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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Dla kogo Most Krasiñskiego?
Mieszkañcy ¯oliborza zrzeszeni w Stowarzyszeniu ¯oliborzan
i w innych organizacjach pozarz¹dowych nie s¹ zachwyceni
propozycj¹ budowy Mostu Krasiñskiego, ³¹cz¹cego ¯oliborz z
Prag¹. Uwa¿aj¹, ¿e trasa mostu bêdzie kolejn¹ arteri¹ – jak
mówi¹ – wt³aczaj¹c¹ ruch do centrum miasta i korkuj¹c¹ ¯oliborz.
Proponuj¹, by nowy most sta³ siê przepraw¹ lokaln¹, wy³¹cznie
z ruchem tramwajowym, rowerowym i pieszym. W przeciwnym
razie zatory z zakorkowanej Wis³ostrady przenios¹ siê na most
i na ulice ¯oliborza. Na taki wariant nie zgodz¹ siê w³adze
miasta – most to zbyt droga inwestycja, by nie dopuœciæ na nim
ruchu samochodów. Zak³ada siê, ¿e nowa przeprawa bêdzie
kosztowa³a ponad 620 mln z³. Po mieœcie kr¹¿y równie¿
pewna teoria spiskowa dotycz¹ca mostu. Ale o tym póŸniej.
dokoñczenie na str. 8

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

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

Œliwicki piknik 12 wrzeœnia
Œliwiczanie chc¹ uczciæ przejœcie od upalnego lata do kolorowej
jesieni w dobrym towarzystwie – swoich s¹siadów i przyjació³ Œliwic.
Piknik s¹siedzki przygotowuje Rada Kolonii Œliwice wraz z Fundacj¹
Passion1, œwie¿o zadomowion¹ w dawnej remizie przemys³owej
stra¿y po¿arnej FSO. W programie m.in.: grillowanie, wspólny poczêstunek, zajêcia plastyczne i sportowe, a wieczorem fundacja w
ramach wydarzenia Praga Moja Pasja zaprasza na seans filmowy,
ekspozycjê samochodow¹, pokaz tworzenia instalacji artystycznej na
¿ywo, a wszystko przy ciekawej oprawie muzycznej, o któr¹ zadbaj¹
zaproszeni artyœci. Start na boisku przy Kotsisa od 14.00.
NGP jest patronem medialnym ca³ego przedsiêwziêcia.

Praga artystyczna
to mój priorytet
Rozmowa z zastêpc¹ burmistrza Dzielnicy Praga Pó³noc
Dariuszem Wolke
Jak Pan postrzega rolê sugestie mieszkañców. Czêsto
kultury w dzielnicy i jakie siê wydaje, ¿e ludzie, którzy
zmiany w tej sferze zamierza siê znaj¹ na sztuce u³o¿¹
Pan wprowadzaæ?
dobry program, ale potem
Sytuacjê zastaliœmy doœæ niekoniecznie cieszy siê on
ponur¹. Wyzwania s¹ bardzo popularnoœci¹ wœród mieszdu¿e. Niewiele siê dzia³o, kañców. Ludzie lubi¹ jednak
dlatego np. zaproponowaliœmy s³uchaæ lekkiej muzyki.
ca³y cykl imprez wakacyjnych
Czy znaczy to, ¿e zamierza
dla dzieci i starszych. Tak wiele Pan schlebiaæ gustom miesznie by³o ich nigdy wczeœniej. kañców, a nie je kszta³towaæ?
Odeszliœmy przede wszystkim
Absolutnie nie. Znaczy to tylko
od sztywnego kalendarza tyle, ¿e nale¿y wyjœæ naprzeciw
kulturalnego. Dopuœciliœmy do oczekiwaniom mieszkañców.
tworzenia scenariusza imprez Ale te oczekiwania s¹ bardzo
œrodowiska lokalne: lokalnych ró¿ne. Mamy bogaty program
artystów, wykonawców, chocia¿ bardzo ambitnej muzyki, realiuwzglêdniamy na bie¿¹co zowany g³ównie w parafiach,
bo koœcio³y to œwietne sale
STOMATOLOGIA koncertowe. Ale chcielibyœmy,
¿eby ta oferta dla mieszkañców
PROMOCJA
by³a jak najszersza – ¿eby by³o
i disco polo i muzyka powa¿- wype³nienia 90-100 z³
na. Na poszczególne imprezy
- korony porcelanowe 450 z³ nie przychodz¹ ci sami ludzie.
Myœlê, ¿e wszyscy maj¹ prawo
- protezy nylonowe
do w³asnych gustów.
- protezy acetalowe
Czy jakieœ dotychczasowe
ul. Jagielloñska 3 wydarzenie uwa¿a Pan za
tel. 22 619-99-99 szczególnie udane?
Chêtnie bym wspomnia³ o Dniu
22 818-44-77
S¹siada, który by³ zorganizowany
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
w tym roku. Zrobiliœmy to trochê
dokoñczenie na str. 2
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www.gravic.pl
Wiktor Szczêsny
Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133
tel. 22 243 95 92, 606 910 993

