnych

m³odzie¿owych dziennikarzy,

którzy na lekcjach obywatel-

skich sk³adaliby relacje z

dzia³añ radnych oraz mogliby

np. za ich poœrednictwem

Mam ju¿ z gór¹ lat 60 i - jak to siê mówi - od zawsze

mieszkam na Targówku. Tu siê urodzi³em. Mam mo¿liwoœæ

obserwowaæ, jak zmienia siê ta czêœæ Warszawy. Mia³em

mo¿liwoœæ porównania, jak zmienia siê samodzielna Gmina

Warszawa Targówek, a czym jest ubezw³asnowolniona

ustaw¹ warszawsk¹ Dzielnica Targówek z narzucanym

jej corocznie bud¿etem. Znam i czujê to miasto i rozumiem

jego potrzeby, potrzeby jego mieszkañców.

sk³adaæ swoje pomys³y pod

obrady. By³oby to równie¿

wysoce dyscyplinuj¹ce dla

samych radnych.

Uwa¿am, ¿e Warszawa

powinna byæ stolic¹, która

rozwija siê w sposób zrówno-

wa¿ony. Bud¿et inwestycyjny

ka¿dej z dzielnic powinien byæ

na poziomie ok. 20% ca³ego

jej bud¿etu. Miasto musi mieæ

uchwalone plany zagospo-

darowania przestrzennego,

które s¹ niezbêdne dla jego

prawid³owego rozwoju. Musi

zostaæ uregulowana sprawa

roszczeñ by³ych w³aœcicieli

do gruntów i nieruchomoœci.

W trybie pilnym powinien zostaæ

wydzielony zespó³ prawny,

który zajmowa³by siê tylko

tymi problemami i propozycj¹

ich rozwi¹zañ. Miasto musi

mieæ wydolny i sprawny uk³ad

komunikacyjny, ³¹cz¹cy

bezproblemowo wszystkie

dzielnice i po³¹czony z obwod-

nicami na jego obrze¿ach.

Miasto musi dbaæ o jakoœæ

infrastruktury, ale nie mo¿e

nam byæ obce wsparcie dla

dzia³añ ekologicznych. Miasto

musi mieæ enklawy zieleni,

gdzie ci którzy chc¹ wypocz¹æ,

bêd¹ mieli tak¹ mo¿liwoœæ.

Wszystko to, oczywiœcie,

wi¹¿e siê ze œrodkami, które

trzeba bêdzie na te rzeczy

wyasygnowaæ. Wszêdzie

tam, gdzie bêdzie to mo¿liwe,

trzeba bêdzie zmieniæ obo-

wi¹zuj¹ce lokalne prawo, aby

stworzyæ przyjazne warunki i

u³atwienia dla potencjalnych

inwestorów. To wszystko w

mojej ocenie doprowadzi do

tego, ¿e Warszawa bêdzie

miastem na wskroœ nowocze-

snym i przyjaznym - bêdzie

nam siê w nim dobrze

mieszka³o i ¿y³o. 

Zbigniew Tr¹biñski -

kandydat z Targówka

Warszawskiej Wspólnoty

Samorz¹dowej do Rady

Warszawy (Okrêg - Targó-

wek, Rembertów, Wawer,

Weso³a).

Nowa Praga w imieniny ulicy 11 Listopada
11 Listopada to nie tylko Œwiêto Niepodleg³oœci, ale

równie¿ imieniny ulicy, która w³aœnie na czeœæ niepodleg³oœci

sw¹ nazwê otrzyma³a. W ten wyj¹tkowy dzieñ  zapraszam

na spotkanie z histori¹ i wspó³czesnoœci¹ ulicy 11 Listopada

i innych rejonów Nowej Pragi. Spacer potrwa oko³o 90-120

minut. Zbiórka o 11.00 na rogu In¿ynierskiej i Wileñskiej.

Udzia³ w spacerze, jak zwykle, co ³aska ;)

- Dlaczego Nowa Praga jest nowa, chocia¿ te¿ ma ju¿ swoje lata?

- Sk¹d wyje¿d¿a³y tramwaje konne?

- Gdzie zamo¿ny mieszczanin oddawa³ na przechowanie

meble i po co?

- Co sprzedawa³ w ma³ym sklepiku piewca warszawskiego folkloru?

- Jak wczeœniej nazywa³a siê ul. 11 Listopada i jak potocznie

nazywali j¹ mieszkañcy?

- Gdzie stoi stary s³up og³oszeniowy, który wcale nie jest s³upem?

- Dlaczego pod koniec XIX wieku sp³onê³y drewniaki na

Strzeleckiej?

- Jak wygl¹da pa³acyk za³o¿yciela Nowej Pragi?

- Gdzie zderzy³ siê tramwaj z ciê¿arówk¹ 76 lat temu?

- Co siê dzia³o, gdy 36. Pu³k Piechoty Legii Akademickiej z

æwiczeñ wraca³?

- Gdzie stacjonowali Kozacy?

- W jakim domu na 11 Listopada znajdziemy elementy baroku?

- Komu zawdziêczamy kszta³t podwórka w obecnym centrum

klubowym pod numerem 22?

- Jak wygl¹da rogatka bródnowska i czy to na pewno rogatka?

- Co ma wspólnego Szwedzka ze Szwedami?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz ju¿ 11 listopada.

Zapraszam!

przewodnik miejski - Piotr Wierzbicki



10  nowa gazeta praska

Jak pisaliœmy w poprzed-

nim numerze Nowej Gazety

Praskiej, oficjalnie z powodu

otwarcia kina i zaplanowa-

nych seansów filmowych,

dyrektor Bia³o³êckiego

Oœrodka Kultury odmówi³

udostêpnienia sali widowi-

skowej BOK-u na presti¿ow¹

galê „Lwy Bia³o³êki”, organi-

zowan¹ przez radn¹ m.st.

Warszawy, prezes Towarzy-

stwa Przyjació³ Warszawy

Oddzia³ Bia³o³êka, Mariolê

Rabczon-Mazowieck¹.

Nieoficjalnie wiadomo, ¿e

udostêpnienia sali zabroni³

dyrektorowi BOK-u burmistrz

Piotr Jaworski, kiedy dowiedzia³

siê, ¿e galê uœwietni koncert

Orkiestry „Romantica” z Ann¹

Barañsk¹-Wróblewsk¹, po-

przedni¹ dyrektork¹ Bia³o³êc-

kiego Oœrodka Kultury. Aby

za¿egnaæ konflikt, dyrektor

Krzysztof Miko³ajewski zapro-

ponowa³ Marioli Rabczon-Ma-

zowieckiej salê w przedszkolu

nr 64 przy ul. Porajów 3, t³u-

macz¹c, ¿e sala nie jest z³a, a

BOK ma umowê z przedszko-

lem na wykorzystywanie jej

jako sali kameralnej.

Sala rzeczywiœcie nie jest

z³a, tylko ma³a – mo¿e pomieœciæ

najwy¿ej 72 osoby. Poza tym

nie ma ¿adnego zaplecza dla

Wstyd dla dzielnicy - „Lwy Bia³o³êki”

zepchniête do przedszkola
Presti¿owa gala z okazji wrêczenia statuetek „Lwy Bia³o³êki”

zas³u¿onym mieszkañcom dzielnicy odby³a siê w

przedszkolu. Nikt z w³adz dzielnicy nie zaszczyci³

laureatów swoj¹ obecnoœci¹.

Dobieg³a koñca budowa centralnego odcinka

II linii metra, na które na Pradze czekaliœmy

latami. Teraz wa¿ne jest wykorzystanie szansy,

któr¹ daje ta inwestycja – Praga mo¿e staæ siê

nowym centrum stolicy! Na Bia³o³êce czêœæ

problemów komunikacyjnych rozwi¹za³y Most

Sk³odowskiej-Curie, bezkolizyjne przejazdy nad

torami przy ul. Klasyków i Mehoffera, most w

ci¹gu ul. Kobia³ka, modernizacja ul. Modliñskiej

i G³êbockiej oraz tramwaj na Tarchomin.

Szczególnie istotne jest dbanie o zachowanie

to¿samoœci lokalnej, w czym pomo¿e budowa

Muzeum Warszawskiej Pragi oraz program

rewitalizacji. Bardzo wa¿ny jest rozwój edu-

kacji - na Bia³o³êce zbudowaliœmy 3 ¿³obki,

4 przedszkola, 2 szko³y podstawowe i 2

gimnazja. Nie zapomnieliœmy o rozwi¹zaniach

dla aktywnych – parkach, systemie Veturilo,

œcie¿kach rowerowych wzd³u¿ ul. Jagielloñ-

skiej i biegowych nad Wis³¹ oraz boiskach

sportowych. W najbli¿szym czasie powstan¹

m.in. œcie¿ki rowerowe na Starej Pradze i

wzd³u¿ ul. Modliñskiej, bezp³atny, bezprzewo-

dowy internet, pla¿a, nowe chodniki, place

zabaw.

Wa¿ne pozostaj¹ dla mnie kwestie lokatorskie.

Na Pradze zbudowano a¿ 653 mieszkania

komunalne, a 150 pod³¹czono do sieci cen-

tralnego ogrzewania. Nale¿y te¿ kontynuowaæ

pracê na rzecz bezpieczeñstwa lokatorów

reprywatyzowanych kamienic.

Z mojej inicjatywy rozpoczê³y siê akcje

„Dziura po zimie sama nie zginie” i „Bia³o³êka

jest kobiet¹”. Bardzo serdecznie dziêkujê

Pañstwu za dotychczasow¹ wspó³pracê,

liczne pomys³y, ale równie¿ wsparcie przy

realizacji trudnych projektów. To jasne, ¿e

chcemy, ¿eby Praga-Pó³noc i Bia³o³êka roz-

wija³y siê szybko i intensywnie, jednak bez

Pañstwa zaanga¿owania nie by³oby to mo¿liwe.

Ubiegam siê o reelekcjê, bo wci¹¿ wierzê, ¿e

ma³ymi krokami robimy rzeczy wielkie!

Aleksandra Gajewska

Radna m.st. Warszawy
W Radzie m.st. Warszawy zajmujê siê sprawami najbli¿szymi mieszkañcom, dlatego

zawsze ws³uchiwa³am siê w Pañstwa g³osy, oczekiwania i potrzeby. Dziêki tej

wspó³pracy uda³o siê zrealizowaæ wiele inwestycji, które dzisiaj s³u¿¹ mieszkañcom

Pragi-Pó³noc i Bia³o³êki.

