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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

Atrakcyjne

rabaty!

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)

NE
WS

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

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 2dokoñczenie na str. 3

Restauracja

CAMELOT
zaprasza:

* szeroki wybór dañ i przek¹sek

dla ma³ych i du¿ych

* rodzinny obiad

w stylowych wnêtrzach

* spotkania biznesowe i towarzyskie

w kameralnym klimacie - Wi-Fi

* imprezy okolicznoœciowe

na ka¿d¹ kieszeñ

DOSTAWA dañ z karty menu GRATIS!

www.restauracja-camelot.pl

tel: 22 675 61 31

ul. Wyszogrodzka 3/5

Jeden z uczestników kon-

kursu podaje w w¹tpliwoœæ

sensownoœæ zamykania tego

etapu inwestycji (po stronie

Bemowa) na stacji Powstañ-

ców Œl¹skich.

Dlaczego nie Powstañców

Œl¹skich?

Koñczenie budowy w

tym miejscu mo¿e staæ siê

przyczyn¹ sporych utrudnieñ

w ruchu i koniecznoœci rozko-

pania niedawno przebudowa-

nego skrzy¿owania, co jest

ewidentnym marnotrawstwem

publicznych pieniêdzy. Plano-

wana jest przecie¿ budowa

kolejnego odcinka z trzema

stacjami i zajezdni¹ na osiedlu

Mory. Wszystko to powoduje,

¿e zaplanowanie na tym

Budowa II linii metra

– etap koncepcyjny
Zbli¿aj¹ca siê budowa kolejnego odcinka II linii metra

ju¿ na wstêpie ma problemy. Jak pisaliœmy w marcu,

procedura rozstrzygniêcia przetargu zosta³a przesuniêta

z 31 marca na 31 lipca ze wzglêdu na znaczn¹ iloœæ

przystêpuj¹cych do przetargu oferentów. Tak wiêc

mamy ju¿ do czynienia z kilkumiesiêcznym opóŸnieniem.

Inwestycja budzi równie¿ zastrze¿enia oferentów. Jakiego

typu s¹ to zastrze¿enia?

Podkreœlano, ¿e bêdzie to

mo¿liwe dopiero po wybudo-

waniu Trasy Œwiêtokrzyskiej

i obwodnicy Pragi, ale miejski

in¿ynier ruchu nie wykluczy³

mo¿liwoœci czasowego zamy-

kania fragmentu Z¹bkowskiej

na weekendy ju¿ teraz. Dla

mieszkañców by³oby to ma³o

dotkliwe, poniewa¿ dostêp

do posesji zosta³by zacho-

wany. Co wa¿ne, miasto

planuje stworzenie nowego

wêz³a przesiadkowego na

skrzy¿owaniu Targowej i

Kijowskiej, w powi¹zaniu ze

Stadionem, co na trwa³e

odci¹¿y Z¹bkowsk¹. Po¿¹dane

zmiany na Z¹bkowskiej maj¹

zmierzaæ do odtworzenia

drobnej przedsiêbiorczoœci,

rozwoju gastronomii i rze-

mios³a. Ma to swoje zalety,

bowiem powstanie prze-

strzeñ bardziej przyjazna,

bezpieczna dla pieszych

i cichsza, ale mo¿e to

jednoczeœnie spowodowaæ

tworzenie innego rodzaju

ha³asu, powodowanego

przez ludzi i stopniow¹

gentryfikacjê, czyli wypieranie

dotychczasowych mieszkañców

przez nowych.

Prezydent Micha³ Olszewski

odpowiedzialny za Zintegro-

wany Program Rewitalizacji,

zapewni³, ¿e przewidziano

w nim te¿ mechanizmy, po-

zwalaj¹ce zapobiegaæ tym

negatywnym procesom. A

wszelkie zmiany bêd¹ wpro-

Zintegrowany Program

Rewitalizacji
Zakoñczy³ siê etap konsultacji projektu Zintegrowanego

Programu Rewitalizacji na lata 2015-2022, który ma obj¹æ

fragmenty trzech dzielnic na prawym brzegu Wis³y:

Pragi Po³udnie, Pragi Pó³noc i Targówka. Spotkanie,

podsumowuj¹ce konsultacje w tej sprawie, poprzedzi³a

relacja z warsztatów zorganizowanych przez Gazetê

Wyborcz¹ na temat mo¿liwoœci postulowanego przez

spo³eczników utworzenia deptaka na ul. Z¹bkowskiej.

By³a to jednak przede

wszystkim okazja do rozmów

s¹siedzkich. Okaza³o siê, ile

tracimy, zadowalaj¹c siê

zdawkowym „dzieñ dobry” na

co dzieñ, a czasami nie znamy

siê wcale. St¹d pomys³ na

karteczki zawieraj¹ce podsta-

wowe dane: imiê, nazwisko

i adres, przyklejane dumnie

na piersi niemal przez ca³¹

kilkugodzinn¹ imprezê. Do-

pisali te¿ byli mieszkañcy,

Miêdzy dawnymi

a nowymi czasy
Upalny weekend 12-14 czerwca obfitowa³ na Pradze

w atrakcje i wydarzenia kulturalne. Tym trudniej by³o

oczekiwaæ, ¿e wybór mieszkañców padnie na wydarzenie

lokalne, ca³kiem oddolne, a w dodatku sk³adkowe. A

jednak... Mieszkañcy Œliwic nie zawiedli i w sobotnie

popo³udnie pojawili siê na lokalnym boisku przy ulicy

Kotsisa wyposa¿eni w parasole, le¿aki, sprzêt sportowy

i liczne smako³yki, od których ugina³y siê sto³y.

Dzia³ka miêdzy stadnin¹

koni a Kana³em Bródnowskim

to teren niemal tak du¿y, jak

dzia³ka zajmowana przez

osiedle Zielone Zacisze.

Miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego

przewiduje tu te¿ podobn¹

zabudowê, a wiêc bloki nie

wy¿sze ni¿ 6-piêtrowe oraz

zachowanie 50 proc. po-

wierzchni biologicznie czynnej.

Postanowienia planu musi

respektowaæ wojskowy in-

westor, który chce zbudowaæ

tu du¿e osiedle.

Wojskowe Towarzystwo

Budownictwa Spo³ecznego

„Kwatera” Sp. z o.o. jest

spó³k¹ Skarbu Pañstwa utworzon¹

przez Wojskow¹ Agencjê

Mieszkaniow¹ na podstawie

przepisów ustawy z dnia 22

czerwca 1995 roku o zakwa-

terowaniu Si³ Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej.

Spó³ka oddaje posiadane

mieszkania w drodze umowy

najmu do dyspozycji Wojsko-

wej Agencji Mieszkaniowej,

Gilarska wojskowa
W jednym z poprzednich numerów NGP donosiliœmy,

¿e Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego

„Kwatera” otrzyma³o w marcu tego roku pozwolenie

na zbudowanie du¿ego osiedla mieszkaniowego na

terenie dawnego PGR Bródno. Inwestycja budzi

zrozumia³e zainteresowanie czytelników, zw³aszcza

mieszkañców s¹siedniego Zielonego Zacisza.

dokoñczenie na str. 5

Zebrani wyrazili niepokój,

czy zostan¹ one zrealizowane

w bie¿¹cym roku. W przypad-

ku sieci Wi-Fi, modernizacji

wybiegu dla miœków czy budo-

wy wybiegu dla psów, prawdo-

podobnie uda siê je wykonaæ

w tym roku, choæ nie oby³o siê

bez problemów. Realizacjê

Dialog o bud¿ecie obywatelskim,

seniorach i wspó³pracy z miastem
Czerwcowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu

Spo³ecznego na Pradze Pó³noc poœwiêcono kilku

najbardziej aktualnym tematom. Po zaakceptowaniu

protoko³u z poprzedniego posiedzenia omówiono stan

realizacji projektów, które wygra³y w zesz³orocznej

edycji bud¿etu partycypacyjnego.

Mamy urlop!

Od 29 czerwca do 16 sierpnia

nasza redakcja bêdzie nieczynna.

Nastêpna gazeta - 26 sierpnia.
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W dniu 19 lutego 2015 r.

przedstawiciele Spo³ecznego

Komitetu Mieszkañców War-

szawy z³o¿yli w Biurze Rady

Miasta Sto³ecznego Warszawy

projekt ww. uchwa³y, który

przewiduje wyra¿enie przez

radnych zgody na udzielenie

95% bonifikaty przy prze-

kszta³ceniu prawa u¿ytkowa-

nia wieczystego we w³asnoœæ.

Dziêki temu mieszkañcy nie

bêd¹ musieli p³aciæ tak wysokich

op³at za u¿ytkowanie wie-

czyste. W maju br. wp³yn¹³

drugi, podobny obywatelski

projekt w tej sprawie. Oby-

dwie inicjatywy popar³o po-

nad 70 tys. mieszkañców.

Choæ od z³o¿enia projektu w

Radzie Warszawy up³ynê³o

ju¿ 4 miesi¹ce, nie zosta³y

podjête ¿adne dzia³ania w tej

sprawie. Chcê te¿ przypo-

Co dalej z uchwa³¹ o bonifikatach?

Apel do Rady Miasta
Jako cz³onek Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej

„Praga”, która jest jednym z inicjatorów obywatelskiego

projektu uchwa³y Rady m.st. Warszawy w sprawie wyra¿enia

zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od

op³at za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w

prawo w³asnoœci nieruchomoœci dla mieszkañców spó³dzielni

mieszkaniowych, jestem g³êboko zaniepokojona, ¿e w dalszym

ci¹gu Rada Warszawy nie podjê³a prac nad z³o¿onym projektem,

pod którym podpisa³o siê ponad 52 tys. warszawiaków.

mnieæ, ¿e m.in. z mojej ini-

cjatywy jeszcze w lutym Rada

Dzielnicy Praga Pó³noc jed-

nog³oœnie zwróci³a siê do

Rady Warszawy o przyjêcie

uchwa³y w sprawie bonifikat.

Dlatego jako radna Dziel-

nicy Praga Pó³noc podjê³am

interwencjê u radnych War-

szawy oraz warszawskich

pos³ów na Sejm, aby prace

nad z³o¿onym projektem

zosta³y podjête, a sama

uchwa³a finalnie zosta³a

przyjêta.

Hanna Jarzêbska

radna Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy

Przewodnicz¹ca Rady Nadzorczej

w RSM „Praga”

Miêdzy dawnymi

a nowymi czasy
którzy du¿¹ grup¹ stawili siê

na imprezie, aby powspomi-

naæ dawne dzieje z kolegami

z podwórka, nie zwa¿aj¹c na

odleg³oœæ dziœ ich dziel¹c¹.

Jeden z goœci przyjecha³ a¿

ze Szwecji. Atmosfera roz-

mów, równie gor¹ca jak aura,

t³umaczy³a straty w spalonej

kie³basie i karkówce na pozo-

stawionym chwilowo bez

opieki grillu. W koñcu po latach

spotkali siê szkolni koledzy!

Na Œliwicach pojawili siê te¿

goœcie z Pragi. Mi³¹ niespo-

dziankê sw¹ obecnoœci¹

sprawili: praski pose³ Marek

Borowski oraz burmistrz dziel-

nicy Pawe³ Lisiecki z rodzin¹.

Do przekrzyczenia g³oœnych

dyskusji niezbêdny okaza³ siê

megafon, skutecznie skupia-

j¹cy uwagê na podawanych

informacjach - a to o wyœcigu w

workach, a to o przeci¹ganiu

liny, a to o konkursie wiedzy

o patronach ulic. Nawet

gdyby któreœ z dzieci nie by³o

imprez¹ do koñca zachwyco-

ne, zapewne zmieni³o zdanie

po pojawieniu siê pana z

cukrow¹ wat¹... O¿y³ na co

dzieñ nieco zapomniany stó³

do ping-ponga, grano w ko-

metkê i strza³ki. I tylko dziura

w p³ocie okaza³a siê rozwi¹-

zaniem ma³o reprezentacyj-

nym i niewygodnym dla takiej

iloœci ludzi. Organizuj¹ca

piknik Rada Kolonii Œliwice,

dzia³aj¹ca od pó³ roku w nowym

sk³adzie, ju¿ wyst¹pi³a o wy-

konanie stosownego wejœcia

na boisko od ulicy Gersona.

Piknik s¹siedzki by³ pierwszym

tego rodzaju wydarzeniem

na Œliwicach od kilkudziesiêciu

lat i z pewnoœci¹ nie ostatnim.

Dopominaj¹ siê o to mieszkañcy.

Prawdopodobnie okazja do

kolejnego s¹siedzkiego

spotkania pojawi siê tu¿ po

wakacjach.                         Kr.

dokoñczenie ze str. 1

Dialog o bud¿ecie obywatelskim,

seniorach i wspó³pracy z miastem
pla¿y Rusa³ka przej¹³ Zarz¹d

Mienia m.st. Warszawy. Dwa

projekty rowerowe powstan¹

tylko czêœciowo w roku bie¿¹-

cym, najtrudniejsze zadania

zostan¹ przesuniête na przy-

sz³y rok, przejmie je w czêœci

tak¿e pe³nomocnik ds. rozwo-

ju komunikacji rowerowej.

Przedyskutowano przyczyny

takiego stanu rzeczy. Z³o¿y³y

siê na to m.in. rozbie¿ne

kryteria wyceny projektów,

niepe³na ocena merytoryczna,

a nade wszystko rozpoczêcie

procedur realizacyjnych dopiero

w nowym roku kalendarzo-

wym, a nie bezpoœrednio po

wy³onieniu zwyciêzców. Bar-

bara Domañska pe³nomocnik

ds. bud¿etu partycypacyjnego

w dzielnicy wyjaœni³a, ¿e

miasto wyci¹gnê³o wnioski z

pierwszej edycji bud¿etu i w

tym roku prace nad zwyciêskimi

projektami maj¹ rozpocz¹æ

siê du¿o wczeœniej. G³osowanie

w tej edycji trwa do 26 czerwca

pod internetowym adresem

twojbudzet.um.warszawa.pl

Mo¿na te¿ oddaæ swój g³os

wype³niaj¹c kartê do g³oso-

wania w wersji papierowej

w WOM na parterze urzêdu

przy K³opotowskiego 15 oraz

w siedzibach ZGN.