ul. Œw. Wincentego 101/1
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
www.gold-clinic.pl

Inwestycje na Targówku
- ostro¿ny optymizm
na przysz³oœæ
Brak wystarczaj¹cej iloœci pieniêdzy, ograniczenia bud¿etowe
- to problemy, z jakimi samorz¹dy w ca³ym kraju zmagaj¹
siê najczêœciej. Ka¿dy z burmistrzów czy prezydentów miast
zapewne ka¿dego dnia staje przed wyborem, co zrobiæ ju¿,
a co odrobinê odsun¹æ w czasie. Na terenie naszej dzielnicy,
jak do tej pory, udaje siê realizowaæ wiêkszoœæ zamierzonych
celów. Wiadomo, zawsze znajd¹ siê tacy, którzy stwierdz¹,
¿e mo¿na by³o wiêcej, ale pamiêtajmy: bud¿etu nie da siê
rozci¹gaæ. Dzisiaj prezentujemy Pañstwu dzia³ania inwestycyjne, jakie Urz¹d Dzielnicy Targówek realizuje w 2015 r.
W zawi¹zku z szybkim roz- inwestowania w oœwiatê. Ju¿
wojem osiedli mieszkaniowych dziœ mo¿emy pochwaliæ siê
na terenie naszej dzielnicy ist- pozyskaniem ogromnej kwoty
dokoñczenie na str. 5
nieje koniecznoœæ znacz¹cego
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Praga artystyczna
to mój priorytet
dokoñczenie ze str. 1