LXIV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Nowo budowana droga

dojazdowa do ulicy Wilkowieckiej

otrzyma nazwê Stuletnia. Biuro

Geodezji i Katastru poprosi³o

radnych o zaopiniowanie tej

nazwy.

Radni g³osowali równie¿

nad wniesieniem inicjatywy

uchwa³odawczej do Rady m.st.

Warszawy w sprawie zmian w

bia³o³êckim za³¹czniku do

bud¿etu na ten rok. Jeœli chodzi

o zmiany w planie wydatków

maj¹tkowych, to maj¹ byæ one

zwiêkszone o 398 tys. z³. Pro-

ponowane zmiany w planie

wydatków bie¿¹cych to ich

zwiêkszenie o 1,6 mln z³.

Ju¿ czas na zaopiniowanie

wstêpnego projektu bud¿etu

na rok 2015, co w³aœnie mia³o

miejsce na tej sesji. General-

na opinia by³a pozytywna, z

jednym wyj¹tkiem dotycz¹-

Projekt bud¿etu na 2015
Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmia³o, bia³o³êccy radni

nadali i znieœli nadanie nazwy ulicy Ceramicznej. Uchwa³a

ta ma merytoryczny zwi¹zek z uchwa³¹ w sprawie nadania

statutu dzielnicy Bia³o³êka i z wnioskiem o zaopiniowanie

projektu uchwa³y Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania,

zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy, z którym wyst¹pi³o Biuro Geodezji i Katastru

Urzêdu m.st. Warszawy.

cym inwestycji pod nazw¹

„Budowa szko³y podstawowej

i gimnazjum przy ul. Warzel-

niczej”, który otrzyma³ nowe

brzmienie: Zakres zadania

obejmuje budowê obiektu

oœwiatowego – szko³y pod-

stawowej dla oko³o 650 dzieci

(klasy I-VI) oraz gimnazjum

dla oko³o 400 uczniów wraz

z zapleczem œwietlicowym,

parkingiem, boiskami sporto-

wymi, placem zabaw, zago-

spodarowaniem terenu, doj-

œciem i dojazdem. W 2015 r.

planowane  jest zakoñczenie

prac projektowych, uzyskanie

pozwolenia na budowê oraz

rozpoczêcie budowy obiektu.

(egu)

artystów, ani szatni. Niewielka

scena nie daje szans zapre-

zentowania wiêkszej liczby

artystów, np. orkiestry w

sk³adzie choæby kameralnym

i tancerzy jednoczeœnie.

Mimo wszystko Mariola

Rabczon-Mazowiecka posta-

nowi³a galê zorganizowaæ. 25

paŸdziernika zaprosi³a zas³u-

¿onych mieszkañców Bia³o³êki,

których wspomnienia wydane

zosta³y w ksi¹¿ce pt. „Tajem-

nice Bia³o³êki”, przedstawicieli

gmin Go³ymin i Koz³owo oraz

goœci z Afryki do przedszkola

nr 64. Publicznoœæ nawet siê

zmieœci³a, bo impreza nie zo-

sta³a nale¿ycie rozpropagowa-

na: ponownie wydrukowane (z

korekt¹ miejsca) plakaty nie

zosta³y rozlepione, ponoæ z

powodu akurat wtedy wyko-

nywanego remontu s³upów

og³oszeniowych.

Wbrew tym ¿enuj¹cym

wysi³kom, aby pomniejszyæ

jej znaczenie, impreza bardzo

siê uda³a. W podsumowaniu

II edycji konkursu historycznego

pt „W poszukiwaniu tajemnic

dawnej Bia³o³êki” uhonoro-

wano dyplomami autorów

najciekawszych wspomnieñ,

opublikowanych w ksi¹¿ce

„Tajemnice Bia³o³êki”: Zbi-

gniewa Prokopa, Edwarda

Figauzera i Annê Bubiñsk¹-

Furmaniak. Zbigniew Prokop

i Edward Figauzer zostali

równie¿ odznaczeni medalami

pamiêci Krystyny Krahelskiej.

Ponadto prezes Towarzystwa

Przyjació³ Warszawy, Beata

Michalec wrêczy³a honorowe

odznaki pamiêci prezydenta

Stefana Starzyñskiego

Krzysztofowi Bucholskiemu,

Rafa³owi Chwiszczukowi oraz

Marioli Rabczon-Mazowieckiej.

Ozdobnym przerywnikiem

w trakcie wrêczania nagród

by³ wyj¹tkowy pokaz kolekcji

afrykañskiej znanej kreatorki

mody Niny Nowak, „Polski len

i Afryka”. Okazuje siê, ¿e polski

len idealnie nadaje siê do

warunków afrykañskich. Za-

chwycaj¹ce stroje w natural-

nych kolorach ziemi i s³oñca

zaprezentowali modelki i

modele z Afryki.

Po akcencie afrykañskim

nast¹pi³o wrêczenie statu-

etek „Lwy Bia³o³êki” osobom

szczególnie zas³u¿onym dla

dzielnicy. W tym roku nagro-

dy przyznane zosta³y w

trzech kategoriach. W kate-

gorii „Dzia³alnoœæ spo³eczna”

lwa otrzyma³a Fundacja Dzieci

Afryki, która od 5 lat dzia³a na

Bia³o³êce. W kategorii „Lider

lokalnego biznesu”, lwem

uhonorowany zosta³ Polski

Klub Gospodarczy. Wreszcie,

w kategorii „Kultura” – laure-

atami zostali Anna Barañska-

Wróblewska, Ryszard Wró-

blewski i Orkiestra „Romantica”.

Laureaci trzeciego Lwa

Bia³o³êki za chwilê udowodnili

s³usznoœæ decyzji kapitu³y,

przyznaj¹cej te zaszczytne

nagrody, rozpoczynaj¹c koncert

„Wielkie gwiazdy s¹ wœród nas”.

Z towarzyszeniem orkiestry

Romantica na przedszkolnej

scenie wyst¹pili znakomici

soliœci Teatru Wielkiego Opery

Narodowej: Katarzyna Trylnik

- sopran, Ryszard Wróblewski

– tenor, Robert Dymowski –

bas/baryton.

Prowadz¹ca koncert Anna

Barañska-Wróblewska przy-

pomnia³a pokrótce osi¹gniêcia

orkiestry, koncerty, jakie

prezentowa³a na scenie

Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury

i innych scenach w Warsza-

wie i w ca³ej Polsce. To by³

nostalgiczny wieczór. Artyœci

znowu przypomnieli najpiêk-

niejsze arie i duety z popular-

nych operetek i musicali.

Robert Dymowski rozbawi³

publicznoœæ songiem Alfreda

Doolittle „Jeden szczêœcia

³ut” z musicalu „My Fair Lady”

oraz ari¹ Tewjego Mleczarza

„Gdybym by³ bogaty” z musi-

calu „Skrzypek na dachu”. A

jeœli ju¿ o skrzypku mowa, to

Maciej Przestrzelski wykona³

brawurowo „Czardasza” Vittorio

Montiego, a wiolonczelista

Marek Karwowski - utwór

„£abêdŸ” Kamila Saint-Saënsa.

Artystów baletu trzeba by³o

odwo³aæ z braku miejsca.

Burmistrz Piotr Jaworski nie

pojawi³ siê na uroczystoœci.

Mo¿e przedszkole, dobre dla

artystów Teatru Wielkiego

Opery Narodowej, to za niskie

progi dla pana burmistrza?

Ale jak zaœpiewa³ podczas

gali Ryszard Wróblewski w

arii z Barona Cygañskiego

„Wielka s³awa to ¿art, ksi¹¿ê

b³azna jest wart” - fortuna

ko³em siê toczy i ³atwo

mo¿na z wysoka spaœæ nisko.

Jedno jest pewne: prawdziwa

sztuka obroni siê sama i

nawet w przedszkolu wypadnie

dobrze. Szkoda tylko, ¿e z

powodu niezrozumia³ych za-

grywek cierpi¹ mieszkañcy

Bia³o³êki.

J.
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O tym, co uda³o siê zrobiæ

w minionym 20-leciu, Jerzy

Smoczyñski opowiedzia³ na

jubileuszowym spotkaniu 24

paŸdziernika w restauracji

Dziki Zak¹tek. Wymieni³ m.in.

budowê szko³y podstawowej

nr 344 przy ul. Erazma z Za-

kroczymia, SP nr 342 i Gim-

nazjum nr 123 przy ul. Stru-

mykowej; rozbudowê SP nr

231 przy ul. Juranda ze

Spychowa, budowê hali spor-

towej przy SP nr 112 przy ul.

Berensona i Gimnazjum przy

ul. Przytulnej oraz budowê 2

Bia³o³êka jest kobiet¹
Dwadzieœcia lat temu zosta³o za³o¿one Stowarzyszenie Samorz¹dowe Gospodarnoœæ.

Pod obecn¹ nazw¹ Wspólnota Samorz¹dowa Gospodarnoœæ skupia ludzi z ró¿nych

grup spo³ecznych i zawodowych, którzy chc¹ dzia³aæ na rzecz lokalnej samorz¹dnoœci.

Na pocz¹tku nie by³o ³atwo; Bia³o³êka by³a wtedy zlepkiem podwarszawskich miej-

scowoœci: Bródna i Pragi Pó³noc. Dzia³acze Gospodarnoœci nie przejêli siê prognoz¹

„Trzy miesi¹ce i Bia³o³êki nie bêdzie”. W³o¿yli wiele wysi³ku, aby stworzyæ nowoczesn¹

dzielnicê: skutecznie walczyli, by Trasa Toruñska sta³a siê odnog¹ autostrady A2, wyst¹pili

o budowê Mostu Pó³nocnego. Byli aktywni w radach osiedli. Jako przedstawiciel

Gospodarnoœci Jerzy Smoczyñski by³ burmistrzem, a Tadeusz Semetkowski –

wiceburmistrzem Bia³o³êki.

przedszkoli po 200 miejsc.

Zbudowany zosta³ Dom Kultu-

ry z sal¹ widowiskow¹ na 350

miejsc, biblioteka naukowa i

Park Picassa. Wybudowany

w 1997 roku ratusz Bia³o³êki

uznano za najlepszy w Polsce

budynek, który powsta³ ze

œrodków publicznych w latach

1989-1999. Warunki pracy

policji poprawi³ nowy komisa-

riat przy ul. Myœliborskiej i

posterunek przy ul. Marywil-

skiej. Dostêpnoœæ do opieki

zdrowotnej poprawi³o

wybudowanie nowoczesnej

przychodni przy ul. Milenijnej

i przy ul. Marywilskiej. W

kolejnych latach Bia³o³êka

inwestowa³a w infrastrukturê

miejsk¹, drogi lokalne i

œcie¿ki rowerowe.