Kolejnym z poruszonych

tematów by³o zaopiniowanie

projektu statutu Dzielnicowej

Rady Seniorów. W dyskusji

zg³oszono do niego liczne uwagi.

Maria Pokój zaproponowa³a,

aby zwiêkszyæ liczebnoœæ rady

z 9 do max.15 osób oraz w jak

najwiêkszym stopniu uspo³ecz-

niæ procesy wyboru jej cz³onków

i uczestnictwa seniorów w

podejmowaniu wa¿nych dla

nich decyzji. Zasugerowano

powrót do zarzuconego przez

dzielnicê pomys³u zorganizo-

wania spotkañ otwartych. Anna

Machalica ze Stowarzyszenia

Otwarte Drzwi zauwa¿y³a, ¿e

powo³ywanie rady jest dzia³a-

niem wbrew ogólnym tenden-

cjom spo³ecznym do coraz

wiêkszej wzajemnej integracji,

sugeruj¹c g³êbszy namys³ nad

potencjalnymi szansami o

ograniczaniu tego rozwi¹zania.

Rekomendacje DKDS w tej

sprawie zostan¹ ujête w

osobnej uchwale.

Zaproszony przez prezydium

DKDS Tomasz Pactwa dyrektor

miejskiego Biura Pomocy i

Projektów Spo³ecznych przed-

stawi³ mo¿liwoœci zawierania

partnerstw z organizacjami

pozarz¹dowymi w celu wspólne-

go ubiegania siê o œrodki unijne

w obszarze rozwoju rynku pracy,

walki z ubóstwem i edukacji. Li-

dokoñczenie ze str. 1 derem w takim partnerstwie jest

albo miasto, albo organizacja,

przy czym bardziej liczy siê

dobry pomys³ ni¿ dotychczasowe

doœwiadczenie potencjalnego

partnera spo³ecznego. Zbudo-

wane teraz trwa³e partnerstwa

maj¹ stanowiæ potencja³ na

póŸniejsze lata, kiedy finansowa-

nie unijne siê skoñczy. Miasto

jest przekonane, ¿e dzia³ania

podejmowane wspólnie z

partnerami spo³ecznymi s¹

bardziej skuteczne, a ich efekty

s¹ trwalsze – podkreœla³ dyrektor

Pactwa. Poniewa¿ tylko do 30

czerwca mo¿na sk³adaæ wnioski

o takie partnerstwa, burmistrz

Pawe³ Lisiecki zadeklarowa³

zorganizowanie osobnego

spotkania poœwiêconego temu

tematowi jeszcze 23 czerwca

2015 r. Szczegó³y na temat

partnerstw na stronie:

europa.um.warszawa.pl    Kr.

Ju¿ po raz siódmy Street Art

Doping odbywa siê w Warszawie.

Festiwal przez lata bardzo siê

zmieni³. Sta³ siê jedn¹ z bardziej

kameralnych imprez, ale te¿

œci¹gaj¹c¹ najciekwaszych

artystów œwiatowej s³awy.

Najczêœciej to nazwiska, których

prac w Polsce nie mo¿na by³o

dotychczas ogl¹daæ.

- Po kilku latach dzia³ania

zrozumieliœmy i na czym nam

zale¿y i co powinno byæ istot¹

takich festiwali. Nie robienie

jarmarku z fajerwerkami i kolo-

rowanie miasta, ale niezwykle

przemyœlany wybór lokalizacji i

zapewnienie jak najlepszych

warunków pracy dla zaproszonych

artystów, którym zapewnia siê

ca³kowit¹ wolnoœæ wypowiedzi

– mówi Przemek Dziub³owski z

Fundacji Do Dzie³a! - Od trzech

lat próbowaliœmy œci¹gn¹æ

Conora Harringtona i oto w

tym roku uda³o siê.

Pochodz¹cy z Irlandii, a

mieszkaj¹cy w Londynie Conor

Harrington to artysta, który

równie dobrze odnajduje siê w

murach galerii, jak i w wielkim

formacie przestrzeni publicznej.

Tak na jego p³ótnach, których

wartoœæ na aukcjach obecnie

dochodzi do kiludziesiêciu

tysiêcy funtów, jak i muralach,

przeplataj¹ siê klasyczne

ujêcia – portrety mê¿czyzn,

sceny bitewne, nawi¹zania

do klasycznych renesansowych

obrazów z ¿ywio³em ulicy,

sp³ywaj¹c¹ farb¹ i pikselami,

sprowadzaj¹cymi te prace

na wspó³czesne tory, tro-

pami abstrakcyjnego eks-

presjonizmu.

Harrington stworzy pracê

przy ul. Œrodkowej 17 na

Pradze Pó³noc.

- Cieszymy siê ¿e w tym

roku ca³y festiwal odbywa siê

po prawej stronie Wis³y; mam

wra¿enie, ¿e wci¹¿ traktowa-

nej nieco egzotycznie, jeœli

chodzi o kulturê i sztukê –

mówi Dziub³owski.

Fundacja Do Dzie³a! w ub.

roku wyprodukowa³a pracê

Daleasta na Pradze przy ul.

Bliskiej, teraz w najlbli¿szym

otoczeniu powstan¹ kolejne

dwie prace.

Ich autorami bêd¹ W³osi –

108 i CT. Pierwszy tworzy

wielkie figury abstrakcyjne,

druga skupia siê na dekon-

strukcji liternictwa.

Kolejnym artyst¹, którego

zobaczymy w tym roku bê-

Street Art Doping na Pradze Pó³noc!
Fundacja Do Dzie³a! jak co roku w lipcu daje o sobie

znaæ, zamieniaj¹c ulice Warszawy w galeriê. W tym roku,

po raz pierwszy na Pradze Pó³noc, goœciæ bêdziemy

œwiatowej s³awy artystów Street Artu. Praga zyska murale

artystów, którzy wyznaczaj¹ nowe kierunki w sztuce,

nie tylko w przestrzeni publicznej.

dzie 1010, Niemiec, polskie-

go pochodzenia. Szykujemy

dla niego œcianê przy Mackie-

wicza. Jego prace w prze-

strzeni publicznej zadziwiaj¹

odbiorców, wci¹gaj¹c w trój-

wymiarowe artystyczne dziu-

ry, abstrakcyjne i niezwykle

sugestywne formy.

- Cieszymy siê, ¿e w tym

roku podejmujemy wspó³pracê

z Kwiaciarni¹ Grafiki, dziêki

której miêdzy innymi odbêdzie

siê rowerowa wycieczka po

praskich muralach.

Wierzymy, ¿e wysokiej

klasy sztuka street artu

przypadnie Pañsdtwu do gustu

bardziej, ni¿ wszechobecna

reklama wielkoformatowa.

Liczy siê jakoœæ.

KDz, bbj

„Nie³atwo jest opowiedzieæ Pragê” - ostrzegaj¹ autorzy ksi¹¿ki. Dzielnica nigdy nie cieszy³a

siê dobr¹ s³aw¹. Odrêbna od reszty miasta, mimo up³ywu lat nadal zachowuje swój specyficzny

„mikroklimat”. Mi³oœnicy praskiego folkloru spotkaj¹ siê ju¿ 30 czerwca w Muzeum Pragi.

Ta czêœæ Warszawy w trakcie wojny uleg³a stosunkowo ma³emu zniszczeniu, jednak zaniedbania

w³adz doprowadzi³y do szybkiego rozwoju przestêpczoœci. Obraz powojennej Pragi, widoczny na

fotografiach Woropiñskiego, jest pe³en odrapanych kamienic, zabitych deskami okien i bazarów,

po których przechadzaj¹ siê praskie przekupki. W ciemnych bramach mo¿na dostaæ wszystko, ale

te¿ wszystko straciæ. Na tle zdewastowanych budynków toczy siê barwne, codzienne ¿ycie. T³umy

na Bazarze Ró¿yckiego wymieniaj¹ najnowsze plotki, sprzedawcy rozk³adaj¹ towary, na praskich

podwórkach bawi¹ siê dzieci. Czasem nawet ktoœ uœmiechnie siê do obiektywu.

Jerzy Woropiñski – pra¿anin, fotoreporter, laureat licznych nagród fotograficznych.

Pracowa³ m.in. dla Polskiej Agencji Interpress, National Geographic czy Biura Promocji

Miasta Warszawa. O fenomenie warszawskiej Pragi porozmawiaj¹ z autorem El¿bieta

Wichrowska – literaturoznawca, autorka ksi¹¿ki „Na Pragê nie wrócê” oraz Cezary Polak –

ceniony dziennikarz, mi³oœnik warszawskiej Pragi.

Spotkanie wokó³ ksi¹¿ki „Praga w starej fotografii” - Muzeum Warszawskiej Pragi,

ul. Targowa 50/52, wtorek, 30.06, godz. 18.30. Wstêp wolny!

Praga w starej fotografii
Tej Pragi ju¿ nie ma. Wyjêta spod prawa, niebezpieczna, fascynuj¹ca – taka by³a w latach

siedemdziesi¹tych. A jaka jest dzisiaj? O obrazie prawobrze¿nej Warszawy kiedyœ i dziœ

we wtorek 30 czerwca w Muzeum Warszawskiej Pragi opowie autor ksi¹¿ki „Praga w starej

fotografii” – Jerzy Woropiñski. Album pojawi siê w sprzeda¿y ju¿ na pocz¹tku lipca.
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etapie stacji Powstañców

Œl¹skich jako przystanku

koñcowego – z komor¹ do za-

wracania i torami odstawczymi

– nie ma wiêkszego sensu,

bowiem oznacza koniecznoœæ,

jak pisze uczestnik konkursu,

„wyburzenia niedawno odda-

nego do eksploatacji skrzy¿o-

wania Górczewskiej i Po-

wstañców Œl¹skich po prze-

budowie uk³adu drogowego,

tramwajowego i uzbrojenia

terenu.” Co proponuje ów

oferent? Rozszerzenie inwe-

stycji o stacjê Lazurowa. To

tu mia³aby powstaæ komora

zawracania i tory odstawcze.

Nie by³oby wówczas potrzeby

wyburzania œwie¿o wybudo-

wanego skrzy¿owania Gór-

czewska – Powstañców Œl¹-

skich i wyrzucania pieniêdzy

w b³oto. Ponadto dziêki takiej

koncepcji architektoniczno-

budowlanej znacznie lepiej

mo¿na by³oby zorganizowaæ

przesiadki.

Metro Warszawskie w

imieniu inwestora, czyli m.st.

Warszawy, poinformowa³o,

¿e zmiana koncepcji architek-

toniczno-budowlanej propo-

nowana przez uczestnika

konkursu nie wchodzi w rachubê.

By ograniczyæ utrudnienia w

czasie budowy, stacja zosta-

nie przesuniêta poza skrzy¿o-

wanie. Zmniejszy siê dziêki

temu w niewielkim stopniu

straty wynikaj¹ce z dewastacji

skrzy¿owania Górczewska -

Powstañców Œl¹skich, ale

wyd³u¿¹ siê drogi dojœcia do

przystanków tramwajowych

i autobusowych.

Tymczasem w koñcu maja

zakoñczy³ siê pewien etap

przetargu. Min¹³ termin

sk³adania wniosków o do-

puszczenie do udzia³u w

konkursie na koncepcjê

architektoniczno-budowlan¹

dla tego etapu rozbudowy II

linii metra. Dokumentacjê

z³o¿y³o dziewiêæ firm. Piêæ

z nich zaprezentowa³o swoje

koncepcje na budowê odcinka

pó³nocno-wschodniego, zaœ

cztery na budowê odcinka

zachodniego. Teraz czas na

ocenê dokumentacji przez

Metro Warszawskie, nastêp-

dokoñczenie ze str. 1 nie uczestnicy postêpowania

spe³niaj¹cy warunki formalne,

zostan¹ zaproszeni do

przetargu.

Sk³ady II linii metra przewioz³y

ju¿ ponad 7,6 mln osób

Trochê ponad trzy miesi¹ce

funkcjonowania i ju¿ taki

wynik. Widaæ, jak bardzo po-

trzebny by³ ten odcinek. Linia

funkcjonuje bardzo dobrze,

nie by³o wiêkszych awarii,

¿aden sk³ad nigdzie nie

utkn¹³, tory odstawcze,

szczególnie te na stacji Stadion,

umo¿liwiaj¹ „nocowanie”

sk³adów. Dziêki temu nie ma

pustych przejazdów miêdzy

elektrowozowni¹ na Kaba-

tach a II lini¹ i odwrotnie.

Infrastruktura na razie nie

przysparza ¿adnych proble-

mów. Okaza³o siê równie¿ w

trakcie eksploatacji, ¿e poci¹gi

inspiro s¹ praktycznie bardzo

ma³o awaryjne. Pocz¹tkowo

nieco problemów przysparza³y

windy i schody ruchome. Za-

trzymanie przez pasa¿erów

biegu schodów przy u¿yciu

specjalnego, awaryjnego

przycisku skutkuje koniecz-

noœci¹ wzywania firmy ser-

wisuj¹cej schody.

Niebagatelna dla pasa¿erów

jest mo¿liwoœæ rozmawiania

przez telefony komórkowe na

stacjach i podczas przejazdu.

Ca³a trasa II linii metra ma

zasiêg telefonii komórkowych,

w przeciwieñstwie do I linii,

gdzie wci¹¿ s¹ problemy na

niektórych stacjach i podczas

przejazdu. Zasiêg telefonii

komórkowych maj¹ trzy stacje

I linii: Plac Wilsona, Marymont

i Politechnika. Ci¹g³y zasiêg

w tunelach I linii dostêpny jest

od M³ocin do placu Wilsona.

Trwaj¹ prace nad moderni-

zacj¹ kolejnych stacji: Dworzec

Gdañski, Ratusz - Arsena³ i

Œwiêtokrzyska.

(egu)

Zintegrowany Program Rewitalizacji
wadzane w porozumieniu z

mieszkañcami.