pilota¿owo, ¿eby sprawdziæ, jak nam wyjdzie. Uda³o
siê wspaniale. To rzecz, która integruje lokalnych
mieszkañców. Bêdziemy takie dzia³ania kontynuowaæ.
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zrobimy
œwiêto placu Hallera i dzieñ Micha³owa. Nie chcemy
niczego odgórnie narzucaæ. To œwietnie wychodzi
tam, gdzie mieszkañcy sami siê zg³aszaj¹.
Czy nastawia siê Pan wy³¹cznie na pra¿an,
czy konstruuje Pan program z myœl¹ o
mieszkañcach lewobrze¿nej Warszawy, a
mo¿e o turystach zagranicznych?
Chcemy przyci¹gn¹æ wszystkich: i tych, którzy
mieszkaj¹ w Warszawie, i tych, którzy przyje¿d¿aj¹ tu tylko pracowaæ. Natomiast chcemy,
¿eby chocia¿ niektóre œwiêta, takie jak œwiêto ulicy
Z¹bkowskiej, by³o zupe³nie inn¹ imprez¹ ni¿ te,
które s¹ zazwyczaj organizowane w Warszawie.
Bo w³aœciwie 90% festynów w dzielnicach to imprezy ³udz¹co do siebie podobne. My staramy siê
zaanga¿owaæ jak najbardziej miejscow¹ spo³ecznoœæ, ale nie tylko jako widza, równie¿ jako wykonawcê. Najbardziej to bêdzie widoczne na Nocy
Pragi na Z¹bkowskiej, gdzie jedna scena bêdzie
oddana wy³¹cznie artystom z Pragi. Na drugiej
pojawi¹ siê ogólnopolskie gwiazdy, ale w ramach
tej samej imprezy nasi artyœci, czyli malarze,
rzeŸbiarze, bêd¹ wystawiali swoje dzie³a. Krótko
mówi¹c, chcemy stworzyæ tak¹ imprezê, która
bêdzie tylko jedna i tylko na Pradze. Rozpocznie
siê bardzo kolorowym korowodem artystów,
który przejdzie przez ca³¹ Z¹bkowsk¹ do sceny
g³ównej. Bêdzie to bardzo g³oœne, ale bardzo
ciekawe. Serdecznie zapraszam wszystkich 19
wrzeœnia na Noc Pragi na Z¹bkowskiej. Tej nocy
serce Warszawy zabije po prawej stronie.
Jaka, Pana zdaniem, bêdzie rola kultury
w rewitalizacji Pragi?
To jest sprawa bardzo istotna, ale wygl¹da na
razie doœæ mgliœcie. Miasto próbuje realizowaæ
w³asne wizje, a my chcielibyœmy, ¿eby dzielnica mia³a
w ogóle jakikolwiek udzia³ w tym procesie. Momentami
wychodzi to trochê karykaturalnie, bo oni nie czuj¹
klimatu Pragi. To jest zupe³nie inne œrodowisko, œrodowisko bardzo mocno zintegrowane. Oddzia³ywaæ
na ludzi na Pradze mo¿na poprzez zupe³nie inne
instrumenty ni¿ gdzie indziej. Dopóki ta wspó³praca
nie zawi¹¿e siê na ka¿dym poziomie, bêdzie bardzo
trudno tak¹ spo³eczn¹ rewitalizacjê przeprowadziæ.
Pomys³y, które siê sprawdzaj¹ w innych dzielnicach,
na Pradze zwyczajnie nie wychodz¹.
Jakie s¹ - Pana zdaniem - najwiêksze
potrzeby dzielnicy?
Cierpimy na ogromny deficyt domu kultury
z prawdziwego zdarzenia. S¹ ró¿ne pomys³y.
Miasto rzuca temat Pa³acyku Konopackiego, tylko
co to zmienia, je¿eli mamy zlikwidowaæ dom kultury
na D¹browszczaków, a robiæ go na Strzeleckiej,
przy w zasadzie niewiele wiêkszej powierzchni?
To po prostu nie ma sensu. Istnienie obu domów
kultury o odmiennej, nawzajem uzupe³niaj¹cej siê
ofercie wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ utrzymania
dwóch, a nie jednego domu kultury i zapewne
dlatego miasto nie chce siê na to zgodziæ.
Miasto nie docenia roli kultury?
Miasto j¹ docenia, tylko nie rozumie klimatu i
potrzeb samej Pragi. My nie mamy ¿adnej sali koncertowej, takiej chocia¿ na 300 osób; nie mamy
sali, w której nasze zespo³y mog³yby trenowaæ
taniec, robiæ próby. To jest nasz problem, a nie np.