Jerzy Smoczyñski podziê-

kowa³ wszystkim za wspó³pracê.

Oceni³, ¿e ludzie, tworz¹cy

samorz¹d byli bardzo zaanga-

¿owani; czasem siê k³ócili,

ale dla wielkich spraw. Jest

nadzieja, ¿e m³odzi ludzie,

niezale¿nie od ugrupowañ,

bêd¹ walczyæ, by mieszkañcom

¿y³o siê lepiej. Bia³o³êka ma

olbrzymi¹ szansê rozwojow¹.

W 1991 roku Bia³o³êka

mia³a 30 tysiêcy mieszkañców

i 33-milionowy bud¿et; w 3

lata póŸniej – bud¿et 5 razy

wiêkszy. By³a najlepiej rozwi-

jaj¹c¹ siê gmin¹ na Mazow-

szu. W 2006 roku Bia³o³êkê

zamieszkiwa³o 65 tysiêcy

ludzi; teraz dzielnica ma ich

ponad 100 tysiêcy. Przez

12 lat w³adzê sprawowa³a

Gospodarnoœæ, 6 lat temu

przejêli j¹ radni PO. W koñ-

cz¹cej siê kadencji w Radzie

Dzielnicy Bia³o³êka Samo-

rz¹dnoœæ mia³a 4 radnych.

16 listopada do Rady

m.st. Warszawy, z list War-

szawskiej Wspólnoty Samo-

rz¹dowej kandydowaæ bêd¹:

Jerzy Smoczyñski i Dariusz

Kacprzak. Do Rady Dzielni-

cy Gospodarnoœæ wystawi³a

w okrêgach 1 i 2 po 10

kandydatów, w okrêgu nr 3  -

12 kandydatów, w okrêgu nr 4

- 14 kandydatów.

PS. Zawarte w tytule s³o-

wa to jedno z hase³ debaty,

która odby³a siê w ratuszu

Bia³o³êki z udzia³em przed-

stawicieli PiS, PO i SLD.

K.

Wszystko zaczê³o siê od

2008 roku og³oszonego przez

Sejm Rzeczypospolitej Pol-

skiej rokiem Stefana Czarniec-

kiego. 14 grudnia tego¿ roku

przypada³a 350. rocznica prze-

prawy morskiej wojsk Rzeczy-

pospolitej pod wodz¹ hetma-

na Stefana Czarnieckiego do

Danii w celu pomocy Duñczy-

kom w walce ze szwedzkim

najeŸdŸc¹ („Jak Czarniecki do

Poznania/po szwedzkim zabo-

rze/dla ojczyzny ratowania/

wrócim siê przez morze”).

Zaczê³am szukaæ sprzy-

mierzeñców. Znalaz³am ich w

osobach burmistrzów Targówka:

Grzegorzu Zawistowskim,

Krzysztofie Bugli oraz prze-

wodnicz¹cej Komisji Edukacji

i Kultury, Danucie Winnickiej.

Wspólnie zorganizowaliœmy

I Rajd Szlakiem Hymnu, któ-

rego realizacjê powierzyliœmy

XLVI LO im. Hetmana Stefana

Czarnieckiego. Na trasie rajdu

znalaz³y siê miejscowoœci

zwi¹zane z wypraw¹ Stefana

Czarnieckiego do Danii. Pierw-

szy rajd okaza³ siê doskona³¹

form¹ spotkania m³odzie¿y z

histori¹ Polski. W 2010 roku,

w 65. rocznicê zakoñczenia II

wojny œwiatowej, odby³ siê drugi

rajd pod has³em „Za wolnoœæ

Wasz¹ i nasz¹”. Odwiedziliœmy

obozy w Ravensbrueck i Sach-

senhausen, gdzie zgin¹³ gene-

ra³ Grot Rowecki i profesoro-

wie Uniwersytetu Jagielloñ-

skiego. Poznaliœmy losy Lucja-

na Mas³ochy, dowódcy duñ-

skiego Ruchu Oporu, dzieje

polskich lotników walcz¹cych

w bitwie o Daniê i z³o¿yliœmy

kwiaty na ich mogi³ach. Po tej

wyprawie narodzi³ siê pomys³,

by zorganizowaæ ca³y cykl ta-

kich rajdów, których mottem

by³yby kolejne fragmenty na-

szego Hymnu Narodowego. I

tak dosz³o do zrealizowania

jeszcze czterech kolejnych

„Rajdów Szlakiem Hymnu”:

1. „Z ziemi w³oskiej do Polski”

– przez Czechy, Austriê oraz

w³oskie miasta (Wenecjê, Rzym,

Asy¿, Reggio Emilia, Padwê i

oczywiœcie Monte Cassino),

2. „Przejdziem Wis³ê,

przejdziem Wartê…” – przez

Bia³oruœ, Rosjê, £otwê, Litwê.

By³o nam dane dotkn¹æ

historii Polski w najbardziej

bolesnych miejscach i poznaæ

si³ê heroicznego patriotyzmu

oraz zrozumieæ jego sens.

3. „Da³ nam przyk³ad Bona-

parte, jak zwyciê¿aæ mamy” –

zwiedziliœmy Francjê, Hiszpaniê,

Gibraltar, Portugaliê. Bli¿sza

sta³a siê nam nie tylko histo-

ria Polski i Europy z epoki

napoleoñskiej, ale tak¿e

bogactwo kultury europejskiej.

4. „S³uchaj jeno, pono nasi

bij¹ w tarabany” - przez Czechy,

Wêgry, Boœniê, Hercegowinê,

Serbiê, Rumuniê, S³owacjê, Polskê.

Z dat¹ rajdu zwi¹zanego z

100. rocznic¹ wybuchu I wojny

œwiatowej, zbieg³a siê kanoni-

zacja polskiego papie¿a, Jana

Paw³a II. Te dwa wydarzenia

zdominowa³y tematykê rajdu.

Realizacja pierwszych raj-

dów powierzona by³a szko³om.

Oprócz XLVI Liceum, by³y to

kolejno: XIII LO im. Leopolda

Lisa-Kuli i Gimnazjum 143 im.

I. J. Paderewskiego. Trzy ostatnie

rajdy realizowa³ Dom Kultury

„Zacisze”, kierowany przez

dyrektor Bo¿ennê Dydek, która

w³o¿y³a wiele pracy, aby wzbo-

gaciæ program oraz oprawê

naszych wêdrówek. Dziêki pani

dyrektor prezentowaliœmy siê

wspaniale, rozs³awiaj¹c po

œwiecie Polskê, w tym tak¿e

nasz¹ Dzielnicê. Zakoñczyli-

œmy europejski cykl naszych

wêdrówek, ale marzymy o ich

kontynuacji na innych konty-

nentach œwiata.

Radna Anna Moczulska

inicjatorka „Rajdów Szlakiem

Hymnu” w Dzielnicy Targówek

„Historia Polski

Hymnem pisana”
Do bardzo udanych inicjatyw w czasie ostatnich dwóch kadencji

samorz¹dowych w dzielnicy Targówek nale¿¹ „Rajdy Szlakiem

Mazurka D¹browskiego”, w czasie których m³odzie¿ zwiedzi³a

wiele krajów europejskich, przemierzaj¹c szlaki historii

Polski, o których opowiada nasz hymn pañstwowy.
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Za³o¿eniem projektu Fun-

dacji Artbarbakan „Artystycz-

na Tarchomiñska 2014”,

wspó³finansowanego przez

m.st. Warszawa Dzielnicê

Praga Pó³noc, jest prezenta-

cja artystów bardzo ró¿nych,

oryginalnych, pochodz¹cych

z ró¿nych œrodowisk twór-

czych, tak akademickich, jak

i niezale¿nych. I tym razem

mamy do czynienia z artyst¹

nie daj¹cym zamkn¹æ siê w

¿adnych schematach, two-

rz¹cym w wymyœlonej przez

siebie technice. Zbigniew

Grêziak od dawna zwi¹zany

z Fundacj¹ Artbarbakan, goœci

w Galerii N’69 po raz drugi,

ale pierwszy raz indywidualnie.

Trzy lata temu prezentowa³

swoje prace w cyklu „Malar-

skie konfrontacje” razem z

ukraiñskim artyst¹ Sergijem

Czajk¹.

Zbigniew Grêziak (ur. w

1963 r.) ukoñczy³ studia na

Wydziale Grafiki Akademii

Sztuk Piêknych w Warszawie.

W 1992 r. uzyska³ dyplom w

pracowni prof. Romana Arty-

mowskiego. W czasie studiów

malowa³ w pracowni prof.

Jerzego Tchórzewskiego. Zaj-

muje siê malarstwem olejnym,

malowaniem pasteli, grafik¹

i rysunkiem. Tworzy tak¿e w

autorskiej technice olej drapa-

ny i tusz drapany. Bra³ udzia³

w ponad 20 wystawach zbio-

rowych w kraju i za granic¹.

Mia³ 9 wystaw indywidualnych,

m.in. w Galerii Forma & Colour,

za³o¿onej przez Kazimierza

Romualda D¹browskiego-

Naldka przy Krakowskim

Prace zwi¹zane z przebu-

dow¹ ulicy Œwiatowida i bu-

dow¹ linii tramwajowej prowa-

dz¹cej od metra M³ociny na

Tarchomin trwaj¹ od marca

tego roku. W I etapie tramwaj

z mostu Marii Curie-Sk³odow-

skiej ma dojechaæ do pêtli na

ulicy Mehoffera. Wydaje siê, ¿e

ten etap budowy dobiega

koñca. S¹ ju¿ po³o¿one tory,

wyznaczone przystanki, oddzie-

lone od jezdni estetycznymi

barierkami. Pojawi³y siê te¿

konstrukcje wiat przystanko-

wych. Wzd³u¿ ulicy Œwiatowida

po jej stronie zachodniej wci¹¿

jednak widaæ wykopy, trwa

budowa œcie¿ki rowerowej.

Z pytaniem, co dalej z ulic¹

Œwiatowida i kiedy pojedzie

ni¹ tramwaj, zwróciliœmy siê

do rzecznika prasowego

ZTM, Igora Krajnowa, który

potwierdzi³, ¿e budowa linii

tramwajowej na Mehoffera

jest ju¿ w koñcowym etapie.

- Techniczne przejazdy

(bez pasa¿erów) rozpoczn¹ siê

w po³owie listopada. Wed³ug

planów pierwsze tramwaje z

pasa¿erami mog³yby poje-

chaæ ul. Œwiatowida ju¿ na

prze³omie listopada i grudnia.