Analogiczny warsztat dotyczy³

zagospodarowania Pa³acyku

Konopackiego, w którym

zaplanowano funkcje domu

kultury. Uczestnicy warsztatu

widzieli tam raczej nieformalne

centrum s¹siedzkie z boga-

tym programem kulturalnym,

skierowanym do lokalnej

spo³ecznoœci.

Prezydent Olszewski,

odnosz¹c siê do wyników

konsultacji Zintegrowanego

Programu Rewitalizacji, pod-

kreœli³, ¿e takie miejsca s¹

bardzo wa¿ne w procesie

rewitalizacji. Choæ przezna-

czone na te cele na Pradze

Pó³noc nieruchomoœci s¹

po³o¿one blisko siebie, jak

Pa³acyk Konopackiego, Dom

Kultury Praga i dawna zajezd-

nia tramwajów konnych na

In¿ynierskiej, placówki te bêd¹

mia³y inn¹, uzupe³niaj¹c¹ siê

wzajemnie ofertê kulturaln¹.

Odnosz¹c siê bezpoœrednio

do zg³aszanych uwag pod-

kreœli³, ¿e z za³o¿enia ZPR

ma charakter ramowy i zg³a-

szane szczegó³owe rozwi¹-

zania nie mog³y zostaæ w nim

uwzglêdnione na tym etapie.

Wyjaœni³ te¿, ¿e cele wyznaczone

w programie s¹ jednakowo

wa¿ne, a ich numeracja ma

tylko charakter porz¹dkuj¹cy.

Zgodnie z za³o¿eniami pro-

gramu w czêœci œródmiejskiej

bêdzie powstawa³o wiêcej

mieszkañ, aby odwróciæ proces

niekontrolowanego rozrostu

przedmieœæ, a co za tym idzie

problemów komunikacyj-

nych. Na Pradze Pó³noc

bêd¹ to plomby, ale przede

wszystkim remonty starych

kamienic. Ma to dotyczyæ nie

tylko inwestycji miejskich,

ale i prywatnych inwestorów,

których Bank Gospodarstwa

Krajowego ma zachêcaæ do

budowy mieszkañ na wyna-

jem. W celu ograniczenia

zanieczyszczenia powietrza

miasto bêdzie inwestowaæ

w dalsze przy³¹czenia do

sieci cieplnej, a tam, gdzie

to z jakichœ przyczyn jest

niemo¿liwe - dofinansowywaæ

inwestycje w odnawialne

Ÿród³a energii. W zakresie

przedsiêbiorczoœci ma³e

przestrzenie lokali w starej

zabudowie determinuj¹ ich

przeznaczenie dla ma³ych

firm, sklepików, drobnego

rzemios³a. Specjalna oferta

zostanie te¿ skierowana do

sektora kreatywnego. W

programie zauwa¿ono, ¿e

kultura niesie ze sob¹ wartoœci

- to nie tylko nowe miejsca

pracy. Siedziba Sinfonia

Varsovia, wbrew zg³aszanym

obawom, nie stanie siê pla-

cówk¹ elitarn¹, ale otwart¹

na potrzeby mieszkañców

rewitalizowanych obszarów,

aktywnie wspó³uczestnicz¹c¹

w programie. Wiele uwag

Praskiej Platformy Kultury -

porozumienia podmiotów i

osób dzia³aj¹cych w najsze-

rzej rozumianym obszarze

kultury po prawej stronie Wi-

s³y - zosta³o uwzglêdnionych.

Natomiast rozwój turystyki

wi¹¿e siê z popraw¹ jakoœci

przestrzeni publicznych, ela-

stycznymi zasadami najmu

lokali u¿ytkowych i przemyœlan¹

polityk¹ lokalow¹. Zosta³y

te¿, zgodnie ze zg³oszonymi

wnioskami, wprowadzone

nowe wskaŸniki oceny realizacji

celów, zmieniono propono-

wane definicje. Pod naci-

skiem strony spo³ecznej

zrezygnowano z powo³ywania

komitetu steruj¹cego, z³o¿o-

nego z urzêdników, na rzecz

komitetu rewitalizacji z

udzia³em spo³eczników i

ekspertów. Rozbudowano i

doprecyzowano niektóre

dzia³ania, np. uwzglêdniono

partnerstwo z mieszkañcami

oraz z przedsiêbiorcami w

realizacji programu. W toku

konsultacji zg³oszono 273

uwagi, z czego uwzglêdniono

blisko 80%. Podczas dyskusji

panelowej z udzia³em eks-

pertów przytaczano przyk³ad

£odzi, która podobny program

rewitalizacji ju¿ rozpoczê³a.

Objêto nim 25 zaniedbanych

budynków z 1827 roku w

dzielnicy Ksiê¿y M³yn. Do-

œwiadczenia £odzi pokazuj¹,

¿e aby osi¹gn¹æ po¿¹dane

efekty, trzeba byæ na miejscu,

poznaæ potrzeby ludzi i ich

problemy. Rewitalizacji nie da

siê przeprowadziæ zza prezy-

denckiego biurka. W £odzi na

podwórkach sta³y namioty,

gdzie rozmawiano z miesz-

kañcami i poznawano ich

bol¹czki, o których na spo-

tkaniach otwartych czasem

wstydzili siê mówiæ. Czy w

Warszawie te doœwiadczenia

zostan¹ wykorzystanie -

oka¿e siê na etapie wdra¿ania

Zintegrowanego Programu

Rewitalizacji. S¹ to jednak

dzia³ania kosztowne. War-

szawa zamierza przeznaczyæ

na realizacjê ZPR do 2022

roku 1,4 mln z³otych, podczas

gdy £ódŸ ma na to 4 mln.

Prezydent Olszewski zaznaczy³

jednak, ¿e podana kwota nie

jest ostateczna. Miasto wci¹¿

zabiega o dodatkowe œrodki

na ten cel.

Janusz Owsiany ze Stowa-

rzyszenia Monopol Warszawski,

miejski przewodnik, zosta³

nagrodzony brawami, bo-

wiem podkreœla³, ¿e przede

wszystkim nale¿y byæ wobec

mieszkañców przyzwoitym.

Realizacja programu rewita-

lizacji powinna byæ lekcj¹ po-

kory dla przeprowadzaj¹cych

j¹ urzêdników. Przestrzegano

te¿ przed pog³êbianiem siê

ró¿nic spo³ecznych. Jacek

Grunt-Mejer, mieszkaj¹cy na

Pradze psycholog spo³eczny

zwróci³ uwagê, ¿e œwietlice w

jego okolicy s¹ nastawione

wy³¹cznie na dzieci zagro¿one

wykluczeniem; inne dzieci

tam nie chodz¹. Innym pro-

blem jest tworzenie barier

architektonicznych poprzez

grodzenie osiedli i posesji,

uniemo¿liwiaj¹ce dogodne

po³¹czenia piesze.

Zanim rozpocznie siê jego

wdra¿anie, Zintegrowany

Program Rewitalizacji na lata

2015-22 - po zaopiniowaniu

przez Warszawsk¹ Radê

Po¿ytku Publicznego - trafi

pod obrady Rady Warszawy,

najprawdopodobniej na

pierwszej powakacyjnej sesji.

Kr.

dokoñczenie ze str. 1

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515

Budowa II linii metra – etap koncepcyjny
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„Oœrodek Pomocy Spo³ecznej wobec spo³ecznych

problemów dzielnicy” – konferencjê pod takim tytu³em

11 czerwca zorganizowa³ Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

Pragi Pó³noc, pod patronatem burmistrza dzielnicy.

Wœród 65 uczestników byli przedstawiciele wydzia³ów

urzêdu dzielnicy, przedstawiciele SZPZLOL, stra¿y

miejskiej, policji, poradni psychologiczno-pedagogicznej,

zespo³u kuratorskiej s³u¿by s¹dowej, centrum wspierania

rodzin „Prawdziwa Warszawa” oraz lokalnych organizacji

pozarz¹dowych.

G³ównym przes³aniem konferencji by³o zaprezentowanie

wszechstronnoœci i interdyscyplinarnoœci pracy socjalnej, re-

alizowanej na rzecz mieszkañców. Konferencja by³a okazj¹,

by prze³amaæ stereotypowe spojrzenie na pomoc spo³eczn¹

i po raz pierwszy przedstawiæ zawód pracownika socjalnego

w kontekœcie jego roli „spo³ecznego wspomagacza” oraz za-

prezentowaæ uczestnikom wszystkie zadania, które realizuje

oœrodek pomocy spo³ecznej.

W strukturze OPS znajduj¹ siê; dzia³ pomocy specjalistycz-

nej, asystentura rodzin, zespó³ interdyscyplinarny do prze-

ciwdzia³ania przemocy w rodzinie, dom dziennego pobytu przy

ul. Brzeskiej 4, dom samotnej matki i dziecka przy Szyma-

nowskiego 4a, Klub Z³otego Wieku przy ul. Jagielloñskiej 6.

Jaros³aw Turek w swoim wyst¹pieniu wymieni³ najwa¿niejsze

powody œwiadczenia pomocy spo³ecznej na Pradze Pó³noc:

ubóstwo, problemy osób niepe³nosprawnych, bezrobocie, trud-

noœci w wype³nianiu funkcji opiekuñczo-wychowawczych oraz

patologie: alkoholizm, narkomania, przestêpczoœæ, przemoc do-

mowa. Praca OPS nie ogranicza siê do œwiadczeñ pieniê¿-

nych. Oferta oœrodka zapewnia potrzebuj¹cym mieszkañcom

Pragi Pó³noc kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego,

asystenta rodziny, poradnictwo specjalistyczne: psychologa, do-

radcy zawodowego, prawnika, wsparcie rodzinne w sprawach

przemocy i dla niepe³nosprawnych. Zadaniem pracowników

socjalnych nie jest opieka nad potrzebuj¹cymi, ale fachowa

pomoc w uzyskiwaniu przez nich samodzielnoœci. Istot¹ pracy

socjalnej jest poprawa spo³ecznego funkcjonowania osób i

rodzin. Celem pracy socjalnej jest pomoc w nauczeniu siê

samodzielnoœci. Coœ, jak dawanie wêdki, nie ryby.

W wyst¹pieniu Karoliny Busk pt. „Jak pracujemy” znalaz³a

siê taka refleksja: „Bywa, ¿e dla osób wspieranych jesteœmy

czasem sol¹ w oku, bo wymagamy, bo pomoc nie jest bezwa-

runkowa, ma s³u¿yæ usamodzielnieniu, aktywnej integracji, a

nie uzale¿nieniu od systemu wsparcia./../ Podkreœlam zasad-

nicz¹ ró¿nicê w filozofii pomagania, zawart¹ pomiêdzy s³owa-

mi POMOC a OPIEKA. My POMAGAMY, nie opiekujemy siê,

tylko usamodzielniamy.” Autorka wymieni³a ró¿ne metody pra-

cy, m.in. metodê indywidualnego przypadku – Ÿród³em dia-

gnozy do tej pracy jest kwestionariusz rodzinnego wywiadu

œrodowiskowego. Innym narzêdziem jest kontrakt socjalny –

pisemna umowa zawarta z osob¹, ubiegaj¹c¹ siê o pomoc,

okreœlaj¹ca uprawnienia i zobowi¹zania stron umowy w

ramach wspólnie podejmowanych dzia³añ, zmierzaj¹cych do

przezwyciê¿enia trudnej sytuacji ¿yciowej osoby lub rodziny.

Inne metody pracy socjalnej to: metoda grupowa, która opiera

siê na samopomocy i interakcji grupowej oraz metoda œrodo-

wiskowa, ze szczególnym udzia³em partycypacji w zmianach.

„Konferencja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem. Jej

uczestnicy chwalili zarówno sam pomys³, jak i sposób pre-

zentacji zagadnieñ. Indywidualne osoby tu¿ po zakoñczeniu

konferencji podchodzi³y do dyrektora OPS Wojciecha Gajew-

skiego z gratulacjami i podziêkowaniem za tak jasne, proste

i ciekawe przedstawienie pracy oœrodka. Wiêkszoœæ uczest-

ników nie zdawa³a sobie sprawy, ¿e Oœrodek Pomocy Spo-

³ecznej realizuje a¿ tak wiele dzia³añ, a pracownik socjalny to

zawód, wymagaj¹cy szerokiego zakresu wiedzy oraz szcze-

gólnych umiejêtnoœci i kompetencji” – tak oceni³ konferencjê

jeden z jej uczestników.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Pragi Pó³noc poszukuje

wolontariuszy, którzy chc¹ pomagaæ g³ównie osobom starszym,

w codziennych sprawach, oraz dzieciom (chodzi zw³aszcza o

pomoc w nauce). Chêtni proszeni s¹ o kontakt z Iwon¹ Krawczyk,

która w OPS odpowiada za wolontariat - tel. 22 518-91-31.

W porz¹dku dziennym by³

projekt uchwa³y w sprawie

zmiany za³¹cznika dzielnicowego

do bud¿etu m.st. Warszawy na

rok 2015 oraz projekty uchwa³

w sprawie zmian nazw ulic w

dzielnicy Targówek. Na sesji

wprowadzono sprawê rozpa-

trzenia skargi pana £.S. na

dzia³ania Zak³adu Gospodaro-

wania Nieruchomoœciami.

Projekt pierwszej uchwa³y,

pozytywnie zaopiniowany

przez 3 komisje, radni otrzy-

mali wraz z autopoprawk¹

zarz¹du; na sesji wprowadzono

drug¹ autopoprawkê.

Po ¿ywej dyskusji uchwa³ê

popar³o w g³osowaniu 19

radnych, jeden wstrzyma³ siê od

g³osu. Uchwa³a przewiduje

zwiêkszenie dochodów o

6 458 311 z³ na wydatki

bie¿¹ce w obszarze edukacji

(m.in. 712 670 z³ na szko³y

podstawowe, 2 805 641 z³ na

dotacje dla niepublicznych

przedszkoli, 730 000 z³ na

gimnazja, 535 000 z³ na licea

ogólnokszta³c¹ce, 900 000 z³

na szko³y zawodowe).

Najwiêcej dyskusji wywo³a³a

sprawa organizacji wydarzeñ

kulturalnych w dzielnicy.