centra wielokulturowe. Nam jest trochê co innego
potrzebne ni¿ miasto nam oferuje. Na razie ³atwiej
mieszkañcom Starej Pragi pojechaæ na Targówek,
czy do domu kultury na Muranów ni¿ przedostaæ
siê na Now¹ Pragê. S¹ ró¿ne koncepcje, ja siê nie
upieram przy ¿adnej, ale ustalmy coœ i to realizujmy.
A na razie to jest wszystko bardzo mia³kie.
Czy Praga ma szansê znów staæ siê
dzielnic¹ artystyczn¹?
Po to œci¹gnêliœmy teatr (za moment na Placu
Hallera zostanie otwarta siedziba teatralnej fundacji
Zakochana Warszawa), po to chcemy œci¹gn¹æ
jedn¹ z szeœciu najwiêkszych galerii artystycznych
w Warszawie, po to myœlimy o galerii tylko dla naszych
praskich artystów, ¿eby przywróciæ tego ducha i to
myœlenie o Pradze jako dzielnicy artystycznej,
które by³o lat temu osiem. To, co wtedy zrobili
poprzednicy moich poprzedników w zarz¹dzie, to
by³ kawa³ dobrej roboty. Ostatnia kadencja w ocenie
spo³eczników i artystów to by³o jak spuszczenie
powietrza z balonu. I nie chodzi tylko o pieni¹dze,
bo œrodki, które id¹ na naszych lokalnych artystów
nie s¹ du¿e. Tu chyba chodzi o niezrozumienie
ducha i klimatu Pragi. Inaczej jest, jak burmistrzowie
s¹ zwi¹zani z Prag¹, a inaczej, kiedy s¹ z innych
dzielnic i nie uto¿samiaj¹ siê z dzielnic¹. Nawet
je¿eli ktoœ jest dobrym zarz¹dc¹, i tak to nie wychodzi. Ostatnia kadencja dobitnie to pokaza³a.
Co dla Pana znaczy byæ burmistrzem st¹d?
Mam bardzo szerokie kontakty z tutejszym
œrodowiskiem. Od wielu lat mieszkam na Strzeleckiej i po prostu znam tych ludzi. Inaczej mi siê
z nimi rozmawia, inaczej widzê ich problemy,
inaczej ich rozumiem.
Czy to zaprocentuje tak¿e w sferze kultury?
W tym zakresie, w którym mo¿emy dzia³aæ,
to ju¿ siê odradza. Do³o¿ymy wszelkich starañ,
¿eby wróciæ do tych pierwotnych za³o¿eñ, ¿eby
Praga by³a jednak dzielnic¹ artystów i twórców.
¯eby chcieli oni tu byæ, mieszkaæ, a przynajmniej pracowaæ. To nie jest proces ³atwy,
wymaga czasu, ale s¹dzê, ¿e zmierzamy w
dobrym kierunku i bêdziemy to robili z ca³¹
konsekwencj¹. To jest absolutny priorytet.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Karolina Krajewska