W zwi¹zku z oprotestowa-

niem istniej¹cego projektu

uk³adu ul. Œwiatowida, budowa

drugiej (wschodniej) jezdni tej

ulicy siê opóŸni. Pocz¹tkowo

ul. Œwiatowida zosta³a za-

projektowana jako droga

dwujezdniowa, maj¹ca po

Tory ju¿ s¹. S¹ te¿ barierki i wiaty przystankowe.

Jednak wzd³u¿ ulicy Œwiatowida wci¹¿ trwaj¹ roboty. Czy

pojedziemy tramwajem na Mehoffera jeszcze w tym roku?

Malarstwo

Zbigniewa Grêziaka
Kompozycje kolorystyczne Zbigniewa Grêziaka w

oryginalnej technice oleju drapanego to kolejna wystawa

w ramach projektu „Artystyczna Tarchomiñska 2014”,

prezentowanego przez Fundacjê Artbarbakan w Galerii N’69.

Przedmieœciu w Warszawie.

Jest twórc¹ Eliptosfery –

obrazu, który otacza widza

ze wszystkich stron.

Na obecnej wystawie w

Galerii N’69 Zbigniew

Grêziak zaprezentowa³ obrazy

z ostatnich piêciu lat, malo-

wane g³ównie w autorskiej

technice oleju drapanego.

- Specjalnie przygotowan¹

p³aszczyznê, w tym wypadku to

jest specjalnie spreparowany

papier, powlekam warstwami

farby olejnej, np. b³êkitnej i czar-

nej – objaœnia tajemnice swojej

techniki artysta. – Nastêpnie

no¿em lub rysikiem „dodrapujê

siê” do spodnich warstw.

Delikatne uderzenia narzê-

dzia zdejmuj¹ tylko czerñ do

b³êkitu, natomiast silniejsze

dochodz¹ do jasnego pod³o¿a.

Dziêki tej ¿mudnej pracy

uzyskuje siê niezwyk³e efekty

kolorystyczne. Artysta zapo-

wiedzia³ ju¿ jednak zmiany w

swojej twórczoœci:

- Powoli bêdê szed³ w kie-

runku przedstawieñ figuratyw-

nych, co nie znaczy, ¿e bêd¹

to prace realistyczne. Przy-

chodzi czas, ¿e trzeba byæ

na powrót bli¿ej cz³owieka.

Wystawa abstrakcyjnych

kompozycji malarskich Zbi-

gniewa Grêziaka w Galerii

Fundacji Artbarbakan N’69

przy ul. Tarchomiñskiej 9

czynna jest do 7 listopada.

Osoby zainteresowane jej

zwiedzaniem proszone s¹ o

wczeœniejszy kontakt telefonicz-

ny z fundacj¹, tel.: 501 013 835

lub 500 791 681.

Joanna Kiwilszo

trzy pasy w ka¿dym kierunku.

Ze wzglêdu na oczekiwania

spo³eczne zostanie jednak

przeprojektowana. Nowa

jezdnia zostanie zawê¿ona

do dwóch pasów, z wydzie-

lonymi pasami do skrêtu w

obrêbie skrzy¿owañ.

- Na jezdni obecnie ju¿ istnie-

j¹cej, z uwagi na jej szerokoœæ,

w miejscu przeznaczonym na

trzeci pas zostan¹ wyznaczone

miejsca do parkowania. Powy¿-

sze zmiany zmniejsz¹ koszty

budowy drugiej jezdni ul.

Œwiatowida. Pozwol¹ równie¿

poprawiæ bezpieczeñstwo

uczestników ruchu oraz komfort

pieszych i rowerzystów poprzez

oddzielenie drogi rowerowej

od ci¹gów pieszych i jezdni -

mówi Igor Krajnow.

Do tej pory, na odcinku od

ul. Myœliborskiej do Modliñ-

skiej rowerzyœci jeŸdzili

chodnikiem dla pieszych.

Teraz to siê zmieni, a dziêki

oddzieleniu œcie¿ki od

chodnika uda³o siê uratowaæ

rosn¹cy tam d¹b.

Skorygowany zostanie równie¿

przebieg drogi rowerowej

przy pêtli tramwajowej na

ul. Mehoffera. Przy okazji

przeprowadzony zostanie

audyt i wprowadzone zostan¹

ewentualne poprawki dla ro-

werzystów w innych miejscach

- np. na skrzy¿owaniach.

- Warto podkreœliæ, ¿e za-

projektowana sygnalizacja

œwietlna nie wp³ynie na

pogorszenie przepustowoœci

ulicy. Odzyskana zostanie

równie¿ przestrzeñ, któr¹

bêdziemy mogli przeznaczyæ

na zieleñ - dodaje rzecznik

prasowy ZTM.

Joanna Kiwilszo

W listopadzie zostanie

og³oszony przetarg na wybór

wykonawcy nowego projektu

ul. Œwiatowida. Budowa ulicy

mog³aby siê rozpocz¹æ w

przysz³ym roku, a zakoñczyæ

w po³owie 2016 r.

W sali konferencyjnej roz-

poczyna siê cykl wyk³adów.

13 listopada o godz. 18.00

Ma³gorzata Pastewka i Ry-

szard Cêdrowski opowiedz¹

o prowadzonych badaniach

architektoniczno-archeolo-

gicznych; 20 listopada o

godz. 18.00 Jolanta Wi-

Muzeum zaprasza
„Parapetówk¹” w ostatni paŸdziernikowy weekend

Muzeum Warszawskiej Pragi, pierwsze muzeum po tej

stronie Warszawy, otworzy³o siê dla zwiedzaj¹cych.

Teraz rozpoczyna dzia³alnoœæ na dobre. Mo¿na zwiedzaæ

budynki od ul. Targowej 50/52, piwnice, modlitewniê oraz

wejœæ na taras z widokiem na okolicê.

Grypa jest bardzo groŸn¹

chorob¹ wirusow¹, niestety

nadal czêsto mylon¹ przez

Polaków z przeziêbieniem.

Lekarze s¹ zgodni, ¿e ka¿de

niepokoj¹ce objawy powinny

byæ skonsultowane z leka-

rzem, aby choroba zosta³a

odpowiednio zdiagnozowana

i leczona. Powik³ania pogry-

powe stanowi¹ powa¿ne za-

gro¿enie dla zdrowia i ¿ycia,

dlatego wa¿ne jest skutecz-

ne rozpoznanie choroby.

Szybka reakcja na chorobê u

poszczególnych jednostek oraz

szczepienia profilaktyczne

to najwa¿niejsze elementy

walki z zagro¿eniem epide-

miologicznym, jakie niesie ze

sob¹ wirus grypy.

Z³e samopoczucie, bóle

miêœni oraz g³owy, wysoka

gor¹czka to objawy, które s¹

bardzo podobne dla wielu

infekcji. Jak zatem rozpoznaæ

zaka¿enie wirusem grypy?

Grypa atakuje nagle. Towa-

rzyszy jej gor¹czka, czêsto

wy¿sza ni¿ 39 stopni. Bol¹

nas miêœnie, stawy oraz g³o-

wa. W przeciwieñstwie do

przeziêbieñ, podczas grypy

rzadko wystêpuje katar, a

typowym objawem jest suchy,

mêcz¹cy kaszel.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e grypê

mo¿na przebyæ bezobjawowo

lub z niewielkimi objawami.

To, jak przebiega choroba, nie

oznacza jednak, ¿e nie rozsie-

wamy wirusów i nie jesteœmy

zagro¿eniem dla naszych bli-

skich oraz osób znajduj¹cych

siê w naszym otoczeniu.

Dlatego najwa¿niejsza jest

profilaktyka wirusa grypy.

 „Pacjenci maj¹ sk³onnoœæ

do autodiagnozy. Myœl¹c, ¿e

to zwyk³e przeziêbienie pró-

buj¹ leczyæ siê domowymi

sposobami b¹dŸ lekami do-

stêpnymi w aptekach bez re-

cepty. Bardzo czêsto jest to

bezskuteczne i choroba nie

ustêpuje. Wtedy pacjent idzie

do lekarza, traktuj¹c to roz-

wi¹zanie, jako ostatecznoœæ.

Przed³u¿aj¹ca siê z powodu

opóŸnionego leczenia infek-

cja dróg oddechowych jest

du¿o trudniejsza do wylecze-

nia i wymaga d³ugiego czasu

rekonwalescencji. Skutecznie

rozpoznana od razu mo¿e

mieæ l¿ejszy przebieg, a chory

bêdzie wyleczony szybciej.

Dlatego apelujê, aby pacjenci

z wszelkimi objawami choro-

by udali siê jak najszybciej

do lekarza, a osoby zdrowe

podda³y siê szczepieniu

przeciw grypie, aby zmini-

malizowaæ ryzyko zachoro-

wania” – mówi prof. Adam

Antczak przewodnicz¹cy

Rady Naukowej Instytutu

Oœwiaty Zdrowotnej Fundacja

Haliny Osiñskiej.

Dzia³ania Ogólnopolskiego

Programu Zwalczania Grypy

poza edukacj¹ prozdrowotn¹

ma na celu uœwiadomienie

opinii publicznej, ¿e profilak-

tyka wirusa poprzez szcze-

pionki to nie tylko korzyœci

zdrowotne, ale równie¿ spo-

³eczne oraz finansowe. Koszt

jednorazowej iniekcji to ok.

30-35 z³. Mimo niskiej ceny

oraz czêstych akcji bezp³at-

nych szczepieñ, czêœæ Po-

laków nie decyduje siê na

profilaktykê, nara¿aj¹c siê

na groŸn¹ chorobê, koszt jej

leczenia oraz powik³ania.

Skutki grypy to przede

wszystkim ubytek na zdrowiu

obywateli, ale równie¿ straty

ekonomiczne dla regionu.

Jak wskazuj¹ dane Zak³adu

Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w

Polsce grypa i infekcje gór-

nych dróg oddechowych to

jedne z najczêstszych przy-

czyn nieobecnoœci w pracy.

Miêdzy innymi dlatego nale¿y

mobilizowaæ spo³eczeñstwo

do dbania o stan zdrowia oraz

uœwiadamiaæ mu zagro¿enie

powik³añ pogrypowych oraz

rzeczywistych konsekwencji

i kosztów, jakie generuje

grypa. Profilaktyka wirusa

poprzez szczepionki to nie

tylko korzyœci zdrowotne,

ale równie¿ spo³eczne oraz

finansowe dla regionu.