Oprócz burmistrza S³awomira

Antonika wyjaœnieñ udziela³

dyrektor Sebastian Cichocki z

Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

W uchwalonej wersji kwotê na

zadania w zakresie kultury

zwiêkszono o 131 000 z³, w

tym 81 000 z³ na organizacjê

Pierwsz¹ czêœæ obrad 16 czerwca prowadzi³ przewodnicz¹cy

rady Krzysztof Miszewski, drug¹ wiceprzewodnicz¹ca

Agnieszka Kaczmarska, trzeci¹ – ponownie Krzysztof

Miszewski. G³osy liczy³ Bartosz Szajkowski.

wydarzeñ kulturalnych, konser-

wacjê rzeŸb w Parku RzeŸby

(27 600 z³) oraz na VII edycjê

projektu „Park RzeŸby na

Bródnie” – 22 400 z³ (wystawy

prac plastycznych, fotograficz-

nych, filmowych, performance

oraz konkurs rysowników).

Bardziej zró¿nicowane wyniki

da³o g³osowanie projektu

uchwa³y Rady m.st. Warszawy

w sprawie nadania i zmiany

nazw ulic. 10 radnych popar³o,

6 by³o przeciw, 5 wstrzyma³o

siê od g³osu w sprawie

nadania nazwy „Lewinowska”

– ulicy, biegn¹cej od ul. Le-

winowskiej do skrzy¿owania

z ulic¹ Potulick¹ i od skrzy-

¿owania z ul. Potulick¹ w

kierunku wschodnim, a tak¿e

nadania nazwy „Konarowa”

odcinkowi dotychczasowej

ulicy Lewinowskiej, zlokalizo-

wanemu pomiêdzy ul. Me-

chaników a ul. Klamrow¹.

W sprawie kolejnej zmiany

nazwy ulicy pozytywn¹ opiniê

wyda³a komisja infrastruktury,

inwestycji i ochrony œrodowi-

ska; na sesji negatywn¹ opiniê

wyrazili: Zbigniew Poczesny i

Mi³osz Stanis³awski. Maciej

Jankiewicz zaproponowa³, by

s³owa „opiniuje siê pozytywnie

projekt uchwa³y Rady m.st.

Warszawy” zast¹piæ s³owami

„opiniuje siê negatywnie.

Uchwa³a dotyczy nadania

nazwy „Stru¿añska” - ulicy

bez nazwy, zlokalizowanej

pomiêdzy ul. £odygow¹ a ulic¹

o zwyczajowej nazwie Lewi-

nowska. Za negatywnym za-

opiniowaniem opowiedzia³o

siê 15 radnych, 3 by³o przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu.

Po dyskusji i wyjaœnieniach

radcy prawnego urzêdu dzielnicy,

na wniosek radnego Jacka

Rybaka rozpatrzenie skargi

pana £.S. na dzia³ania ZGN

przes³ano do komisji rewizyj-

nej. Tak¹ decyzjê popar³o 10

radnych, 5 by³o przeciw, 7

wstrzyma³o siê od g³osu.

Ponad godzinê obrad wy-

pe³ni³y „Informacje i pytania”.

Najbardziej aktywni byli radni:

Mi³osz Stanis³awski i Andrzej

Bittel, pytania stawiali tak¿e:

Andrzej Gapys, Witold Hara-

sim, Jêdrzej Kunowski, Maciej

Jankiewicz. Pytania dotyczy³y

m.in.: stanu ulic, frezowania na

ul. Trockiej, przetargów na pla-

ce zabaw, „wygaszania” Kana-

³u Bródnowskiego, przyczyn

opóŸnienia zamkniêcia ul. Œw.

Wincentego, kortów przekazanych

ogrodowi jordanowskiemu,

doprowadzenia ruchu pieszego

do bazaru od ul. Nowo Trockej,

uhonorowania dyrektora Teatru

„Rampa”, terminu rozpoczêcia

transmisji z sesji on line, korekty

regulaminu funkcjonowania

rady dzielnicy. Na pytania od-

powiadali: burmistrz S³awomir

Antonik i wiceburmistrzowie:

Grzegorz Gadecki i Pawe³

Michalec.                            K.

Pomoc niejedno

ma imiê

G³ównym tematem sesji 19 czerwca by³a zmiana za³¹cznika

dzielnicowego Targówka do bud¿etu m.st. Warszawy na rok

2015: zwiêkszenie œrodków finansowych dzielnicy o kwotê

1 600 000 z³ ze œrodków finansowych, wygospodarowanych

z bud¿etu Biura Rozwoju Miasta po przyznaniu subwencji dro-

gowej. Tê kwotê przeznaczono na remonty dróg: 880 000 z³

na remonty nawierzchni bitumicznych ul. Fantazyjnej (200 000 z³)

i ul. Tarnogórskiej (680 000 z³); 720 000 z³ na remonty chod-

ników na ulicach: Pra³atowskiej, Gniazdowskiej, Kunieckiej,

Lidzkiej, Piñskiej, Siedzibnej i £¹kociñskiej. Po informacji i

wyjaœnieniach wiceburmistrza Grzegorza Gadeckiego uchwa-

³ê o zmianie za³¹cznika podjêto jednomyœlnie, 18 g³osami.

Przewodnicz¹cy Rady Krzysztof Miszewski podziêkowa³

zarz¹dowi Targówka za starania o zwiêkszenie œrodków

finansowych dla dzielnicy.                                                   K.

XI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Subwencja podzielona

Zaczê³o siê od miêdzyklu-

bowego Turnieju Pi³ki No¿nej

o Puchar Procter&Gamble.

Potem na scenie wystêpowa³y

Siostry Czarodziejki, artysta

cyrkowy Don Slavio z ¿ywym

pytonem, klaun Kropeczka,

zespó³ Wanda i Banda,

uczniowie z SP 58, Szalone

Dziewczyny z oœrodka dla

uchodŸców, zespó³ M³ode

Talenty, potem Za³oga dr.

Bryga, na koniec zespó³ di-

sco polo Okej. Wszystkich

artystów aktywnie wspiera³a

publicznoœæ. Miêdzy wystê-

pami na scenê poproszone

zosta³y: Hanna Neræ i Teresa

Bieniek, którym wrêczono

statuetki, przyznane przez

kapitu³ê Rady Osiedla za

Dobra zabawa
20 czerwca Rada Osiedla Targówek Fabryczny wspólnie

z urzêdem dzielnicy Targówek zorganizowa³a XVI Festyn

Rodzinny przed SP nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7.

Zarz¹d Oczyszczania Miasta prosi o zg³aszanie

lokalizacji znaków zas³oniêtych przez ga³êzie roœlin.

Bujna zieleñ przyuliczna pozytywnie wp³ywa na estetykê

miasta. Jednak rozrastaj¹ce siê ga³êzie drzew i krzewy mog¹

przys³aniaæ znaki drogowe. W trosce o wspólne bezpieczeñ-

stwo prosimy mieszkañców Warszawy o zg³aszanie miejsc,

gdzie roœlinnoœæ ogranicza prawid³ow¹ widocznoœæ znaków

przy drogach, chodnikach i œcie¿kach rowerowych. Adresy

takich lokalizacji prosimy zg³aszaæ do Miejskiego Centrum

Kontaktu: telefonicznie pod numer 19115, przez portal

www.warszawa19115.pl, mailem na adres: kontakt@um.warszawa.pl

lub z pomoc¹ aplikacji mobilnej Warszawa19115.

Codziennie s³u¿by kontrolne Zarz¹du Oczyszczania

Miasta monitoruj¹ Warszawê pod k¹tem widocznoœci

znaków drogowych. Ich ods³anianiem zajmuj¹ siê firmy

pielêgnuj¹ce zieleñ przyuliczn¹ oraz Interwencyjne Pogotowie

Porz¹dkowe. Monitoring rozpoczyna siê wiosn¹ i trwa a¿

do jesieni. Najwiêcej interwencji odnotowujemy po pe³nym

ulistnieniu drzew, ale tak¿e po obfitych deszczach, gdy

ga³êzie nasi¹kn¹ wod¹ i opuszczaj¹ siê pod nadmiernym

ciê¿arem. W ub. roku ods³oniliœmy 1,3 tys. znaków drogowych.

Z proœb¹ o zadbanie o widocznoœæ znaków zwracamy

siê tak¿e do zarz¹dców dróg wewnêtrznych, osiedlowych

i gminnych oraz osób prywatnych, z których posesji

wyrastaj¹ roœliny zas³aniaj¹ce znaki.

X sesja Rady Dzielnicy Targówek

Du¿o zmian

Ods³aniamy znaki

zas³ugi dla spo³ecznoœci

lokalnej.

Dzieci bawi³y siê na dmu-

chañcach i trampolinie;

uczestniczy³y w zajêciach

sportowo-rekreacyjnych,

prowadzonych przez Fundacjê

œw. Józefa.

Pod jednym z namiotów

mo¿na by³o g³osowaæ na

bud¿et partycypacyjny, w

wielu miejscach – smakowaæ

poczêstunki, (nie tylko s³odkie)

i napoje oraz watê cukrow¹.

Imprezê zakoñczy³ pokaz

fajerwerków.

Sponsorami festynu by³y

firmy: Procter&Gamble, sklep

Marcin Seku³a, Delta Glass

Anna i Krzysztof Zawada

oraz Markbud Marek Sójka.

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy

zapraszaj¹ na: DZIEÑ S¥SIADA na Pradze-Pó³noc.

27 czerwca 2015 r. w godz. 10.00-22.00

- PRASKIE PODWÓRKA, w godz. 14.00-18.15: ul. Brzeska 16,

ul. Kawêczyñska 43, Plac Hallera (przy fontannie),

ul. Z¹bkowska 2, ul. Z¹bkowska 3;

- MUSZLA KONCERTOWA w Parku Praskim, godz. 19.00-22.00;

- IV TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY

PRAGA-PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY w pi³ce no¿nej

na boisku „Orlik” przy ul. Szanajcy 5, godz. 10.00-16.00.

WSTÊP WOLNY!
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

Carrefour jest liderem wielkiej dystrybucji w Europie. Pod naszym szyldem dzia³a obecnie

w Polsce ponad 700 sklepów w ró¿nych formatach, jesteœmy tak¿e w³aœcicielem

i zarz¹dc¹ centrów handlowych. Firma zatrudnia ponad 16 000 osób. D¹¿¹c do

podniesienia jakoœci ¿ycia klientów i konsumentów, Carrefour Polska realizuje

strategiê odpowiedzialnego biznesu. Kluczowym elementem strategii firmy jest

równie¿ odpowiedzialne podejœcie do pracowników. W tym celu firma wdro¿y³a Politykê

Ró¿norodnoœci. W zwi¹zku z intensywnym rozwojem poszukujemy osób nastanowisko:

Pracownik dzia³u warzywa/owoce

Pracownik Dzia³u Produktów Œwie¿ych (stoisko z wêdlinami)

Pracownik Skanowania towaru*

Wymagania:

• doœwiadczenie pracy na podobnym stanowisku

• zorientowanie na wysoki poziom obs³ugi klientów

• posiadanie ksi¹¿eczki do celów sanitarno-epidemiologicznych

• wykszta³cenie min. œrednie*

• znajomoœæ obs³ugi komputera*

• zdolnoœci organizacyjne*

• umiejêtnoœæ pracy w zespole*

Oferujemy:

• stabilnoœæ zatrudnienia (umowa o pracê)

• szkolenia przygotowuj¹ce do objêcia stanowiska

• szeroki pakiet socjalny

• mo¿liwoœci rozwoju

• zdobycie bogatego doœwiadczenia

MIEJSCE PRACY: Carrefour Express, ul. Plac Przymierza 6, Warszawa

CV prosimy sk³adaæ osobiœcie u Kierownika Sklepu lub przes³aæ na podany poni¿ej adres mailowy:

kierownik_386-plp691_carrefour_market@carrefour.com

Gilarska wojskowa
która zakwaterowuje tam

¿o³nierzy zawodowych.

Osiedle przy ulicy Gilar-

skiej zosta³o zaprojektowane

jako zespó³ 10 wielorodzin-

nych budynków mieszkal-

nych na 708 mieszkañ oraz

budynku biurowego wraz z

gara¿ami podziemnymi, infra-

struktur¹, zagospodarowa-

niem terenu i obiektami towa-

rzysz¹cymi oraz zieleni¹.

Wszystkie projektowane bu-

dynki mieszkalne s¹ równej

wysokoœci – licz¹ 6 kondy-

gnacji nadziemnych i 1 kon-

dygnacjê podziemn¹. Tylko

budynek biurowy odznacza

siê zró¿nicowan¹ wysoko-

œci¹: jedna jego czêœæ ma 5

kondygnacji nadziemnych, a

druga – 2 kondygnacje nad-

ziemne. Poziom 0 budynku

zaprojektowano z przezna-

czeniem na lokale u¿ytkowe.

Czy osiedle Gilarska bêdzie

jedynie kolejnym molochem

gêsto ustawionych bloków?

- W ramach planowanej in-

westycji przewiduje siê reali-

zacjê piêciu obszarów rekre-

acji dla dzieci, czyli placów

zabaw, o ³¹cznej powierzch-

dokoñczenie ze str. 1 ni ok. 480 m2 - mówi Jolanta

Zaniewska z TBS Kwatera. –

Jeden z placów zabaw zosta³

podzielony na dwie strefy,

jedn¹ z przeznaczeniem dla

dzieci m³odszych a drug¹ -

dla dzieci starszych i m³odzie-

¿y, z urz¹dzeniami i na-

wierzchni¹ zabezpieczaj¹c¹

przed uszkodzeniami cia³a.

Mieszkañcy s¹siednich

osiedli boj¹ siê, ¿e plano-

wana inwestycja bêdzie za-

mkniêtym osiedlem dla wy-

branych. Zwracaj¹ uwagê,

¿e na Zaciszu nie ma ogól-

nodostêpnych placów, bo-

isk czy hal sportowych.

Osiedle Gilarska tej sytuacji

nie poprawi.

- Zgodnie z projektem osie-

dle jest terenem otwartym, w

zwi¹zku z tym dostêp do te-

renów zielonych jest nieogra-

niczony dla osób spoza osie-

dla – przekonuje Jolanta Za-

niewska.