Dokoñczenie XII sesji Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Przesuniêcia w bud¿ecie
i egzotyczne sojusze
Sesjê zwo³ano w ostatniej chwili, co nie oby³o siê bez
komentarzy radnych. Wynik³o to z problemów z woln¹ sal¹,
jak wyjaœni³ przewodnicz¹cy rady Ryszard Kêdzierski. Spory
proceduralne i d³ug¹ dyskusjê zainicjowan¹ przez radnego
Tonderê wywo³a³o wycofanie przez zarz¹d z porz¹dku obrad
projektu w³asnej uchwa³y dotycz¹cej zmian w bud¿ecie dzielnicy
i podzielenie jej na dwie uchwa³y. Jak wyjaœni³ burmistrz
Lisiecki, sta³o siê tak na wniosek radnych PiS. Poniewa¿
jeden z zapisów uchwa³y budzi³ ich w¹tpliwoœci, uznano,
¿e g³osowanie nad nim powinno przebiegaæ osobno.
Chodzi³o o zwrot 10 mln W dyskusji radni podnosili
z³otych przeznaczonych na kwestiê niezawinionych przez
„Warszawsk¹ Przestrzeñ dzielnicê opóŸnieñ w projekcie
Technologiczn¹ – Centrum oraz wyra¿ali obawy, czy te
Kreatywnoœci Targowa” przy pieni¹dze nie zostan¹ stracone,
Targowej 56. Komisja bud¿etu poniewa¿ w tym roku mo¿e
negatywnie zaopiniowa³a siê nie udaæ ich wykorzystaæ.
zwrot tych œrodków, traktuj¹c Podobne stanowisko prezenwniosek miasta jako próbê towa³ zarz¹d. Pewnym zaskoodebrania Pradze nale¿nych czeniem by³a zbie¿noœæ opinii
jej pieniêdzy. W tej kwestii Ireneusza Tondery z SLD oraz
poproszono o wypowiedŸ za- Jacka Wachowicza z PWS w
równo g³ówn¹ ksiêgow¹, jak sprawie zwrotu tych œrodków.
i Bo¿enê Salich z Zarz¹du Obaj argumentowali, ¿e pieGospodarowania Nieruchomo- ni¹dze nie zostan¹ stracone
œciami. Obie panie podkreœla³y, dla Pragi, tyle tylko, ¿e inwe¿e s¹ to pieni¹dze znaczone, stycjê wykona nie praski ZGN,
ze œrodków unijnych i nie mo¿na ich ale Sto³eczny Zarz¹d Rozbuwykorzystaæ na inne cele. Z dowy Miasta, który zreszt¹
kolei ZGN nie jest przygotowany 20.08 og³osi³ przetarg na roboty
do prowadzenia tak powa¿nych budowlane przy Targowej 56 w
budów. Choæ z inicjatywy za- formule „doprojektuj i buduj”.
rz¹du próbowano wykorzystaæ Zwrot 10 milionów do kasy miate œrodki na przygotowanie sta ostatecznie przeg³osowano.
inwestycji, wszystko rozbi³o
Projekt stanowiska zaproposiê o brak za³o¿eñ inwestora, nowanego przez PiS w spraktórym jest miasto, do programu wie uregulowania w³asnoœci
funkcjonalno-u¿ytkowego oraz gruntów Bazaru Ró¿yckiego,
uzgodnieñ konserwatora za- bêd¹cego de facto apelem do
bytków. ZGN opracowa³ jedynie miasta o wykup gruntów, równie
program prac inwestycyjnych. zgodnie panowie Wachowicz

i Tondera wnioskowali skierowaæ najpierw do komisji
infrastruktury. Ostatecznie
projekt wycofano z dalszego
procedowania przez radê.
Nie budz¹c¹ w¹tpliwoœci czêœci¹ przesuniêæ bud¿etowych
by³o przyznanie œrodków na podwórka przy In¿ynierskiej 9 i Zaokopowej 3 w ramach Inicjatywy
Lokalnej. Zwiêkszono te¿ np.
przewidywane wydatki na wyposa¿enie szkó³, na ich sprz¹tanie,
op³acenie rachunków za energiê
i wodê. Dzielnica przejmie te¿
nadzór nad parkingiem na terenie
Bazaru Ró¿yckiego.
O 5 milionów zmniejszono
kwotê na remont budynku przy
Markowskiej 16. W zwi¹zku z
przesuniêciem przygotowania
programu funkcjonalno-u¿ytkowego dla tego obiektu, w tym
roku potrzebne bêdzie tylko
150 tysiêcy. Reszta œrodków –
jak wyjaœni³a Bo¿ena Salich
- ma byæ wykorzystana w kolejnych dwóch latach. By³y
opracowane dwie koncepcje
zagospodarowania tej nieruchomoœci. Zarz¹d zaproponowa³ zmiany, które zosta³y
jednak odrzucone. Proponowa³
m.in. zlokalizowanie na parterze banku oraz czêœci OPS
przeznaczonej dla seniorów, a
na piêtrze sali widowiskowej
na 150 miejsc. Miasto zgodzi³o
siê na tê druga propozycjê z
zastrze¿eniem, ¿e lokalem nie
bêdzie zarz¹dzaæ Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej, czyli
dzielnica, ale organizacja
pozarz¹dowa. Organizacjom
spo³ecznym ma s³u¿yæ 1.
piêtro, a kolejne - integracji
mieszkañców. Sali widowiskowej na razie nie przewidziano,
ale projekt funkcjonalno-u¿ytkowy dla tego budynku wci¹¿
jeszcze nie powsta³.
Kr.