Grypa atakuje

Zawiadamia siê, ¿e w dniu 22.10.2014 r. zosta³ podany do

publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy

og³oszeñ w siedzibach Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy

Praga-Pó³noc przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15 oraz Biura

Gospodarki Nieruchomoœciami Urzêdu Miasta Sto³ecznego

Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9  na okres 21 dni tj.

od 22.10.2014 r. do dnia 12.11.2014 r. wykaz o przeznaczeniu

do sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

nieruchomoœci gruntowej zabudowanej po³o¿onej w

Warszawie w dzielnicy Praga-Pó³noc przy ul. Stalowej 29.

ZAWIADOMIENIE

Sezon grypowy daje o sobie znaæ w ca³ym kraju. Od

pocz¹tku wrzeœnia w województwie mazowieckim z objawami

grypy do lekarzy trafi³o 87057 osób, w tym prawie 23700

dzieci poni¿ej 4. roku ¿ycia. Ta liczba plasuje siê na drugim

miejscu w Polsce pod wzglêdem iloœci zachorowañ w

poszczególnych województwach. Wiele osób nadal ma

trudnoœci z odró¿nieniem zwyk³ego przeziêbienia od grypy.

Lekarze apeluj¹, aby nie lekcewa¿yæ ¿adnych objawów.

Osoby zdrowe mog¹ siê jeszcze poddaæ szczepieniu przeciw

grypie, które jest najlepsz¹ form¹ profilaktyki; to ju¿ ostatni

moment przed rozpoczêciem sezonu infekcji.

œniewska – o modlitewni w

Muzeum.

Wstêpnie godziny otwarcia

Muzeum Warszawskiej Pragi

zosta³y ustalone na godz.

12.00-20.00. Kontakt telefo-

niczny z biurem 22 518 34 05,

aktualne informacje na

www.muzeumwarszawy.pl

Kiedy tramwaj pojedzie

ulic¹ Œwiatowida?
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Ponad godzinê zajê³a dys-

kusja nad projektem uchwa³y

o powo³aniu Rady Seniorów

Dzielnicy Targówek. Kontro-

wersje budzi³a propozycja

zapisu w statucie, ¿e w sk³ad

Po krótkiej przerwie rozpoczê³a siê sesja, zwo³ana na

wniosek klubu radnych PiS, poœwiêcona dyskusji nad zapro-

ponowanymi przez Zarz¹d Transportu Miejskiego zmianami

do wdro¿enia w zwi¹zku z otwarciem II linii metra.

Przedstawiciele ZTM: kierownik ds. konsultacji i kierownik ds.

organizacji przewozów poinformowali o spotkaniach konsultacyjnych

w 7 dzielnicach i przedstawili zmiany w uk³adzie kilkunastu linii

tramwajowych oraz zmiany w komunikacji autobusowej:

trasy, po³¹czenia, czêstotliwoœæ. Maciej Jankiewicz zg³osi³ wiele

krytycznych uwag, do których ustosunkowa³ siê dyrektor Andrzej

Franków. Pytania i uwagi zg³osili tak¿e Marcin Sk³odowski,

Daniel Wargocki i Mi³osz Stanis³awski. Ze szczegó³ami pro-

ponowanych zmian mo¿na siê zapoznaæ na www.ztm.waw.pl.

Na zakoñczenie obrad przewodnicz¹cy Rady Krzysztof

Miszewski zapowiedzia³ ostatni¹ w tej kadencji sesjê, która

odbêdzie siê 6 listopada.                                                       K.

Wieczorow¹ por¹
20 paŸdziernika obrady zaczê³y siê, tradycyjnie, od

przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji. Potem radni

wys³uchali informacji projektantów firmy ILF Consulting

Engineers na temat pó³nocno-wschodniego odcinka II linii

metra ze stacjami: Targówek 1 (Pratuliñska/Ossowskiego)

i Targówek 2 (Pratuliñska/Trocka) i uk³adzie drogowym

na miejscu obecnego bazaru na ul. Trockiej. Radni pytali

m.in. o wentylacjê metra, powierzchniê handlow¹, budowê

parkingów i termin rozpoczêcia prac.

11-osobowej Rady, oprócz 8

przedstawicieli wybranych

przez mieszkañców, wchodz¹

osoby wskazane przez: Dziel-

nicow¹ Komisje Dialogu Spo-

³ecznego, Radê Dzielnicy i

zarz¹d Dzielnicy. Agnieszka

Kaczmarska zaproponowa³a,

by ca³y sk³ad by³ wybierany

przez mieszkañców. G³os za-

brali zaproszeni na sesjê go-

œcie: Witold Harasim - prze-

wodnicz¹cy Oddzia³u Targó-

wek Polskiego Zwi¹zku Eme-

rytów, Rencistów i Inwalidów;

Agnieszka Miœkiewicz -

przewodnicz¹ca Dzielnicowej

komisji Dialogu Spo³ecznego

i Regina G³uchowska - prezes

Oddzia³u Bródno Towarzystwa

Przyjació³ Warszawy.

Propozycjê Agnieszki

Kaczmarskiej popar³o w g³o-

sowaniu 11 radnych, 12 by³o

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. Za uchwa³¹ o utworzeniu

Rady Seniorów Dzielnicy

Targówek opowiedzia³o siê

24 radnych, 1 by³ przeciw.

Po tym punkcie prze-

wodnicz¹cy Rady Krzysz-

tof Miszewski przekaza³ pro-

wadzenie obrad Maciejowi

Jankiewiczowi.

Projekt uchwa³y o zmianie

za³¹cznika dzielnicowego do

bud¿etu m.st. Warszawy na

2014 rok, pozytywnie za-

opiniowany przez 5 komisji,

zosta³ przyjêty jednomyœlnie,

23 g³osami. Zapisano w nim

m.in. dodatkowe œrodki,

przekazane do dyspozycji

dzielnicy (80 623 z³), zwiêk-

szenie œrodków na dotacje

dla niepublicznych przed-

szkoli (1 504 000 z³), zago-

spodarowanie terenów zieleni

wzd³u¿ Kana³u Bródnowskiego

wraz z budow¹ zbiornika reten-

cyjno-rekreacyjnego (160 000 z³).

Gor¹c¹, ponadgodzinn¹

dyskusjê wywo³a³ za³¹cznik

Dzielnicy Targówek do wstêp-

nego projektu uchwa³y bu-

d¿etowej m.st. Warszawy na

rok 2015. Zwrócono uwagê,

¿e proponowany bud¿et na

2015 rok jest ni¿szy ni¿ bud¿et

na rok 2014, a Targówek zosta³

potraktowany gorzej ni¿ inne

dzielnice. W uchwale, przyjêtej

15 g³osami, przy 9 przeciwnych

– wyra¿ono pozytywn¹ opi-

niê, ale z uwzglêdnieniem

zwiêkszenia œrodków finan-

sowych o 11 000 000 z³ na

wydatki bie¿¹ce (m.in. 6 mln z³

na wynagrodzenia osobowe

dla pracowników placówek

oœwiatowych i dotacje dla

placówek niepublicznych;

3 mln z³ na remonty placówek

oœwiatowych oraz 1 690 000 z³

LXX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Wokó³ zmian
20 paŸdziernika odby³y siê 2 sesje. Pierwsza zaczê³a siê

od wniosku zarz¹du dzielnicy o wprowadzenie do porz¹dku

dziennego projektu drugiej uchwa³y oraz stanowiska.

Projekt pierwszej uchwa³y dotyczy³ „Zaopiniowania wstêpnego

projektu uchwa³y, zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie przekazania

dzielnicom niektórych zadañ i kompetencji m.st. Warszawy”.

Celem proponowanych zmian jest dostosowanie uchwa³y

kompetencyjnej do obowi¹zuj¹cych przepisów.

Zg³oszone na sesji uwagi do 24-stronicowego dokumentu,

z zaznaczonymi zmianami, dotyczy³y m.in. odprowadzania

wód opadowych, administrowania miejsk¹ sieci¹ kanalizacyjn¹,

sprzeda¿y alkoholu, zmian kompetencyjnych. Odpowiedzi

udziela³ burmistrz Grzegorz Zawistowski i wiceburmistrz

Wac³aw Kowalski. O zró¿nicowaniu opinii radnych œwiadcz¹

wyniki g³osowania uchwa³y: 11 – za, 9 – przeciw.

Zgodnoœæ zapanowa³a po prawie godzinnej dyskusji nad

projektem za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu m.st.

Warszawy na 2014 autopoprawk¹, o której poinformowa³a

skarbnik Targówka El¿bieta Marecka: o godz. 15.00 (pó³torej

godziny przed rozpoczêciem sesji) Targówek otrzyma³ przy-

znane przez Biuro Edukacji œrodki finansowe w wysokoœci

1 miliona z³otych na realizacjê zadañ w obszarze oœwiaty i

edukacji. Za³o¿enia wstêpne musia³y byæ podane w ci¹gu

godziny, wstêpny podzia³ potwierdzony do godz. 9.00 nastêpnego

dnia. Zarz¹d Targówka zaproponowa³ nastêpuj¹cy podzia³:

297 589 z³ na wynagrodzenia dla pracowników administra-

cyjnych placówek oœwiaty, 652 000 z³ na remonty placówek

oœwiatowych, 38 000 z³ na wydatki rzeczowe oraz 12 411 z³

na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników admini-

stracyjnych placówek oœwiaty. Uchwa³ê popar³o 13 radnych,

1 wstrzyma³ siê od g³osu.

Równie¿ po godzinnej dyskusji, wszyscy obecni radni

(22 osoby) g³osowali za przyjêciem „Stanowiska w sprawie

poparcia wniosku mieszkañców Zacisza w celu utrzymania

kursowania linii 512 do centrum miasta”. To wyraz protestu

wobec decyzji Zarz¹du Transportu Miejskiego, zmieniaj¹cej

przebieg trasy tego autobusu. Jêdrzej Kunowski poinformowa³,

¿e za utrzymaniem linii 512 do centrum podpisa³o siê 1700

mieszkañców. Przyjêty zosta³ wniosek formalny, zg³oszony

przez Zbigniewa Poczesnego o „przywrócenie trasy linii 512

do Dworca Centralnego”. Uchwa³a przewiduje te¿ podjêcie

dzia³añ w celu wybudowania nowej pêtli 512 i przeprowadzenie

badañ preferencji komunikacyjnych mieszkañców ca³ej dzielnicy.

Oprócz radnych glos zabra³ dyrektor Andrzej Franków z ZTM,

który poinformowa³ o przeprowadzonych konsultacjach, w

wyniku których m.in. uruchomiono liniê 356. Zapowiedzia³, ¿e

po otwarciu II linii metra ZTM bêdzie obserwowaæ zachowania

pasa¿erów i ewentualnie wprowadzaæ zmiany.