Niepokój budzi tak¿e ko-

munikacja. Ulica œw. Wincen-

tego od lat nie mo¿e docze-

kaæ siê remontu i jest ci¹gle

zakorkowana. Wraz z bu-

dow¹ osiedla ruch jeszcze siê

zwiêkszy.

- Zaprojektowano uk³ad

komunikacyjny, który z powo-

dzeniem obs³ugiwaæ bêdzie

10 budynków mieszkalnych

i 1 biurowy – uspokaja Jo-

lanta Zaniewska. – Wjazd

na osiedle przewidziany jest

z dwóch stron: od strony

pó³nocnej, od ulicy Grobli i

ulicy projektowanej, oraz od

strony po³udniowej – od

strony ulicy Nowotrockiej,

która bêdzie przed³u¿eniem

ulicy Matki Teresy z Kalkuty

(Budowlanej) i tak¿e ulicy

projektowanej.

Wojskowa inwestycja przy

Gilarskiej realizowana bêdzie

etapami. W pierwszym etapie

powstan¹ dwa wielorodzinne

budynki mieszkalne na 132

mieszkania i biurowiec, a w

drugim – osiem pozosta³ych

budynków mieszkalnych.

Jakkolwiek nierealne okaza-

³y siê wiêc nadzieje okolicz-

nych mieszkañców na zamia-

nê pola PGR Bródno w park,

to jednak projekt osiedla

wydaje siê byæ przyjazny dla

ludzi a integracja z wojskowymi

s¹siadami mo¿liwa.

Joanna Kiwilszo

W swym zamyœle LSW mia³

byæ odpowiedzi¹ na coraz

powszechniejsze negatywne

zjawiska w obrêbie struktury

makro- i mikrospo³ecznej,

takie jak rozpad wiêzi, postê-

puj¹ca dezintegracja rodziny

i ca³y wachlarz zwi¹zanych z

tym zaburzeñ, dotykaj¹cych

zw³aszcza dzieci i m³odzie¿.

Programem zostali objêci

uczniowie w wieku 7-18 lat

z obszarów zagro¿onych

Wspieramy Targówek
„Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym”

to kolejny projekt realizowany w ci¹gu dwóch ostatnich

lat przez Stowarzyszenie Dla Rodzin. Potrwa jeszcze

tylko do koñca czerwca, wiêc warto pokusiæ o kilka s³ów

podsumowania.

wykluczeniem spo³ecznym,

a tak¿e ich rodziny, którym

specjaliœci wspó³pracuj¹cy z

LSW zaofiarowali komplek-

sow¹ pomoc w formie kon-

sultacji oraz bezp³atnych

warsztatów.

Obok organizacji poza-

rz¹dowych i parafii z terenu

Targówka do inicjatywy

w³¹czy³y siê szko³y – to w

nich odbywa siê wiêkszoœæ

zajêæ – oraz mnóstwo gotowych

poœwiêciæ czas wolontariu-

szy. Wa¿ny element stanowi

ponadto Internet, a konkret-

nie strona infotargowek.org i

fan page na Facebooku, na

którym ukazuj¹ siê zarówno

informacje o kolejnych aktyw-

noœciach LSW, jak i wiadomo-

œci z szeroko pojêtego ¿ycia

dzielnicy.

Dzia³ania ca³y czas prowa-

dzone s¹ intensywnie i wie-

lotorowo. W ramach wyrów-

nywania szans edukacyjnych

zorganizowana zosta³a m.in.

pomoc przy odrabianiu lekcji.

Odby³o siê tak¿e sporo cie-

kawych wyjazdów i wyjœæ na

imprezy kulturalne. Ci zaœ,

którzy poczuli w sobie arty-

styczn¹ ¿y³kê, mieli mo¿liwoœæ

wzi¹æ udzia³ w warsztatach

teatralnych lub wspólnym

krêceniu filmu. Wszystko to

ma na celu rozbudzenie

zainteresowañ i ukrytego

potencja³u, zaœ w konse-

kwencji – przywrócenie

wiary w siebie i poszerzenie

kompetencji spo³ecznych.

G³ównymi adresatami

programu s¹ szko³y pod-

stawowe nr 28 i 114 oraz

gimnazja nr 141 i 142. Okaza³

siê on œwietn¹ przygod¹

dla wszystkich uczestników,

lecz równie¿ przyczyni³ siê

do g³êbszej integracji œrodo-

wiska lokalnego.

Skutki LSW z ca³¹ pewnoœci¹

bêd¹ d³ugofalowe. Tak¹ nadziejê

wyra¿aj¹ organizatorzy.

Powy¿szy list otrzymaliœmy od Bródnowskiego Osiedlowego

Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego. Poni¿ej odpowiedŸ

rzecznika prasowego Urzêdu Dzielnicy Targówek:

1. Planów dot. doprowadzenia pr¹du oraz lekcji dla szkó³ nie

zg³asza³a dzielnica. Z powy¿szym pytaniem nale¿y zwróciæ

siê do pomys³odawcy.

2. Osoby zainteresowane kortami wielokrotnie otrzymywa³y

informacjê na temat stanu faktycznego oraz w³asnoœci terenu

w Parku Bródnowskim. Informacji udzielono zarówno pod-

czas posiedzenia komisji sportu oraz w trakcie sesji Rady

Dzielnicy. Odpowiedzi wielokrotnie udziela³a tak¿e dyr. OJ

VII Katarzyna Patrzyczna.

3. Nie nastêpuje ¿adne niszczenie mienia spo³ecznego.

Osoby wystêpuj¹ce z roszczeniami nie s¹ strona w powy¿szym

postêpowaniu. Grunt jest w³asnoœci¹ m.st. Warszawy.

Zarz¹dc¹ gruntu jest OJ VIII.

4.Obecnie opracowywana jest koncepcja zagospodarowania

w/w rejonu, która zostanie poddana ocenie spo³ecznej.

Przez ponad 20

lat ludzie w zgodzie

z prawem (legalnie)

u¿ytkowali zbudowane w

latach 90 korty w Parku

Bródnowskim, a raczej to, co

z nich pozosta³o w wyniku

indolencji urzêdniczej. Nie

by³y generowane ¿adne

koszty, za to by³ wielki zysk

spo³eczny. Bezprawn¹ de-

cyzj¹, bo nie maj¹c¹ ¿adnej

pisemnej podstawy prawnej,

teren ten zosta³ przekazany

OJ nr VIII. Do tej pory, pomimo

tego, ¿e burmistrz pisemnie

zobowi¹za³ siê znaleŸæ

odpowiedni dokument z

29.02.2008 roku w swoich

archiwach – tenisiœci go nie

zobaczyli.

W miêdzyczasie spo³e-

czeñstwo by³o informowane

Na dwa g³osy o kortach
o wielkich planach: doprowa-

dzenie pr¹du (korty musz¹

byæ co jakiœ czas podlewane),

zamontowanie monitoringu

(³obuzy niszczy³y sprzêt i na-

wierzchniê), lekcje dla szkó³,

tenis dla wszystkich. ̄ adne z

nich nie zosta³y zrealizowane

a na ostatnim posiedzeniu

Komisji Sportu i Rekreacji

¿adne z nich nie zosta³o po-

wtórzone – ani pan burmistrz

Gadecki ani pani dyrektor

Patrzyczna nie odpowiedzieli

pozytywnie na kilka propozycji

strony spo³ecznej.

Przez ca³y czas rozmów

nie podali oni te¿ argumen-

tów ani DLACZEGO ani PO

CO nie umo¿liwia siê nikomu

grania w tenisa na tych

kortach. Bo graæ siê nie da:

nie doprowadzono pr¹du, a

Informacja o dowozie dzieci niepe³nosprawnych

z domu do szko³y w roku szkolnym 2015/2016

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepe³nosprawnych

zamieszka³ych na terenie Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

mog¹ ubiegaæ siê o dowóz z domu do szko³y. Warunkiem skorzystania

z bezp³atnego dowozu jest posiadanie przez ucznia orzeczenia

o niepe³nosprawnoœci oraz zaœwiadczenia o uczêszczaniu do

przedszkola/szko³y/oœrodka szkolno-wychowawczego. 

Pismo skierowane do rodziców/opiekunów prawnych oraz

formularz Wniosku mo¿na uzyskaæ w sali WOM w Urzêdzie

Dzielnicy Praga Pó³noc przy K³opotowskiego 15 lub pobraæ

ze strony Praga-pn.waw.pl w zak³adce Aktualnoœci.        bbj

Fundacja Hereditas zaprasza dzieci, m³odzie¿ i ca³e rodziny do udzia³u

w miêdzypokoleniowej grze na terenie parku Skaryszewskiego

Miêdzypokoleniowa gra parkowa

27.06 (sobota) zbiórka o godz. 10.00

wejœcie do parku od strony ronda Waszyngtona

Obowi¹zuj¹ zapisy pod numerem telefonu (22) 891 01 62

lub pod mailem: magdalena.zadrozna@fundacja-hereditas.pl

UDZIA£ W PROJEKCIE JEST BEZP£ATNY!

poproszono nas, ¿ebyœmy

go od³¹czyli (by³ pod³¹czony

grzecznoœciowo) – w roku 2015

pr¹du nie ma, klucz jest u

osoby na „Syrence”, ale

nikomu go siê nie wydaje.

Jest to ewidentne niszczenie

nie tylko mienia spo³ecznego

ale – co wa¿niejsze – ini-

cjatywy obywatelskiej! Zero

pozytywnej reakcji!

Prosimy o szybk¹ reakcjê,

¿eby mo¿na by³o graæ na

takich zasadach jakie urzêdnicy

obiecywali, albo pozwolenie na

u¿ytkowanie tego terenu przez

stowarzyszenie oraz skrupulatne

wyjaœnienie pod czyj¹ jurys-

dykcj¹ i na jakiej podstawie

prawnej jznajduj¹ siê teraz te

grunty.

Na marginesie: urzêdnicy

wspomnieli, ¿e potrzeba oko³o

50 tys. z³ aby te korty dopro-

wadziæ do stanu u¿ywalnoœci

– nam wystarczy 0 z³.

Pomó¿cie nam.



6  nowa gazeta praska

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

D

R

Z

W

I

O

K

N

A

mini og³oszenia

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

ALE szybka i elastyczna

po¿yczka do 25000 z³. tel.

668-681-916

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, TELEWIZJA, monta¿,

serwis, tel. 534 10 20 10

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

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

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,

strychów. Wywóz mebli. Tel.

22 499-20-62

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, gruzu 722-990-444

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

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

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

789-090-573

PRACA

PRACOWNIA krawiecka

zatrudni emerytki przy

poprawkach, tel. 662-872-118

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z

pokolenia na pokolenie, i jest uznawany za

jednego z najlepszych healerów w Azji i Europie.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je

eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne

organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y

energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum

choroby. Poœwiêca choremu oko³o pó³ godziny,

ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿

uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne

manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe,

praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane

bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi

na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci

m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtno-

œci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby

oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie

u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu

wielu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Dlaczego lepiej wybraæ Jamesa?

- wizyta trwa 30 minut przez które James zajmuje

siê ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem

wskazanych miejsc

- doje¿d¿amy do domu czy szpitala jeœli sam

nie jesteœ w stanie do nas dotrzeæ

- prowadzimy sta³¹ dzia³alnoœæ, codziennie mo¿esz

siê z nami skontaktowaæ w godzinach 9-19.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu.

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19

pod numerami tel.:

22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.

Sobota i niedziele telefony komórkowe.

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA

www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

OG£OSZENIE
Na podstawie § 1 ust. 1 Za³¹cznika nr 2 do Zarz¹dzenia

Nr 3357/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 marca

2006 r. (ze zm.) w sprawie zasad wydzier¿awiania

na okres powy¿ej trzech lat, nieruchomoœci miasta

sto³ecznego Warszawy, w zwi¹zku z § 7 za³¹cznika Nr 1

do Zarz¹dzenia Nr 4400/2013 Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zasad wydzier¿awiania

na okres do trzech lat, nieruchomoœci miasta sto³ecznego

Warszawy i nieruchomoœci Skarbu Pañstwa, dla których

organem reprezentuj¹cym w³aœciciela jest Prezydent

m.st. Warszawy.

ZAK£AD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŒCIAMI

W DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY Z

DNIEM 24 czerwca 2015 r. OG£ASZA KONKURS

OFERT NA DZIER¯AWÊ GRUNTU DO CZASU

ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŒCI PRZY

ULICY JAGIELLOÑSKIEJ 61 B¥DZ PODJÊCIA

DECYZJI O JEJ DALSZYM PRZEZNACZENIU JEDNAK

NA OKRES NIE D£U¯SZY NI¯ DO 3LAT I ZAPRASZA

DO Z£O¯ENIA PISEMNEJ OFERTY NA DZIER¯AWÊ

GRUNTU O POWIERZCHNI 2800 m2, Z PRZEZNACZENIEM

NA PARKING SAMOCHODOWY.

OFERTY NALE¯Y SK£ADAÆ DO DNIA 8 lipca 2015 r.

KONKURS ODBÊDZIE SIÊ W DNIU 10 lipca 2015 r.

SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE DOTYCZ¥CE

OG£OSZONEGO KONKURSU ZOSTA£Y WYWIESZONE W

SIEDZIBIE ZAK£ADU GOSPODAROWANIA NIERUCHO-

MOŒCIAMI PRZY ULICY JAGIELLOÑSKIEJ 23 ORAZ

NA STRONIE INTERNETOWEJ www.zgn-praga-pn.waw.pl

,

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, nie dajmy siê podzieliæ

ani pok³óciæ. Zdrowie jest

najwa¿niejsze. Reformy s³u¿by

zdrowia zacz¹³bym od zmia-

ny zasady dzia³ania. P³aæmy

lekarzom za to, aby nie cho-

rowaæ, a nie za ³agodzenie

objawów. Przywróæmy ¿ywnoœci

i wodzie pitnej dawn¹ normê

polsk¹. Ujawnijmy jakoœæ i

zawartoœæ toksyn wszystkich

produktów dostêpnych na rynku

na murach supermarketów.