Rycerskie zakoñczenie lata na Regatach
„Rycerskie zakoñczenie lata na Regatach”, fantastyczny
piknik rodzinny ju¿ za nami. Miejsce akcji – ³¹ka obok
Miasteczka Regaty, Zielona Bia³o³êka. Czas – ostatnia,
upalna niedziela sierpnia.
Od pomys³u do realizacji powa¿nie potraktowano temat.
droga by³a stosunkowo krótka. Rycerskoœæ bowiem, tak jak
Znany nam dobrze z organizo- szlachectwo, zobowi¹zuje.
wania kosmicznych wydarzeñ
Piknik rycerski rozpocz¹³ siê
na Bia³o³êce astronom, Pawe³ od warsztatów p³atnerskich.
Z. Grochowalski wpad³ na ten Zapomniany zawód tym razem
pomys³ na pocz¹tku lipca i powróci³ w tekturowej wersji.
skupi³ wokó³ inicjatywy zarz¹d Przyda³ siê udzia³ w warsztatach
wspólnoty mieszkaniowej Re- przygotowawczych. Znacznie
gaty I/II, firmê Mile-Mood i 3 ³atwiej by³o robiæ tarcze, zbroje,
pokoje z kuchni¹. W tym miejscu he³my, korony i broñ z tektury.
nale¿y siê czytelnikom kilka Zbrojmistrzem by³a Anna Druzd
s³ów wyjaœnienia. 3 pokoje z z 3 pokoi z kuchni¹. Praca sz³a
kuchni¹ to nie nazwa agencji wartko, jako ¿e m³odym p³atnenieruchomoœci, ale platforma rzom przygrywa³ bard Ryszard
aktywnoœci lokalnej z siedzib¹ Matusiewicz. „Piosenki na koniec
przy G³êbockiej 84, utworzona lata” zaœpiewali z nim wszyscy
przez Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, zgromadzeni wokó³ sceny.
otwarta na wszelkie oddolne By³ konkurs na naj³adniejsze
i najg³oœniejsze miauczenie i
inicjatywy mieszkañców.
Piknik rycerski cieszy³ siê konkurs piosenkarski, a w
sporym powodzeniem, odwie- nagrodê uczestnicy otrzymali
dzi³y go ponad dwie setki s³odkie upominki.
Swoje namioty rozbili na ³¹ce
mieszkañców. Mo¿e trochê ma³o,
zwa¿ywszy, ¿e Regaty zamiesz- harcerze z 84. Warszawskiej
kuje blisko trzy tysi¹ce osób, ale Dru¿yny Harcerzy Starszych
organizatorzy licz¹, ¿e nastêp- Kremenaros i od razu postawinym razem uczestników bêdzie li fotobudkê, w której ka¿dy
znacznie wiêcej. By³ to dopiero chêtny móg³ sportretowaæ siê
pierwszy krok. Dobra zabawa, w œredniowiecznym stroju.
poznanie s¹siadów i zintegro- Zainteresowanie by³o ogromne.
wanie siê z nimi. Zadanie trudne,
Na scenê wmaszerowa³
zwa¿ywszy na polskie „ka¿dy poczet rycerzy zakonnych z
sobie, rzepkê skrobie”.
Bractwa Rycerskiego Grupy
Równie wa¿ne jak sam piknik Rekonstrukcji Historycznej
by³y przygotowania do niego – „Terror Mundi”. Po krótkiej prespotkanie organizacyjne z zentacji wyposa¿enia ka¿dego
mieszkañcami Regat, warsztaty z cz³onków pocztu i opowieœci
rycerskie, na których 18 sierpnia o historii wypraw krzy¿owych,
dzieciaki uczy³y siê robiæ tarcze, Siculo-Normanowie dali zazbroje i broñ z tektury i warszta- chwycaj¹cy pokaz walki.
ty strzelania z ³uku, które odby³y
Turniej strzelania z ³uku
siê 27 sierpnia. Widaæ z tego, jak poprowadzili Pawe³ Z. Grocho-