LXXI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Krytycznie o komunikacji

na wydatki maj¹tkowe (m.in.

budowê ulic: PrzewoŸników,

Wieczorowej, Karkonoskiej,

Bardowskiego, Czarna Droga,

Pospiesznej, Codziennej).

Kolejne dwie uchwa³y do-

tyczy³y projektów uchwa³y

Rady Warszawy w sprawie

zmiany stawek jednostko-

wych dotacji przedmiotowej

dla Oœrodka Sportu i Rekreacji

w Dzielnicy Targówek na rok

2014 i 2015. W zwi¹zku z

wy¿szymi ni¿ prognozowano

kosztami udostêpnienia

obiektów OSiR na cele spor-

towo-rekreacyjne, konieczne

okaza³o siê podwy¿szenie

dotacji dla OSiR w 2014 roku

o 250 000 z³ (³¹czna dotacja

1 672 496 z³). Za przyjêciem

uchwa³y g³osowali wszyscy

obecni radni – 23 osoby. Taki

sam wynik da³o g³osowanie

uchwa³y o ustaleniu stawek

jednostkowych dotacji dla

OSiR na rok 2015. £¹czna

dotacja wyniesie 1 922 496 z³.

Projekt ostatniej uchwa³y

dotyczy³ rozpatrzenia skargi

pana W.S. na dzia³ania Re-

naty G¹sior – dyrektora

Dzielnicowego Biura Finan-

sów Oœwiaty Targówek.

Wczeœniej spraw¹ zajmowa-

³a siê komisja rewizyjna. W

dyskusji na sesji zg³oszono

kilka w¹tpliwoœci i poprawek,

które zosta³y przyjête w g³o-

sowaniu (19 – za, 1 wstrzy-

muj¹cy siê). W przyjêtej

zgodnie (21 g³osów) uchwale

uznano skargê pana W.S. na

dzia³ania Renaty G¹sior za

zasadn¹ z przyczyn narusze-

nia kodeksu etycznego (za-

trudnienie przyrodniej siostry

w Dzielnicowym Biurze Fi-

nansów Oœwiaty Targówek

na stanowisku samodzielne-

go referenta, co narusza

normy moralne i Kodeks Etyki

Urzêdu m.st. Warszawy). Z

projektu uchwa³y skreœlono

paragraf 2 „Uznaje siê za

bezzasadn¹ skargê p. W.S.

na dzia³anie p. Renaty G¹sior

z przyczyn faktycznych i

prawnych”.

W koñcowej czêœci sesji

radni zg³aszali interpelacje i

pytania, m.in. o przysz³orocz-

ny, VII rajd Szlakiem Tade-

usza Koœciuszki i Kazimierza

Pu³askiego, zmianê planu

zagospodarowania prze-

strzennego, remont Arena

Varsovia, szkolenie stra¿a-

ków, rozpowszechnienie

filmu „Korespondent Bryan”.

Rozpoczêta o godz. 16.30

sesja zakoñczy³a siê ok.

22.30.

K.
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI, 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

GITARA 881-037-630

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

ATRAKCYJNA po¿yczka od

200 z³ do 25 tys. tel. 668-681-911

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

DO 4000 na oœwiadczenie,

szybko i bezpiecznie, tel.

668-681-911

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118

GLAZURA, hydraulika,

malowanie, 606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,

strychów. Wywóz mebli. Tel.

22 499-20-62

PRACOWNIA tapicerska

22 618-18-26, 22 842-94-02,

502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, autoholowanie,

722-990-444

ROLETY, ¿aluzje, markizy,

moskitiery 508-608-790

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

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

tel. 22 789-33-89, 506-938-201

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, 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

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

519-353-990

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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mini og³oszenia

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w

Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi

z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego

wieku jest uznawany za jednego z najlepszych

healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y ener-

getyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum cho-

roby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale

zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uza-

le¿nia wybór techniki. Raz s¹ to ma-

nualne manipulacje, kiedy indziej

uzdrawianie duchowe, praniczne

b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak

zwane bezkrwawe operacje, filipiñ-

ski uzdrowiciel robi na ciele eterycz-

nym. Pacjenci s¹ zdumieni umie-

jêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do

Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czê-

sto, ju¿ po pierwszej wizycie u nie-

go ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

GUILLERMO skutecznie poma-

ga w leczeniu wielu chorób. Miê-

dzy innymi:

- nowotworowych, chorobach orga-

nów 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:

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 listopada

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

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

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

Kitka i Caruso potrzebuj¹ ciep³ych domów
Kitka i Caruso nale¿¹ do stadka kotów przygarniêtych przez

pani¹ Krysiê, która nie mo¿e siê ju¿ nimi opiekowaæ, poniewa¿

zosta³a umieszczona przez rodzinê w domu opieki spo³ecznej.

Niestety, rodzina nie interesuje siê losem kotów pani Krysi i

chce je umieœciæ w schronisku (pisaliœmy o tym w poprzednim

wydaniu gazety). Te koty nie prze¿y³yby takiego stresu, koniecznie

chcemy im znaleŸæ prawdziwe, dobre domy, w których bêd¹

kochane i bezpieczne do koñca swojego ¿ycia.

Kitka to kolorowa, nieœmia³a, pulchna kotka, potrzebuj¹ca

spokojnego, „niewychodz¹cego” domu. Ma ok. 10 lat, jest

wysterylizowana, niedawno przesz³a zabieg usuniêcia kilku

zêbów powoduj¹cych zapalenie dzi¹se³. Jest cicha, ³agodna,

przyjazna wobec innych kotów.

Caruso jest du¿ym, „okr¹g³ym” i bardzo mi³ym kocurem.

Kiedy kogoœ nie zna, na wszelki wypadek woli siê przed nim

schowaæ. Ale kiedy nabierze zaufania, odwa¿nie domaga siê

pieszczot. Naj³atwiej przekupiæ go smako³ykiem. Mo¿e mieæ

ok. 10 lat, jest wykastrowany i ogólnie zdrowy, zaczipowany.

Niedawno przeszed³ zabieg stomatologiczny.

Wiêcej informacji i zdjêæ na wuydarzeniu tutaj:

https://www.facebook.com/events/602094279843103/

oraz tutaj: http://kotyumagdy.wordpress.com/

Kontakt w sprawie adopcji: Magda 693 398 106, Ewa 731 969 666,

Ma³gorzata 799 101 125;

dtumagdy@gmail.com Nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824,

Jagoda 605-037-515,

Pawe³ 609-490-949

Nastêpna gazeta - 19 listopada

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka

Maciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów

w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Mate-

ria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem  lub TS. Za treœæ reklam,

og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2

tel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38

poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14

Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska

strona internetowa - www.ngp.pl

             e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

                            dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

                                            redakcja: redakcja@ngp.pl
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S³oneczna, ciep³a niedzie-

la. Nad stawem przy torach

kolejowych na Ursynowie

du¿o spacerowiczów. Ludzie

siedz¹ i gapi¹ siê w wodê,

na wodzie kaczki, wokó³ po

trawie hasaj¹ psy. Wtem kon-

sternacja, zdziwienie, weso-

³oœæ... Bo oto zjawia siê ona.

Kroczy w szeleczkach, na

smyczy, przy boku dwojga

m³odych ludzi, spokojnie,

powa¿nie. Ciekawie rozgl¹da

siê po piêknym œwiecie.

PrzyjaŸnie wita siê z psami.

Obw¹chuj¹ j¹ z du¿ym

zainteresowaniem, niektóre

szczekaj¹, ¿e ten „pies” jakiœ

taki inny. Ona radoœnie po-

chrz¹kuje.

Lili ma blado ró¿ow¹,

delikatn¹ skórê, zawsze

uœmiechniêty ryjek, rezolutne

spojrzenie jasnych oczu,

cienki, zakrêcony ogonek.

Doœæ krótkie nogi zakoñczone

drobnymi kopytami i du¿e,

Inteligentna jak pies
przeœwituj¹ce pod s³oñce

uszy. Jest czyœciutka i na-

prawdê zgrabna. Z ufnoœci¹

podchodzi do ludzi, tr¹ca

ich nosem, oni siê ciesz¹,

niektórzy g³aszcz¹.

Lili mieszka w domu razem

z ludŸmi. Ma swoje pos³anie

i miskê. Jak pies. Zna swoje

imiê i przychodzi na wo³anie.

Jak pies. Przywi¹zana do

swoich opiekunów, bawi siê

z nimi, dopomina o pieszczoty.

Jak pies. Inteligentna. Bar-

dziej ni¿ pies. Wokó³ domu

jest ogródek. Lili biega, cieszy

siê s³oñcem, traw¹, prze-

strzeni¹.

Nigdy ju¿ nie bêdzie le¿eæ

w ciasnym boksie, bez mo¿-

liwoœci ruchu, w smrodzie

ekskrementów. Nigdy ju¿ nie

bêdzie tucznikiem. Szczêœliwa

Lili. Uratowana z rzeŸni.

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, Œwiêto Zmar³ych za

nami. Ka¿dego roku policja

ostrzega przed nieodpowie-

dzialn¹ jazd¹, pokazuje zdjê-

cia z wypadków, promile,

przedstawia statystyki. Moim

zdaniem kierowca rodzi siê

na kursie. Oczywiœcie, prak-

tyka czyni mistrza. Wczoraj

pomaga³em m³odemu cz³o-

wiekowi uruchomiæ silnik po-

przez holowanie. Ch³opak nie

mia³ pojêcia, jak to siê robi.

Nie mia³ nawet odpowiedniej

linki. Nie uczono tego na

kursie. Wschodni typ w³adzy

pokazuje narodowi, jacy je-

steœmy g³upi. Niewiele daje,

a du¿o ¿¹da. Zamiast agre-

sywnej amerykañskiej g³upo-

ty,  pe³nej ulicznych pogoni w

TV, marzy mi siê telewizyjna

szko³a dobrej i kulturalnej

jazdy. Brakuje mi fachowych

porad, jak sobie radziæ na

trasie. Zainwestujmy wiedzê

w ¿ywych. Nauczmy nasze

dzieci tego, co wiemy najle-

piej. Dziczy na ulicach jest

jeszcze du¿o.

Zbli¿a siê zima. Chcia³bym

Szanownych Pañstwa po-

prosiæ o zadbanie o swoich

podopiecznych. Ca³y czas

aktywne s¹ kleszcze. Jakikol-

wiek sprawdzony preparat

powinien byæ stosowany. An-

tykoncepcja. Suki i kotki s¹

obecnie w sezonie rozrod-

czym. Zastrzyk czy tabletki

rozwi¹zuj¹ problem aktyw-

noœci seksualnej i stanowi¹

doskona³y wstêp do sterylizacji.