Monitorujmy jakoœæ naszego

powietrza. Skoro bêdziemy

wiedzieæ, co jest dobre, a

co be, niech nastanie czas

toksykologów i Sanepidu.

Najm¹drzejszych lekarzy.

Rzetelna diagnoza nale¿y

siê te¿ relacjom, zawartym

pomiêdzy myœliwymi a psami.

h t t p : / / w y b o r c z a . p l /

1,75478,18174646,Nela-

__Brajan_i_Aron_nie_¿yj¹-

_przez_mysliwych___Oni-

.html#BoxGWImg

http://hartman.blog.polity-

ka.pl/2015/02/26/ty-chamie-

polski-chamie/

Je¿eli Szanowni Pañstwo

mog¹ przeczytaæ te dwa

felietony wraz z komentarzami

internautów, to zobaczycie

poziom sporu. Aliœci z faktami

siê nie dyskutuje.

Co do opisu p. Hartmana,

to stwierdzê, ¿e postrza³y z

wiatrówek nie wydaj¹ siê

byæ dzie³em myœliwego, bo

wiatrówka nie jest broni¹

myœliwsk¹.

Z rozmów z myœliwymi, których

znam z kó³ legionowskich,

chotomowskich, warszawskich,

wojskowych – ka¿dy ma psa.

Darz Bór jest honorem i za-

szczytem. Myœliwi to rolnicy,

których gospodarowanie

kosztuje du¿o dro¿ej ni¿

dotowane chemiczne rolnictwo

UE. Rodziny Mierzejewskiego,

Koñpy czy Szymczaka rato-

wa³y sarny czy dziki .... po-

gryzione przez bezpañskie

watahy psów. Rozszarpania

prawowitych mieszkañców

lasów s¹ norm¹. K³usownictwo

te¿. Frustracja jest obopólna.

Dlaczego?

Bo ustawa o ochronie

zwierz¹t jest z³a.

Bezpañskich zwierz¹t

przybywa. Schroniska dla

porzuconych psów i kotów

mno¿¹ siê jak grzyby po

deszczu. W czo³owym war-

szawskim bidulu jest prawie

dwa tysi¹ce psów. Wszystkie

szlachetne akcje adopcji

prowadzone przez rodzinê

£obodziñskich, celebrytów,

telewizje œniadaniowe koñcz¹c

na pani Monice Magnuszewskiej

dziewczynie, która w³aœnie

adoptowa³a wystraszon¹

suczkê - nie zmienia sytuacji.

Nie jest lepiej. Schronisko siê

op³aca. W ostatnich latach

powsta³ kenelo-biznes wokó³

ka¿dego powiatu. W ka¿dym

schronisku jest za du¿o zwierz¹t.

Wokó³ ka¿dego schroniska s¹

zakopane trupy zagryzionych

zwierz¹t. Z ka¿dego schroni-

ska uciekaj¹ psy i koty, które

dziczej¹ i morduj¹ zwierzêta

leœne. Kto ma racjê? Ka¿dy.

Dopóki prawo jest z³e,

dopóty bêdziemy siê wyzy-

waæ od chamów, którym siê

nie czujê. Dlatego stawiam

diagnozê.

Rzetelne diagnozy

Dag jest psem dojrza³ym, doœwiadczonym, dostojnym i

ustatkowanym. Kocha cz³owieka m¹drze i œwiadomie. Kontaktowy,

³agodny i pos³uszny. Bardzo dobrze dogaduje siê z innymi

psami, ³adnie chodzi na smyczy. Jest wielkim pieszczochem,

na spacerze nie odstêpuje cz³owieka na krok. Daga okreœli³bym

jako idealnego, wymarzonego psa, dla którego najwa¿niejszy

jest cz³owiek. Szukamy dla Niego domu na ca³e ¿ycie, który

bêdzie zas³ugiwa³ na tak wspania³ego psa, jakim jest Dag :)

Na przed adopcyjny spacer zapraszaj¹ wolontariusze:

Tomek tel. 729 620 620 oraz Justyna tel: 511 106 869.

Dag 2924/05 JU¯ 10 LAT MIESZKA W SCHRONISKU

„Znowu chce mi siê ¿yæ”; „od

dawna siê nie uœmiecha³am,

teraz znów to robiê”; „jak do-

brze jest siê znów spotkaæ z

innymi ludŸmi” – s¹ to s³owa

uczestników pierwszej edycji

naszego projektu „Aktywizacja

spo³eczna seniorów i seniorek

LGB”. W Lambdzie Warszawa

wiemy, ¿e osoby powy¿ej 60.

roku ¿ycia – kobiety, które ko-

chaj¹ kobiety oraz mê¿czyŸni,

którzy kochaj¹ mê¿czyzn – mog¹

aktywnie dzia³aæ i spotykaæ

siê nie tylko w swoim gronie,

ale równie¿ z osobami z

m³odszego pokolenia. Dlatego
stworzyliœmy program daj¹cy
seniorom i seniorkom mo¿liwoœæ
nawi¹zania nowych przyjaŸni,
spêdzania czasu z m³odszymi,
wspólnych darmowych wyjœæ
do teatru, kina, na wystawy. W

programie s¹ tak¿e spacery po

ulubionych zak¹tkach stolicy,
jak i wycieczki za miasto. Po-
nadto uczestnicy naucz¹ siê
podstaw obs³ugi komputera,
telefonu komórkowego, jêzyka
angielskiego oraz bêd¹ wiedzieli,

jak radziæ sobie z nierównym

i wykluczaj¹cym traktowaniem.

Udzia³ w projekcie jest ca³ko-

wicie darmowy.

Wzi¹³em udzia³ w projekcie,

poniewa¿ chcia³em poznaæ

nowe osoby, porozmawiaæ z

nimi, dowiedzieæ siê czegoœ no-

wego. Uwa¿am, ¿e warto by³o

siê zapisaæ. Czujê siê teraz

mniej samotny; wiem jak korzy-

staæ z komputera, a przede

wszystkim… Znowu chce mi

siê ¿yæ! – powiedzia³ Wojciech,

jeden z uczestników projektu.

Podczas pierwszej edycji

projektu g³ównie spêdza³am

czas ze wspania³¹ kobiet¹ po

60. roku ¿ycia – Mari¹, czyli

tzw. Seniork¹. Razem wycho-

dzi³yœmy na kawê, do parku, na

wystawy – nie by³o czasu na

nudê! To doœwiadczenie uœwia-

domi³o mi, ¿e seniorzy i seniorki

s¹ osobami pe³nymi energii i

zapa³u do dzia³ania! Na na-

szym projekcie skorzystali nie

tylko uczestnicy, ale równie¿

osoby z m³odszego pokolenia,

które im towarzyszy³y w trak-

cie projektu. Maria przekaza³a

mi wiele bezcennych m¹droœci

¿yciowych. – powiedzia³a

Agnieszka Wiciak, tutorka osoby

starszej oraz koordynatorka

drugiej edycji programu.

Aby wzi¹æ udzia³ w projekcie,

wystarczy zadzwoniæ pod numer

tel. 22 628 52 22 (poniedzia³ki

– pi¹tki, godz. 18:00 – 21:00)

lub nas odwiedziæ – zapraszamy

od poniedzia³ku do pi¹tku w

godz. 18:00 – 21:00 do biura

stowarzyszenia w Warszawie,

ul. ¯urawia 24a/4 (wejœcie do

klatki schodowej po prawej z

bramy). Mo¿na równie¿ kontak-

towaæ siê z nami poprzez maila:

awiciak@lambdawarszawa.org.

Zapisy prowadzimy do koñca

czerwca.

Wiêcej informacji na:
www.lambdawarszawa.org/seniorzy

Projekt jest wspó³finanso-
wany ze œrodków otrzymanych
od Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej w ramach Rz¹-
dowego Programu na rzecz
Aktywnoœci Spo³ecznej Osób
Starszych na lata 2014 – 2020.

Atrakcje dla seniorów
Lambda Warszawa rusza z drug¹ edycj¹ jedynego w Polsce

projektu stworzonego z myœl¹ o seniorach i seniorkach LGB.

Na uczestników czekaj¹ wspólne wyjœcia do teatru, kina,

nauka podstaw obs³ugi komputera oraz spotkania z osobami

równie¿ z m³odszego pokolenia. Zapisy do projektu trwaj¹

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

Prosto z mostu

Prawa strona Warszawy

Ch³odnym okiem

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Lewa strona medalu

Dziwne rzeczy dzia³y siê w pó³noc-

nopraskim samorz¹dzie bardzo czêsto.

Najspokojniej zawsze by³o za rz¹dów

SLD. PóŸniej widywa³em burmistrza z

PiS, odwo³ywanego z funkcji przez

w³asne polityczne zaplecze, w zwi¹zku

ze stawianymi mu zarzutami. Radnego

PO trac¹cego mandat po prawomoc-

nym wyroku za szanta¿ i pedofiliê.

Samorz¹dowców z PO, przechodz¹-

cych do PiS i odwrotnie. Ta kadencja

zaczê³a siê chyba pod nieszczêœliw¹

gwiazd¹. Jeszcze nie przebrzmia³y echa

po samobójstwie jednej z urzêdniczek

(sprawê nadal bada urz¹d miasta i

prokuratura), a w mieniony pi¹tek

media przynios³y sensacyjn¹ wiadomoœæ

o mo¿liwym fa³szerstwie wyborczym

w trakcie ostatnich wyborów samorz¹-

dowych na Pradze. Prokuratura w

praskim urzêdzie nadal bêdzie mia³a

co robiæ. Sprawa jest pok³osiem wielu

protestów wyborczych, zg³aszanych po

ostatnich wyborach samorz¹dowych.

Jeden z nich zg³osi³a Praska Wspólnota

Samorz¹dowa. Argumenty skar¿¹cych

musia³y byæ na tyle mocne, ¿e s¹d na

19 czerwca zarz¹dzi³ ponowne przeli-

czenie g³osów. W ich trakcie wysz³o,

¿e w komisji 394 w okrêgu nr 3 jest

du¿a ró¿nica pomiêdzy protoko³em

komisji, na podstawie którego ustala

siê wyniki g³osowania w okrêgu, a

znalezion¹ iloœci¹ kart do g³osowania

oddanych na … Prask¹ Wspólnotê

Samorz¹dow¹. Stwierdzono, ¿e brakuje

ich 164. Liderzy Wspólnoty natych-

miast zaczêli mówiæ o zaginiêciu g³osów

z magazynów urzêdu i zagro¿eniu

demokracji. Nawet gdyby karty zginê³y

w urzêdzie, to wyniki dla okrêgu oblicza

siê na podstawie protoko³ów, a te z 12

komisji pracuj¹cych w okrêgu nr 3 da³y

PWS 2 mandaty (w okrêgu 1 i okrêgu

2 otrzymali po jednym mandacie).

Protokó³ podpisuj¹ wszystkie osoby

pracuj¹ce w komisji. S¹ one zg³aszane

przez komitety wyborcze, wystawia-

j¹ce kandydatów i burmistrza. Do

protoko³u nie zg³oszono ¿adnych uwag

i protestów. W obecnoœci wszystkich

karty s¹ pakowane i w zaplombowanym

worku przekazywane do urzêdu. Czy

mo¿liwe jest wiêc, by karty do urzêdu

nie dotar³y? Pojawia siê pytanie dalej

id¹ce: czy w ogóle oddano te g³osy na

PWS i trafi³y one do urny wyborczej?

PWS okrêgu nr 3 na Szmulkach otrzy-

mywa³ bardzo ró¿ne wyniki. Wynik z

komisji 394 by³ rekordowy - 193

g³osy, w komisji 393 PWS otrzyma³

94 g³osy. Najmniej w okrêgu PWS

otrzyma³ g³osów w komisji 386, bo

tylko 51. Ogólnie w 7 komisjach na

12 bra³ wyniki poni¿ej 100 g³osów. Czy

mamy doczynienia z cudem nad urn¹

- nie wiem? Wszystko jest dziwne.

Wiele pytañ - mam nadziejê, ¿e zada

je prokuratura. Mnie nurtuje jedna

myœl. Cui bono – kto korzysta? Cie-

kawe jest tak¿e to, o czym nikt nie

mówi, ¿e przewodnicz¹c¹ komisji 394

by³a osoba zg³oszona przez … PWS.

S¹d w sprawie na razie od³o¿y³

decyzjê do sierpnia. Czy przejdzie nad

tymi wydarzeniami do porz¹dku

dziennego, czy zarz¹dzi nowe wybo-

ry na Szmulowiznie - nie wiadomo.

Komplikuje to sytuacjê w radzie i

skazuje j¹ na tymczasowoœæ. Dobre

to nie jest.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Cui bono

Czy wyobra¿aj¹ sobie Pañstwo, ¿eby

na og³oszenia i materia³y promocyjne w

jednym tylko numerze gazety lokalnej

wydaæ ponad 23 tys. z³? Wydaæ na

materia³y, które s¹ przede wszystkim

jedn¹ wielk¹ promocj¹ urzêduj¹cego

burmistrza, a jednoczeœnie kandydata

w wyborach na radnego Warszawy? Na

materia³y, które ukazuj¹ siê tu¿ przed

wyborami i s¹ sfinansowane z bud¿etu

dzielnicy, czyli pieniêdzy nas - podatników?

Je¿eli sobie Pañstwo tego nie wyobra¿aj¹,

to zachêcam do zapoznania siê z numerem

18 gazety Echo Bia³o³êckie z 2014 r. i

przekonania siê na w³asne oczy, jak promuje

siê tam burmistrz Bia³o³êki Piotr Jaworski

(PO). A wszystko w czasie kampanii

wyborczej i za publiczne pieni¹dze.

Polecam tak¿e numery 10, 11 i 16

(dostêpne s¹ równie¿ jako za³¹czniki do

moich interpelacji na BIP) tej samej

gazety. Zgodnie z informacjami, jakie

otrzyma³em, wydano na nie ³¹cznie ponad

81 tys. z³. Na tylko 4 numery. W ca³ym

2014 r. na samo Echo Bia³o³êckie wydano

180 tys. z³. Wed³ug ekspertów bran¿y

medialnej jest to kwota „szokuj¹co” wy-

soka, niespotykana w innych dzielnicach

Warszawy. Tym bardziej, gdy zestawi siê

j¹ z wydatkami na ten sam tytu³ w 2013 r.,

które wynosi³y 72 tys. z³.