walski i Micha³ Mioduszewski
z 3 pokoi z kuchni¹. Do drugiej
rundy rozgrywek przesz³o
piêciu m³odych zawodników:
trzech mê¿ów i dwie bia³og³owy.
W turnieju walk konnych w role
wierzchowców – na proœbê
prowadz¹cego rozgrywki
Paw³a Z. Grochowalskiego –
wcielili siê rodzice, u¿yczaj¹c
ramion m³odym rycerzom.
Przyda³y siê tarcze wczeœniej

wykonane na warsztatach. Za
kopie pos³u¿y³y piankowe
makarony do p³ywania. Dziêki
temu nie upuszczono podczas
turnieju ani jednej kropli krwi.
Po turniejowych emocjach
g³ód zaspokajano w³asnym,
rycerskim prowiantem, oczywiœcie dobrze zgrillowanym.
Zabawa by³a przednia. M³ode
rycerstwo liczy na powtórkê w
przysz³ym roku.
(egu)

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

Wrota Pragi i okolice
Zapraszam na zwiedzanie rejonu, który od 150 lat dziêki
po³¹czeniu obu brzegów poprzednikiem Mostu Œl¹sko-D¹browskiego,
czyli Mostem Kierbedzia, sta³ siê, przynajmniej komunikacyjnie,
bardzo bliski Warszawie lewobrze¿nej. Na naszej trasie
znajdzie siê jeden z najpiêkniejszych koœcio³ów stolicy, gmach
przedwojennego szpitala, by³y ¿ydowski akademik, wielkomiejskie
kamienice i inne pami¹tki przesz³oœci. Zbiórka o 16.00 na
pl. Weteranów pod pomnikiem ks. Skorupki. Spacer potrwa oko³o
90-120 minut. Udzia³ w spacerze, jak zwykle, co ³aska ;)
Jak nazywa³ siê kiedyœ ten plac i kiedy powsta³? Dlaczego
trzeba by³o obni¿yæ wie¿e katedry? Jaki w³aœciwie obszar
zajmowa³a Praga, gdy prawa miejskie otrzyma³a? Gdzie znajdziemy herb Pragi i co siê w³aœciwie na nim znajduje? Której
ulicy nadano nazwê ku czci walecznego rzeŸnika? Co oznacza
skrót „AAJ” na fasadzie domu, w którym w czasach studenckich
mieszka³ znany na ca³ym œwiecie polityk? Brukowa i Brukowana?
Które to ulice teraz? Dlaczego warto zachowaæ nazwê pewnej
niewielkiej ulicy, nawet jeœli nie brzmi elegancko? Jak dawny
m³yn parowy po³¹czy³ siê z nowoczesnym kompleksem us³ugowym? Jakie piosenki graj¹ muzycy z mosi¹dzu? Gdzie sta³a
okr¹g³a synagoga i dlaczego zniknê³a? Gdzie mieszkali weterani Powstania Styczniowego? Co siê kiedyœ dzia³o w obecnej
siedzibie teatru „Baj”? Jak Rynkowa i Wo³owa zamieni³y siê w
Targow¹? Na te i wiele innych pytañ znajdziesz odpowiedŸ
ju¿ 20.09 Zapraszam!
przewodnik warszawski - Piotr Wierzbicki
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Gwarantujemy:
• Bezpieczn¹ i legaln¹ pracê
• Transport, mieszkanie, wy¿ywienie
• Ca³odobowe wsparcie opiekuna kontraktu