Szczepienia przeciwko

wœciekliŸnie. Mimo prowa-

dzonych przez nas, lekarzy

weterynarii, akcji i pe³nej

dostêpnoœci do tego typu

szczepienia przez ca³y rok

wci¹¿ znajduj¹ siê psiaki nie

szczepione po kilka lat.

Prawda wychodzi na jaw w

przypadkach pogryzieñ. Po-

szkodowane osoby s¹ pod

œcis³ym monitoringiem SA-

NEPID-u, która to instytucja

zawsze doprowadza do kon-

troli szczepieñ i póŸniejszej

obserwacji. Szczepienia typu

ogólnego. W czasie zimniej-

szych miesiêcy dochodzi do

spadku odpornoœci ogólnej i

wiêkszej podatnoœci na infek-

cje wirusowe, z nosówk¹

w³¹cznie.

Ostatni punkt to odroba-

czanie. Co pó³ roku, lub

lepiej - co kwarta³.

Podsumujmy: szczepienia,

antykoncepcja, kastracja,

antykleszcze, dobra micha i

czysta woda to nasze obowi¹zki

wobec ¿ywych, czuj¹cych

No¿e do kosiarek i traktorków,

¿y³ki do kos spalinowych

tel. 665-007-515, e-maestro.eu

Odpowiedzialnoœæ ¿ywych
przyjació³. Je¿eli kogoœ na to

nie staæ lub nie ma odpowie-

dzialnoœci na dostatecznym

poziomie niech pod ¿adnym

pozorem nie wpuszcza pod

swój dach zwierzêcia.

PS. Ten m³ody cz³owiek od

samochodu to mój syn. Nie

wiedzia³em, ¿e nie wie. Z

przyjemnoœci¹ uzupe³ni³em

nieodpowiedzialn¹ szko³ê

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

Ch³odnym okiem

Lewa strona medalu

TELEGRAM

Dy¿ury radnych SLD Praga Pó³noc - stop

Marii Tondery, Mariusza Borowskiego

i Ireneusza Tondery - stop

w ka¿dy kolejny czwartek w godz. 17.00-19.00 - stop

Biuro SLD plac Hallera 5 lok 1a - antresola - stop

ZAPRASZAMY!

Obiektywny POradnik

Prosto z mostu

Onegdaj, gdy czêœciej

goœci³em na lekcjach WOS w

praskich placówkach oœwiatowych,

uœwiadamia³em uczniów, jak

czêsto (czy chc¹, czy nie chc¹)

ich ¿ycie ju¿ by³o i bêdzie

zwi¹zane z samorz¹dem. Dziœ

w skrócie pozwolê sobie myœli

te przelaæ na papier, bowiem

rozmowa z jednym z mieszkañ-

ców Pragi, który negowa³ po-

trzebê postaw obywatelskich,

uœwiadomi³a mi, ¿e nie tylko

uczniowie w zakresie tym wyka-

zuj¹ niewiedzê, a 16 listopada

s¹ wybory.

Pierwsz¹ i niestety ostatni¹

instytucj¹ samorz¹dow¹, z

któr¹ siê stykamy jest USC,

tam bowiem wytwarzany jest

pierwszy i ostatni dokument z

nami zwi¹zany, tam te¿ reje-

strowane s¹ inne wydarzenia,

w których uczestniczymy, jak

œluby czy rozwody. Najprzy-

jemniejszy okres naszego

¿ycia, co uœwiadamiamy sobie

dopiero po latach, to szko³a,

podobnie jak ¿³obki i przed-

szkola, w zdecydowanej wiêk-

szoœci samorz¹dowa. Finan-

sowana poprzez subwencje i

dotacje wp³ywa znacz¹co na

mo¿liwoœæ naszego dalszego

startu ¿yciowego. Samorz¹d

to tak¿e punkty pomocowe z

ca³¹ sieci¹ instytucji dla osób,

które nie radz¹ sobie w trud-

nej otaczaj¹cej ich rzeczywi-

stoœci. To oœrodki pomocy

spo³ecznej z ca³ym systemem

doradczym i pomocowym, jak

zasi³ki sta³e, celowe, renty

socjalne, domem dziennego

pobytu, domem samotnej

matki i klubem z³otego wieku.

Samorz¹d to tak¿e miejsce,

do którego przychodzimy w

sprawach dowodów osobi-

stych, praw jazdy, dowodów

rejestracyjnych. To tu sk³adane

s¹ wnioski o koncesje alko-

holowe, dzier¿awy gruntów,

zajêcie pasa drogowego, po-

zwolenia na budowy, a tak¿e

wnioski o dop³aty do czynszów.

Tu za³atwiane s¹ sprawy

geodezyjne, wnioski o przydzia³

mieszkañ komunalnych, wy-

pisy i wyrysy. Samorz¹dowi

podlegaj¹ sprawy gospodarki

nieruchomoœciami. W naszym

praskim przypadku realizuje

je Zarz¹d Gospodarowania

Nieruchomoœciami. Samorz¹d

dba o chodniki, drogi, ulice i

mosty (jeœli chodzi o Pragê to

te, po których nie porusza siê

komunikacja miejska). Zieleñ,

likwidacja dzikich wysypisk,

pobieranie op³aty i prowadzenie

targowisk, ma³a architektura,

administrowanie studniami

oligoceñskimi to z kolei zadanie

Zarz¹du Praskich Terenów

Publicznych. W bud¿ecie sa-

morz¹du jest finansowanie

kultury, w tym bibliotek gmin-

nych - jest ich na Pradze 13 i

innych instytucji, jak choæby

Dom Kultury Praga. Samo-

rz¹d praski finansuje tak¿e

zadania z zakresu sportu i

rekreacji, finansuj¹c DOSiR, w

sk³ad którego wchodz¹ basen,

dwa orliki, boisko pe³nowymia-

rowe na Kawêczyñskiej i dwie

hale sportowe. To wszystko

nas otacza. Przysz³oroczny

bud¿et Pragi Pó³noc szaco-

wany jest na 275 milionów

z³otych. Ogromne pieni¹dze,

lecz w porównaniu do olbrzy-

mich potrzeb Pragi, niestety,

niewystarczaj¹ce. Warto za-

poznawaæ siê z programami

i zamierzeniami osób aspi-

ruj¹cych o mandaty i ich

ewentualnymi dokonaniami z

poprzednich kadencji. Warto

decydowaæ g³osuj¹c. Dlaczego?

Jak mówi stara sentencja

„nieobecni nie maj¹ racji”.

Ireneusz Tondera

kandydat

do Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Lista Nr 6 - SLD Lewica Razem

i.tondera@upcpoczta.pl

G³osowaæ? Nie g³osowaæ? G³osowaæ!!!

„Wszystko ma swój czas i

przychodzi kres na kres…” –

jak œpiewa w aktualnym prze-

boju Grzegorz Markowski z

legendarnej grupy Perfect.

Grupy, która powsta³a ponad

30 lat temu, jeszcze w g³êbo-

kiej komunie i niejedno co z

polityk¹ zwi¹zane widzia³a i

skomentowa³a w swoim boga-

tym repertuarze. I w³aœnie

przyszed³ kres na 5. kadencjê

samorz¹du, który prê¿nie rozwija

siê w Warszawie od 1994 r.

20 ostatnich lat to kawa³ naj-

nowszej historii, któr¹ tworzymy

my wszyscy – mieszkañcy

warszawskich gmin, a od 2002 r.

– warszawskich dzielnic.

Podkreœlam szczególnie, ¿e

to nie tylko radni, burmistrzowie,

prezydenci, ale my wszyscy

tworzymy historiê miasta i

dzielnic. My wszyscy mamy

olbrzymi wp³yw na wizjê, kierunki

rozwoju i efekty koñcowe tych

dzia³añ. Jako spo³eczeñstwo

obywatelskie funkcjonuj¹ce w

wolnym i demokratycznym

kraju, mamy w rêku prawdziwy

orê¿ w postaci kartki wyborczej.

Ten przywilej jest prawem i

zarazem - nie waham siê po-

wiedzieæ - obowi¹zkiem, jaki

powinniœmy spe³niæ, bo mamy

przecie¿ w pamiêci jeszcze

czasy, gdy takie prawo by³o

nam odbierane. Gdy wolnoœci

s³owa i demokracji nie by³o, a

wszelkie niby-demokratyczne

wybory by³y fars¹ ustawion¹

z góry, a wyniki ustalane by³y

w zale¿noœci od potrzeb, a i

tak wygrywa³a je jedyna

s³uszna partia. A to wszystko

dzia³o siê raptem æwieræ wieku

temu, a¿ kres re¿imowi po³o-

¿y³y wybory do Sejmu kontrak-

towego w 1989 r. Nie w pe³ni

wolne, ale przeprowadzone

uczciwie, co da³o obraz na-

strojów w spo³eczeñstwie i

da³o pocz¹tek drodze do

wolnoœci s³owa, demokracji i

samorz¹dnoœci Polaków. A

wystarczy dziœ spojrzeæ za

nasz¹ wschodni¹ granicê i

zobaczyæ, jak w wydawa³oby

siê wolnej Europie przeprowa-

dza siê wybory pod lufami

czo³gów i karabinów.

Dlatego te¿ dzisiaj, gdy

rozmawiam z wyborcami przy

okazji swojej kampanii wyborczej

do rady dzielnicy Bia³o³êka,

widzê zachowania i myœlenie

ludzi i jestem dumny, ¿e rozu-

miej¹ swoje uprawnienia i swoje

praktyczne mo¿liwoœci. Dotyczy

to zdecydowanej wiêkszoœci

moich rozmówców; jednak

zdarzaj¹ siê takie smutne i

przykre sytuacje, kiedy s³yszê,

jak ktoœ ostentacyjnie i dumnie

mówi, ¿e nigdy nie chodzi na

wybory. Bo polityka go nie ob-

chodzi, bo nie ma czasu na

g³upoty, bo i tak wybior¹ tych

samych, bo jeden g³os nicze-

go nie zmieni, bo jestem

œwiadkiem Jehowy i religia mi

nie pozwala w³¹czaæ siê w

politykê, bo i to s³ysza³em.

Setki wymówek i t³umaczeñ. A to

jest myœlenie b³êdne, poniewa¿

w³aœnie w ten prosty sposób

sami pozbawiamy siê wp³ywu

na kreowanie rzeczywistoœci.