Co na to radni? Jednym ze statutowych

organów rady dzielnicy jest komisja

rewizyjna. Wed³ug § 41 statutu dzielnicy

Bia³o³êka do jej zadañ nale¿y kontrola

legalnoœci, rzetelnoœci, celowoœci i go-

spodarnoœci dzia³alnoœci zarz¹du

dzielnicy. Dlatego te¿ na ostatniej

sesji rady dzielnicy Bia³o³êka postu-

lowa³em, aby komisja rewizyjna do

swojego planu kontroli na 2015 rok

w³¹czy³a sprawdzenie wydatków

dzielnicy na prasê lokaln¹ w 2014

roku. To by pozwoli³o odpowiedzieæ

na pytanie, dlaczego na Bia³o³êce

wydawane s¹ tak ogromne sumy.

Jak mo¿na siê jednak domyœliæ, w

g³osowaniu zdyscyplinowani dzia³acze

partyjni z PO odrzucili mój wniosek.

Jako radny niezale¿ny mogê i na-

dal bêdê bez skrupu³ów patrzeæ w³adzy

na rêce oraz walczyæ o to, by wiêcej nie

dochodzi³o do patologii takich jak ta

opisana powy¿ej. I mam nadziejê, ¿e

nied³ugo bêdziemy mieli rz¹dz¹cych,

którzy szanuj¹ publiczne pieni¹dze, a

zw³aszcza ludzi, którzy tak du¿¹ czêœæ

swoich (czêsto skromnych) dochodów

oddaj¹ w podatkach.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie „Inicjatywa

Mieszkañców Warszawy”

www.inicjatywa.waw.pl

facebook.com/InicjatywaWAW

23 tys. z³ na jeden

numer gazety lokalnej

W poprzednim felietonie, pan radny

Ireneusz Tondera (którego prywatnie

szanujê i lubiê), raczy³ by³ oskar¿yæ obec-

ne w³adze naszej dzielnicy o nieudolne

sprawowania w³adzy. Zarzuca miêdzy

innymi odwo³ywanie naczelników ze

„starego rozdania”. Wbrew temu jednak,

co twierdzi Pan Radny, do ¿adnej czystki

w urzêdzie nie dosz³o (choæ byæ mo¿e w

niektórych wydzia³ach powinno). Tajemnic¹

poliszynela jest, i¿ znaczna wiêkszoœæ

osób w urzêdzie wola³a poprzednie

w³adze. Niestety, jak to siê mówi, „zapo-

mnia³ wó³ jak cielêciem by³”. Szanowny

Pan Radny zdaje siê pomijaæ fakt, ¿e

wiêkszoœæ z pracuj¹cych osób w ostatnich

latach zatrudniana by³a przez minion¹

w³adzê. W³adza PO-SLD zapewne nie

by³a w tej materii odkrywcza, chc¹c

wspó³pracowaæ z ludŸmi do których mia³a

zaufanie. Niestety, tak wygl¹daj¹ kulisy

polityki. Pragnê ponadto nie zgodziæ siê

z Panem Ireneuszem, i¿ jako opozycja

nie jesteœcie od wytykania b³êdów i

kontroli koalicyjnych poczynañ. W³aœnie

tak¹ rolê ma opozycja. W minionej ka-

dencji skutecznie utrudniano nam pracê

i grano wobec opozycji PiS-PWS czêsto

w sposób bardzo nieczysty. Liczê, ¿e

zamiast obra¿aæ siê, opozycja postara

siê o merytoryczn¹ pracê i kontrolê.

Zgadzam siê natomiast, i¿ czêœæ radnych

wziê³a na siebie za du¿y ciê¿ar, zg³aszaj¹c

siê do zbyt wielu komisji. Pragnê

jednak przypomnieæ, i¿ zarówno radni PO

jak i SLD równie¿ pracuj¹ w komisjach i

¿ywiê nadziejê owocnej wspó³pracy przez

najbli¿sze lata. Wartoœci¹ nadrzêdn¹ nie

jest bowiem barwa partyjna, lecz dobro

naszej dzielnicy.

Wracaj¹c do tematu wyborów,

wskazaæ nale¿y niebywa³y skandal, do

jakiego dosz³o w ostatnich dniach. Otó¿

ponowne przeliczenie g³osów w okrêgu

3, które zarz¹dzi³ S¹d Okrêgowy dla

Pragi, nie odby³o siê, gdy¿ z urzêdu

zginê³y co najmniej 164 g³osy oddane

na ... Prask¹ Wspólnotê Samorz¹dow¹.

W konsekwencji czego mandat mog³aby

straciæ Pani Ma³gorzata Markowska (w

jej przypadku zginê³o a¿ 111 g³osów!).

Mo¿liwe s¹ tak¿e ponowne wybory.

Odpowiednie kroki prawne zostan¹

podjête w najbli¿szych dniach. Jest to

sprawa bardzo bulwersuj¹ca i wykazu-

j¹ca ogromn¹ hochsztaplerkê. Cudem

mo¿na bowiem nazwaæ to, ¿e g³osy

w tak du¿ej iloœci „wyparowa³y”. Za

przeprowadzenie minionych wyborów

nie by³ odpowiedzialny obecny, lecz

poprzedni zarz¹d. Czy o tego typu

sytuacjach i „zbiegach okolicznoœci” z lat

ubieg³ych mamy wiêc zapomnieæ b¹dŸ

oskar¿yæ obecn¹ koalicjê? Nie s¹dzê.

Na koniec, pragnê przypomnieæ

wszystkim mieszkañcom naszej Pragi o

g³osowaniu w bud¿ecie partycypacyj-

nym. Trwa ono do 26 czerwca, mo¿na

g³osowaæ m.in. przez internet, w urzê-

dzie dzielnicy oraz w ZGN i wszystkich

administracjach. Zachêcam szczególnie

do g³osowania na projekty nr 11

(Modernizacja boiska ogólnodostêpnego

przy Zespole Szkó³ nr 45 i DOSiR Praga-

Pó³noc), nr 16 (zakup ksi¹¿ek dla

praskich bibliotek), nr 17 (Budowa

Centrum Odnowy Biologicznej w Dziel-

Polemiki i skandale

Choæ do referendum 6 wrzeœnia zosta³o

trochê czasu, kampania referendalna ju¿

siê rozkrêca. Najwiêcej emocji budzi

pierwsze z trzech pytañ referendalnych:

„Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem

jednomandatowych okrêgów wyborczych

w wyborach do Sejmu RP?” Wœród za-

rzutów przeciwko jednomandatowym

okrêgom wyborczym (JOW) te najbardziej

absurdalne oparte s¹ na przeliczeniach

g³osów na mandaty w przypadku zmiany

systemu wyborczego.

I tak, autorzy portalu „Wybory Praw-

dziwie Proporcjonalne” przeliczyli wyniki

g³osowania w I turze ostatnich wyborów

prezydenckich, w których - przypomnê

- kandydat PiS uzyska³ 34,8%, kandydat

PO 33,8% a Pawe³ Kukiz 20,8% g³osów.

Wed³ug tych wyników przetworzonych

na system JOW w wyborach do Sejmu

PiS zdoby³oby tylko 219 mandatów, wy-

gra³aby PO z 240 mandatami, a ruch

Kukiza uzyska³by zaledwie 1 mandat.

No, straszna szkoda. Przeliczono te¿ pra-

cowicie wyniki ostatnich wyborów parla-

mentarnych z 2011 r. Po przetworzeniu

wyników na JOW Platforma zwiêkszy³a

swój stan posiadania w Sejmie z 207 do

311 mandatów, co pozwoli³oby jej na sa-

modzielne rz¹dy, a nawet na zmianê

konstytucji. Istne horrendum.

Czytaj¹c czy s³uchaj¹c takich dywagacji

nale¿y pamiêtaæ, ¿e oparte s¹ one na fun-

damentalnym b³êdzie metodologicznym.

Ich autorzy zak³adaj¹, ¿e w zmienionym

systemie wyborczym ludzie zag³osowaliby

tak samo - w ka¿dym okrêgu wyborczym

taka sama liczba osób zag³osowa³aby na

PiS, PO itd. To jednak fa³szywe za³o¿enie.

W innym systemie i wyborcy, i komitety

wyborcze zachowaliby siê inaczej.

W systemie JOW znacznie wiêksze

znaczenie maj¹ osobowoœci kandydatów

na pos³ów. Partie inaczej dobiera³yby

kandydatów, staraj¹c siê, by by³y to

osoby znane w terenie, wiêc pod szyl-

dami istniej¹cych partii startowa³yby

po czêœci inne osoby. Inaczej te¿ jest

prowadzona kampania wyborcza -

jest znacznie mniej scentralizowana.

Zak³adanie, ¿e lokalni kandydaci do-

staliby tyle samo g³osów, co obecnie

lista partyjna czy kandydat partii na

prezydenta, nie ma ¿adnych podstaw

i œwiadczy o niezrozumieniu JOW.

Nie umiemy przewidzieæ, jak

odnalaz³yby siê w systemie JOW

najwiêksze polskie partie polityczne,

ale na pewno nie mo¿na zak³adaæ, ¿e

uzyskiwa³yby dok³adnie te same liczby

g³osów, co w systemie proporcjonalnym.

Mamy tu analogiê ze znan¹ z fizyki

zasad¹ nieoznaczonoœci stanowi¹c¹,

¿e czynnoœæ pomiaru - czyli w tym

przypadku sposób przeprowadzenia

wyborów - ma istotny wp³yw na wynik.

Innymi s³owy, te dywagacje maj¹ tyle

samo sensu, co komentarz do wyniku

niedawnego meczu Polska-Gruzja: gdyby

to by³ tenis, po utracie czterech punktów

Gruzini straciliby dopiero jeden gem i

wynik nie by³by jeszcze przes¹dzony.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Bezpodstawny

atak na JOW-y

nicowym Oœrodku Sportu i Rekreacji

w Dzielnicy Praga - Pó³noc), nr 23

(wzbogacenie oferty kulturowej praskich

bibliotek) oraz nr 43 (wsparcie dla

Klubu Pi³karskiego Coco Jambo). ̄ yczê

udanych i w³aœciwych g³osowañ, a tak¿e

z koniecznym w tej sytuacji przek¹sem

- by nasze g³osy nigdzie nie zaginê³y.

Adriana Jara

radna Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy

W ci¹gu ostatnich dwóch tygodni

sporo siê w Warszawie dzia³o, warto wiêc

zrobiæ krótki przegl¹d najwa¿niejszych

wydarzeñ. I tak: 15 czerwca ulicami

stolicy przesz³a XV Parada Równoœci.

Jak zawsze, udzia³ w niej wziêli nie

tylko przedstawiciele mniejszoœci

seksualnych, ale równie¿ ci, którzy s¹

zwolennikami tolerancji, wolnoœci i

równoœci. Niestety – jak zwykle – nie

pofatygowa³ siê na ni¹ nikt z w³adz

Warszawy. W poprzednich latach

najwy¿szym rang¹ przedstawicielem

miasta by³em ja, jako wiceprzewodni-

cz¹cy Rady m.st. Warszawy. Trzeba

podkreœliæ, ¿e w przeciwieñstwie do

Marszów Niepodleg³oœci, podczas

Parad Równoœci nigdy nie dosz³o do

demolowania naszego miasta.

Tydzieñ póŸniej ulicami stolicy

przeszli seniorzy. Uczestnicy Parady

Seniorów po raz kolejni pokazali, ¿e

s¹ m³odzi duchem, pe³ni pomys³ów i

energii. Tak trzymaæ!

Do niespodziewanej zmiany dosz³o

na stanowisku dyrektora Zarz¹du

Dróg Miejskich. Jego wieloletni¹ sze-

fow¹ Gra¿ynê Lendzion zast¹pi³

£ukasz Puchalski, wczeœniej m.in.

miejski pe³nomocnik do spraw rowerów.

Dotychczasowa dyrektor musia³a

odejœæ, bo ZDM blokowa³ realizacjê

projektów z bud¿etu partycypacyjne-

go. Niemniej jednak nale¿¹ siê jej

ogromne podziêkowania za kawa³

roboty, któr¹ na rzecz Warszawy zro-

bi³a, zw³aszcza, ¿e jej praca nie by³a

wdziêczna. Nowemu dyrektorowi

¿yczê sukcesów i proszê, aby pamiêta³,

¿e niektórzy po prostu musz¹ poruszaæ

siê po stolicy samochodami.

Ciekawie dzieje siê równie¿ na Pradze

Pó³noc, gdzie podczas zarz¹dzonego

przez s¹d na skutek protestu ponow-

nego przeliczenia g³osów okaza³o siê,

¿e brakuje 164 kart do g³osowania.

Czy nie dojecha³y do urzêdu z komisji,

czy wyparowa³y potem - wyjaœniæ ma

prokuratura. Burmistrz dzielnicy Pawe³

Lisiecki z PiS zawnioskowa³ o ponowne

wybory i to nie w tym jednym okrêgu,

ale w ca³ej dzielnicy. Jak widaæ, na

fali zwyciêstwa Dudy ma chrapkê na

samodzielne rz¹dy na Pradze, bo ko-

alicja z Prask¹ Wspólnot¹ Samorz¹dowa

uwiera go niemi³osiernie. I wcale mu

siê nie dziwiê. O powtórzeniu wyborów

zadecyduje s¹d.