Jeœli na wybory idzie tylko 30-

40% spo³eczeñstwa, to co z

reszt¹? Czy ponad po³owie

Polaków obojêtny jest los

swojej Ojczyzny, swojego

miasta, swojej gminy czy

dzielnicy? Wygl¹da na to, ¿e

- niestety - tak. Ponura to

konstatacja, ale prawdziwa.

Marzy mi siê, aby 16.11.2014 r.

- dzieñ nadchodz¹cych wyborów

samorz¹dowych - by³ prawdzi-

wym œwiêtem demokracji. Aby

mieszkañcy poszli licznie do

lokali wyborczych i zag³osowali

na ludzi, których uwa¿aj¹ za

najlepszych w stawce kandy-

datów. Na ludzi, którzy swoj¹

postaw¹, dokonaniami, do-

œwiadczeniem, gwarantuj¹

dobr¹ pracê w s³u¿bie pu-

blicznej. Zwróæmy te¿ uwagê

na ludzi m³odych, mniej do-

œwiadczonych; oni te¿ kiedyœ

musz¹ zacz¹æ i uczyæ siê od

starszych. Zróbmy najlepszy

u¿ytek ze swojego prawa

wolnego wyboru, walczmy o

lepsz¹ przysz³oœæ za pomoc¹

kart wyborczych. Mo¿e nara¿ê

siê cz³onkom komisji wyborczych,

ale chcia³bym, aby tak jak w

2006 r. przed lokalami wybor-

czymi ustawia³y siê kolejki.

Szanowni Pañstwo, wy-

bierzmy siê licznie do urn i

odpowiedzialnie wybierzmy

swoich przedstawicieli w

samorz¹dzie, w naszych

lokalnych, ma³ych ojczyznach.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Bia³o³êka

 m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Frekwencja nade wszystko

Kampania wyborcza wkra-

cza w decyduj¹c¹ fazê. Widaæ

to choæby po festiwalu obietnic,

które sk³adaj¹ kandydaci na

prezydenta miasta. Numer jeden

to oczywiœcie Jacek Sasin z

Prawa i Sprawiedliwoœci, który

obieca³ bezp³atn¹ komunika-

cjê. Sk¹d wzi¹æ na to 800 mi-

lionów z³otych? Kandydat PiS

ma prost¹ receptê – sprawi, ¿e

300 tysiêcy osób mieszkaj¹cych

w Warszawie, a p³ac¹cych

podatki poza ni¹, nagle zacznie

je p³aciæ w stolicy. Równie do-

brze mo¿e obiecaæ nam bez-

p³atne loty na Ksiê¿yc, bo jest

to tak samo realne. Wprowa-

dzenie bezp³atnej komunikacji

w stolicy Estonii Tallinie przy-

nios³o tylko dwuprocentowy

wzrost osób p³ac¹cych tam

podatki. Jak Jacek Sasin ma

przekonaæ wiêc blisko 300 tys.

osób - nie wiadomo, zw³asz-

cza, ¿e póki co nie przekona³

samego siebie. W zesz³ym

tygodniu poinformowa³, ¿e

mieszka i p³aci podatki w Z¹b-

kach i przed wyborami nie ma

zamiaru tego zmieniaæ. Gratu-

lujemy lokalnego patriotyzmu,

ale w takiej sytuacji mo¿e pan

pose³ powinien startowaæ na

burmistrza Z¹bek? Zw³aszcza,

¿e jak Pañstwo pamiêtaj¹,

Warszawa mu nie s³u¿y, bo

musia³ obejœæ siê smakiem,

gdy chcia³ zostaæ burmistrzem

Pragi Pó³noc. Warszawiacy

zas³uguj¹ na prezydenta, który

mieszka w stolicy i tak samo

jak oni p³aci tu podatki i inne

nale¿noœci na rzecz miasta.

Do konkurencji „nikt Wam

tyle nie da, ile ja obiecam”

w³¹czy³a siê równie¿ Hanna

Gronkiewicz-Waltz. I to od razu

z grubej rury. W wywiadzie

sprzed kilku dni najpierw wymie-

ni³a wszystkie swoje sukcesy

– nawet te, które nie s¹ tylko

jej zas³ug¹. Potem roztoczy³a

wizjê nawet nie milionów z³otych,

ale miliardów, które zainwestu-

je w stolicê tak, aby sta³a siê

krain¹ mlekiem i miodem p³y-

n¹c¹. Jak w bajce i w³aœnie

miêdzy bajki mo¿na obietnice

Pani Prezydent w³o¿yæ. Skoro

przez osiem lat nie rozwi¹za³a

kluczowych problemów War-

szawy, takich jak chocia¿by

ur¹gaj¹ca ludzkiej godnoœci

reprywatyzacja, janosikowe, i

zapaœæ inwestycyjna prawo-

brze¿nej Warszawy, to w to, ¿e

zrobi to teraz, nie wierzy ju¿

nikt. Zw³aszcza w fantastyczne

historie o 500 milionach z³otych,

które zainwestuje w Pragê

Pó³noc, ¿eby przesta³a byæ

warszawskim Harlemem. Pani

Prezydent, tak¹ niebezpieczn¹

dzielnic¹, jak nowojorski Har-

lem, Praga przesta³a byæ ju¿

kilkanaœcie lat temu – wystarczy

zajrzeæ do policyjnych staty-

styk. I sta³o siê to wtedy, gdy na

Pradze rz¹dzi³ Sojusz Lewicy

Demokratycznej. Z mi³¹ chêci¹

zabiorê Pani¹ na spacer po

dzielnicy – po jej uliczkach i

podwórkach i zapewniam, ¿e

w³os Pani z g³owy nie spadnie.

Pragê upodobali sobie te¿

inni kandydaci, którzy dot¹d w

te rejony siê nie zapuszczali.

Nagle przypomnieli sobie o niej

Andrzej Rozenek, Joanna Erbel,

a nawet burmistrz Ursynowa

Piotr Guzia³, który chce zmieniaæ

Pragê nie znaj¹c jej specyfiki i

problemów, których nie ma u

siebie. Chc¹ malowaæ kamie-

nice, budowaæ bary mleczne

(choæ s¹ ju¿ trzy), tworzyæ ka-

wiarnie i milion innych najmniej

potrzebnych rzeczy. Na szczê-

œcie pra¿anie nie s¹ g³upi i im

czcze gadanie nie wystarczy,

tylko chc¹ konkretów. I kogoœ,

kto jest z nimi na co dzieñ od

lat, a nie próbuje siê lansowaæ

na ich nieszczêœciu.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Festiwal obietnic
Polska jest jedynym krajem

postkomunistycznym, w którym

nie uchwalono ustawy repry-

watyzacyjnej. Taka ustawa nie

musi oznaczaæ, ¿e wszystkim

okradzionym przez komuni-

stów oddaje siê wszystko, co

im zabrano. Prawo jest, a przy-

najmniej powinno byæ tworzone

w oparciu o zasadê solidarno-

œci, nakazuj¹c¹ przewidywaæ

skutki wprowadzanych roz-

wi¹zañ dla wszystkich grup

spo³ecznych, tak aby nie do-

puszczaæ do rozwarstwieñ

ekonomicznych prowadz¹cych

do rozpadu wspólnoty. Okra-

dzionym przez komunistów

nale¿y zatem zrekompenso-

waæ poczucie krzywdy, lecz

zwracaj¹c im nieruchomoœci

nie mo¿na doprowadzaæ do

dewastacji wspólnej przestrze-

ni: do likwidacji szkó³ i innych

obiektów publicznych.

Piêknym przyk³adem repry-

watyzacji jest zespó³ pa³acowy

w Zarzeczu na Podkarpaciu,

odzyskany przez rodzinê Dzie-

duszyckich. Zosta³ przekazany

gminie, która w porozumieniu

ze Zwi¹zkiem Rodowym Dzie-

duszyckich prowadzi w nim

obecnie urokliwe muzeum,

pe³ne inicjatyw spo³ecznych i

kulturalnych. Nawiasem mó-

wi¹c, prezesem Zwi¹zku do

niedawna by³ Mateusz Dzie-

duszycki, rzecznik prasowy

Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Niestety, g³ównym zadaniem

samorz¹du terytorialnego w Pol-

sce jest niwelowanie skutków

nieudanych reform wprowadza-

nych przez rz¹d i Sejm. Tak by³o

choæby z kolejnymi reformami

systemu edukacji. Dlatego do-

brze, ¿e wybory samorz¹dowe

odbywaj¹ siê w innym terminie,

ni¿ wybory parlamentarne. Ro-

œnie dziêki temu szansa na to,

¿e w rz¹dzie i samorz¹dzie za-

siadaæ bêd¹ przedstawiciele

ró¿nych ugrupowañ. Je¿eli tak

nie jest, to dzia³acze partyjni we

w³adzy lokalnej bardziej dbaj¹ o

wizerunek swoich przywódców

ni¿ o interes mieszkañców. Ci

ostatni zostaj¹ wtedy sami wo-

bec utrudnieñ wymyœlanych na

szczeblu centralnym, a od lokal-

nych liderów s³ysz¹ wy³¹cznie

pochwalne peany na czeœæ

kolejnej reformy.

Podobnie, choæ na odwrót,

jest z reprywatyzacj¹. Nie ma

ustawy, wiêc maj¹tki s¹ zwraca-

ne przez s¹dy, które w swoich

wyrokach nie zwa¿aj¹ na wzglêdy

spo³eczne. Przez pierwszych

kilka lat rz¹dów Hanny Gronkie-

wicz-Waltz, wiceprzewodnicz¹cej

Platformy Obywatelskiej (w tym

czasie PO ju¿ rz¹dzi³a krajem),

s³yszeliœmy, jakie to wa¿kie po-

wody uniemo¿liwiaj¹ powstanie

ustawy reprywatyzacyjnej. Do-

piero pod naciskiem ubieg³o-

rocznego referendum Platforma

ujawni³a, ¿e ma nawet dwa -

sprzeczne zreszt¹ ze sob¹ -

projekty reprywatyzacji. Przez

rok nie ujawni³ siê jednak ¿aden.

Warszawska Wspólnota Sa-

morz¹dowa przecina ten wêze³

gordyjski. Piotr Guzia³ przedstawi³

projekt ustawy zakazuj¹cej

podczas reprywatyzacji s¹dowej

oddawania w naturze obiektów

publicznych, takich jak szko³y.

Projekt jest prosty - nie przes¹-

dzaj¹c docelowych rozwi¹zañ

ustawowych, zatrzymuje dzik¹

reprywatyzacjê obiektów pu-

blicznych. Ciekowe, co zrobi¹

teraz pos³owie, szczególnie ci

wybrani w Warszawie.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

O reprywatyzacji
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