Z ciekawostek: Pawe³ Kukiz odmówi³

zagrania koncertu dla rz¹dz¹cej Bemo-

wem ekipy by³ego wiceprezydenta Ja-

ros³awa D¹browskiego. Skonfliktowane

z Hann¹ Gronkiewicz-Waltz w³adze

dzielnicy chcia³y, aby muzyk, a aktualnie

równie¿ id¹cy po w³adzê pod has³ami

antysystemowymi polityk, wspar³ ich w

walce z prezydent stolicy. Kukiz odniós³

siê do sprawy na swoim profilu na

Facebooku. Napisa³: „Nie podpisaliœmy

i zamierzamy podpisaæ umowy koncer-

towej. Dosta³em bowiem ju¿ wczeœniej

sygna³y od czujnych woJOWników o

sytuacji na Bemowie, o organizatorach

i natychmiast nakaza³em mojej agencji

przerwaæ pertraktacje”. To oznacza,

¿e w warszawskiej ekipie Paw³a Kukiza

dla bemowskich dysydentów Jaros³awa

D¹browskiego miejsca nie bêdzie. Robi

siê coraz ciekawiej…

Sebastian Wierzbicki

przewodnicz¹cy SLD w Warszawie

www.sebastianwierzbicki.pl

W kalejdoskopie
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Drodzy Mieszkañcy Pragi

Zbli¿amy siê do fina³u g³osowania w II edycji Bud¿etu Partycypacyjnego. Ju¿ po

raz drugi wspólnie zadecydujemy, na co wydaæ nasze dzielnicowe pieni¹dze. W

ubieg³ym roku mieszkañcy Pragi zdecydowali o realizacji a¿ 9 projektów. Wœród

zwyciêzców znalaz³y siê m.in. organizacja dodatkowych zajêæ dla przedszkolaków,

darmowa sieæ wi-fi, czy nowe œcie¿ki rowerowe. Obecnie mamy do dyspozycji ponad

dwa razy wiêcej œrodków ni¿ w I edycji, 2 755 884 z³.

Jak g³osowaæ?

G³osowanie trwa przez 11 dni, miêdzy 16 a 26 czerwca 2015 r. Ka¿dy mieszkaniec

Warszawy mo¿e oddaæ g³os na projekty, które jego zdaniem s¹ najbardziej potrzebne!

Projekty, które zdobêd¹ najwiêcej g³osów, zostan¹ zrealizowane w 2016 r. Naj³atwiej

jest zag³osowaæ przez Internet – na stronie www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Zag³osowaæ mo¿na równie¿ papierowo. Na Pradze-Pó³noc zdecydowaliœmy o utworzeniu 6

stacjonarnych punktów do g³osowania, w Urzêdzie Dzielnicy, oraz w administracjach ZGN:

1. Sala Obs³ugi Mieszkañców Urzêdu Dzielnicy, K³opotowskiego 15

2. Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami, ul. Jagielloñska 23

3. Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami AOM Nr 2, ul. Mackiewicza 11

4. Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami AOM Nr 3, ul. Tarchomiñska 14

5. Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami AOM Nr 4, ul. Bródnowska 24

6. Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami AOM Nr 5, ul. Burdziñskiego 7

Wype³nion¹ kartê do g³osowania mo¿na równie¿ wys³aæ poczt¹ na adres urzêdu

(ul. K³opotowskiego 15, 03-708 Warszawa) z dopiskiem „Bud¿et partycypacyjny 2016”

- aby g³os by³ wa¿ny, karta musi zostaæ dorêczona do urzêdu do 26 czerwca.

Wa¿ne: g³osowaæ mo¿na tylko jeden raz. Je¿eli ktoœ odda g³os w kilku dzielnicach,

albo na ró¿ne sposoby (przez Internet i na karcie papierowej), wszystkie g³osy tej

osoby bêd¹ niewa¿ne.

Koszt realizacji wszystkich wybranych projektów, nie mo¿e przekroczyæ ca³kowitej

dostêpnej kwoty, czyli 2 755 884 z³. Jeœli zdecyduj¹ siê Pañstwo zag³osowaæ w

formie papierowej, proszê o uwa¿ne  policzenie, czy wybrane projekty mieszcz¹ siê

w tej kwocie (w przeciwnym wypadku g³os bêdzie niewa¿ny).

Skorzystajmy wszyscy z tego przywileju, wybierzmy pomys³y, które my sami uwa¿amy

za najpotrzebniejsze, najwa¿niejsze i najciekawsze. Zachêcam do g³osowania.

Poka¿my, ¿e Pra¿anie potrafi¹ zadbaæ o swoj¹ Dzielnicê i wiedz¹, co dla niej najlepsze!

Zapraszam

Pawe³ Lisiecki

Burmistrz Dzielnicy Praga - Pó³noc m.st. Warszawy

Funkcjonowanie linii 518

pozostawia wiele do ¿yczenia.

Po zmianie trasy w zwi¹zku

z remontem mostu Grota-

Roweckiego autobus stoi w

ogromnych korkach na Kon-

wiktorskiej. Sytuacjê pogor-

szy³o jeszcze puszczenie go

zwê¿on¹ ulic¹ Œwiêtokrzysk¹.

W efekcie na 518 czeka siê

czasami 40-50 minut. Mimo

to jest przydatny, zapewnia

bowiem dojazd z Bia³o³êki do

Œródmieœcia bez przesiadek.

Jednak nie tylko czêstoœæ

kursowania linii 518 budzi

kontrowersje. Niedawno za-

mieœciliœmy list czytelnika, w

którym opisa³ bezskuteczne

(do tej pory) starania grupy

mieszkañców osiedla Tarcho-

min w rejonie ulicy Pancera,

o uruchomienie dodatkowego

przystanku linii 518 „na ¿¹da-

nie” przy ulicy Mehoffera.

Pocz¹tkowo przystanek auto-

busowy na ulicy Œwiderskiej

usytuowany by³ w œrodkowej

czêœci osiedla. Jednak dwa

lata temu zmieniono jego lo-

kalizacjê, przesuwaj¹c go o

150 metrów na po³udnie, co

spowodowa³o wyd³u¿enie

drogi do domu mieszkañcom

budynków po³o¿onych w

pó³nocnej czêœci osiedla, od

strony ulicy Mehoffera.

O naœwietlenie sprawy

przystanka zwróciliœmy siê do

rzecznika prasowego ZTM,

Igora Krajnowa. Wyjaœni³ on, ¿e

uruchomienie pary przystanków

w ci¹gu ulicy Œwiderskiej przy

ulicy Pancera pozwoli³o lepiej

obs³u¿yæ osiedle w rejonie ulicy

Maciejewskiego, a jednocze-

œnie wyrównaæ odleg³oœci

miêdzy dalszymi przystankami.

Wiêkszoœæ u¿ytkowników linii

518 jest z tego zadowolona,

w³adze dzielnicy te¿ nie zg³a-

sza³y uwag po przesuniêciu

przystanku na po³udnie. W

zwi¹zku z tym ZTM  nie zamie-

rza uruchamiaæ dodatkowego

przystanku przy ul. Mehoffera.

Jak wynika z powy¿szego

wyjaœnienia, czasem trzeba

iœæ na kompromis. Zawsze

dla jednych jest do przystan-

ku dalej, a dla innych bli¿ej.

Wygl¹da na to, ¿e nie pozo-

staje nic innego, jak pogodziæ

siê z sytuacj¹. Dobrze, ¿e

autobus 518 w ogóle kursu-

je, bo chodzi³y s³uchy, ¿e w

zwi¹zku z uruchomieniem

dwóch linii tramwajowych, po

wakacjach mo¿e byæ zlikwi-

dowany. Igor Krajnow uspo-

koi³ nas, ¿e o likwidacji linii

na razie nic nie wiadomo.

Pozostaj¹c w temacie

komunikacji na Tarchominie,

chcia³abym przytoczyæ jeszcze

jedn¹, nieweso³¹ opiniê czy-

telniczki. Teresa G. napisa³a

w liœcie do redakcji, ¿e kiedy

7 lat temu wprowadza³a siê na

Tarchomin, komunikacja by³a

znacznie lepsza ni¿ obecnie.

Autobus linii 516 jeŸdzi³ w

godzinach szczytu co 5-7

minut, a teraz chodzi znacznie

rzadziej. Mieszkañcy Tarcho-

mina mieli bezpoœredni dojazd

do Dworca Wschodniego

dziêki autobusowi 302, który

kursowa³ przez Plac Hallera,

a wiêc równoczeœnie by³o

po³¹czenie z przychodni¹

lekarsk¹ i domem kultury na

ulicy D¹browszczaków.

- Poma³u – pisze czytel-

niczka - ograniczaj¹c kursy

tego autobusu, zlikwidowano

go ca³kowicie.

Podobnie zlikwidowano

liniê 510, a ostatnio E-4.

Drastycznie zmniejszono te¿

iloœæ autobusów linii 101.

Wygl¹da na to, ¿e ma³ymi

krokami, ZTM chce nas

zniechêciæ do korzystania z

autobusów i zmusiæ do

je¿d¿enia wy³¹cznie metrem,

co nie ka¿demu u¿ytkownikowi

komunikacji miejskiej odpowiada.

Joanna Kiwilszo

518 – przystankowy

kompromis
Kilkakrotnie poruszaliœmy na ³amach naszej gazety temat

funkcjonowania autobusu linii 518. Otrzymaliœmy kilka

listów w tej sprawie. Dziœ powracamy do tematu, w zwi¹zku

z tekstem czytelnika, opisuj¹cym bataliê o przystanek.

Podsumowanie konkursu

literacko-plastycznego „Je-

steœmy tacy sami” odby³o siê

– jak¿e by inaczej – w szko-

le, w której narodzi³a siê idea

konkursu. Wczeœniej, na rêce

Urszuli Wyganowskiej i wy-

chowawczyñ ze szkolnej

œwietlicy, wp³ynê³o ponad ty-

si¹c prac dzieci z dwustu

mazowieckich szkó³! Takim

w³aœnie powodzeniem cie-

szy³ siê konkurs. Wybór by³

niezwykle trudny, bowiem

zarówno prace plastyczne,

jak i literackie prezentowa³y

bardzo wysoki poziom.

Nie mog³o siê obejœæ bez

oczekiwanej przez wszystkich

czêœci artystycznej. Na pocz¹-

tek z piosenkami i wierszami

wyst¹pili uczniowie szko³y

przy Hieronima: Amelia Ro-

siak, Julia Sikorska, Marcel

Piotrowski, Weronika Sikor-

ska, Gabrysia Jakubczak,

Marta Rutkowska, Klaudia

Stefaniak, Kinga Jurkiewicz i

Jesteœmy tacy sami
Wszystko zaczê³o siê przed laty od niewielkiego

konkursu zorganizowanego w Szkole Podstawowej z

Oddzia³ami Integracyjnymi nr 275 przy Hieronima, na

Targówku, z inicjatywy Urszuli Wyganowskiej, kierowniczki

szkolnej œwietlicy, we wspó³pracy ze œwietlicowymi

wychowawczyniami. Konkurs rych³o zyska³ rangê

ogólnowarszawsk¹. Tegoroczna edycja objê³a ju¿ ca³e

Mazowsze. To siê nazywa rozmach. Has³o „Jesteœmy tacy

sami” pozostaje niezmienne od lat, niezmienny równie¿

pozostaje szczytny cel konkursu – propagowanie idei

relacji osób niepe³nosprawnych i pe³nosprawnych,

relacji opartych na poszanowaniu odmiennoœci, na

zrozumieniu i akceptacji.

Bartek Ko³odziejski. Nastêpnie

zebrani obejrzeli pokaz mul-

timedialny „Niepe³nosprawni

– normalna sprawa” i prezen-

tacjê ukazuj¹c¹ dzia³ania

szko³y dotycz¹ce niepe³no-

sprawnoœci. Przed publiczno-

œci¹ zaprezentowali swoj¹

twórczoœæ: Eliana Przybylska

– piosenkarka z Fundacji

„Przyjaciele”, Irena Olecka –

aktorka i re¿yser warsztatów

teatralnych przy Stowarzy-

szeniu „Otwarte Drzwi” wraz

z podopiecznymi, Stanis³aw

Kmiecik –  malarz ze Œwia-

towego Zwi¹zku Artystów

Maluj¹cych Ustami i Nogami

„AMUN”, dzieci z opiekunami

z przedszkoli: „Przedszkole

z Serduszkiem” nr 157 i

Przedszkole Integracyjne nr

120. Wielk¹, sportow¹ klasê

zaprezentowali Zbigniew

Wyganowski i Norbert Ca³ka,

paraolimpijczycy, szermierze

kadry narodowej z Integra-

cyjnego Klubu Sportowego

IKS AWF.

G³ównymi bohaterami

uroczystoœci byli wszak¿e

laureaci konkursu. Podczas

odbierania nagród, dyplomów,

wyró¿nieñ i podziêkowañ

radoœci by³o co nie miara.

Goœcie ochoczo wpisywali siê

do ksiêgi pami¹tkowej, a

tak¿e zostawiali swoje podpisy

na tzw. œcianie tolerancji.

Wœród goœci obecni byli:

S³awomir Antonik – burmistrz

dzielnicy Targówek, Witold

Harasim – wiceprzewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Targówek,

Alicja Sztyrak – g³ówny spe-

cjalista wydzia³u oœwiaty i

wychowania dzielnicy Targówek,

Gra¿yna Wuls – pracownik

Tyflogalerii Polskiego Zwi¹zku

Niewidomych, Andrzej Chut-

kowski – niewidomy poeta i

recytator, zdobywca licznych

nagród i wyró¿nieñ, prezes

Klubu Twórczoœci „¯ar”, Ka-

tarzyna Matuszewska –

kierownik Wypo¿yczalni dla

M³odzie¿y i Doros³ych nr 98,

podopieczni Katolickiego

Stowarzyszenia Osób Niepe-

³nosprawnych przy koœciele œw.

Marii Magdaleny na Targówku.

Honorowy patronat nad

konkursem sprawowali: Ma-

zowiecki Kurator Oœwiaty i

burmistrz Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy, zaœ patronat

medialny – Stowarzyszenie

Przyjació³ Integracji.

(egu)

Rysunek

Piórkiem
6 lipca w sali konferencyjnej

Urzêdu Dzielnicy Targówek

otwarta zostanie wystawa

prac plastycznych „Rysunek

Piórkiem...” Jacka Ga³ê-

¿ewskiego - twórcy amatora,

cz³onka Klubu Pracy Twór-

czej przy Centrum Kultury

w Ciechanowie, nagrodzonego

m.in. w IV Ogólnopolskim

Konkursie Twórczoœci Nie-

profesjonalnej we Wroc³awiu.

Wystawa czynna bêdzie

do koñca lipca.

Nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824,

Jagoda 605-037-515,

Pawe³ 609-490-949
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