Zapraszamy do naszego oddzia³u w Warszawie,
ul. Brzeska 2
501 356 229
506 289 039

„Od Cyklistów do Wodniaków”
13 wrzeœnia 2015 w ramach Œwiêta Skarpy Warszawskiej,
Oddzia³ KORT Towarzystwa Przyjació³ Warszawy zaprasza
na grê miejsk¹ „Od Cyklistów do Wodniaków”. Trasa: Dynasy Foksal - Chopina - Myœliwiecka - £azienkowska - Port Czerniakowski (ok. 6 km). Organizator zarezerwowa³ 20 pakietów
startowych dla mieszkañców Pragi, którzy zg³osz¹ siê 13.09
z egzemplarzem „Nowej Gazety Praskiej” w godz. 10:00-10:30
na miejsce rejestracji: ul. OboŸna 9, restauracja Sardynia (obok
Teatru Polskiego). Zakoñczenie gry i losowanie nagród:
ul. Solec 8, ¯eglarski Klub Turystyczny „Rejsy” (Port Czerniakowski), godz. 14.30. Sposób poruszania siê pomiêdzy
punktami gry – dowolny (rower, rolki, hulajnoga, pieszo). Wiêcej
Informacji na stronie internetowej i facebooku: www.tpw.waw.pl,
https://www.facebook.com/events/671442846290804/

Dom Seniora Willa zaprasza:
- idealne warunki pobytu
- 24h opieka pielêgniarska
- dogodny dojazd z Warszawy
- atrakcyjne ceny
Kontakt: 23 654 10 48, 501 101 540
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Inwestycje na Targówku
- ostro¿ny optymizm na przysz³oœæ
dokoñczenie ze str. 1

25 mln z³ na budowê zespo³u szkolnoprzedszkolnego przy ulicy Gilarskiej. Prace
przygotowawcze powinny rozpocz¹æ siê jeszcze
w bie¿¹cym roku. Oprócz tego Wydzia³ Inwestycji
realizuje dodatkowo nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia
zwi¹zane z oœwiat¹ na Targówku:
Budowa budynku komunalnego przy ul.
Odrow¹¿a z pomieszczeniami dla przedszkola
i poradni psychologiczno-pedagogicznej
Wyst¹piono z wnioskiem o wydanie pozwolenia
na budowê budynku. Trwaj¹ prace zwi¹zane
z pozyskaniem warunków zasilania w media.
Opracowywany jest wniosek do BGK o dofinansowanie budowy mieszkañ komunalnych, który
z³o¿ony zostanie w edycji jesiennej. Wartoœæ
inwestycji 39 979 980 PLN.
Budowa boisk szkolnych przy Szkole
Podstawowej nr 285, ul. Turmoncka 20
Odebrano i przekazano do u¿ytkowania szkole:
boisko do pi³ki no¿nej z bie¿ni¹ okóln¹ pe³ni¹c¹
rolê drogi po¿arowej, boisko do siatkówki,
boisko do koszykówki i pi³ki rêcznej, sto³y do
ping-ponga wraz z bezpieczn¹ nawierzchni¹,
przebudowany dziedziniec z kostki betonowej
ze stolikami szachowymi i podjazd dla niepe³nosprawnych oraz placyk gospodarczy z
parkingiem od strony ul. Chodeckiej. Boiska s¹
oœwietlone i monitorowane. Wartoœæ inwestycji
2 000 000 PLN.
Rozbudowa i modernizacja Szko³y Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w
celu utworzenia oddzia³ów przedszkolnych
Budynek szko³y zosta³ rozbudowany o trzy
oddzia³y przedszkolne oraz salê wielofunkcyjn¹
wraz z niezale¿nymi szatniami i pomieszczeniami
towarzysz¹cymi. Uzyskano pozwolenie na
u¿ytkowanie budynku. Wykonano place zabaw,

œcie¿ki i ogrodzenie terenu przy budynku
oddzia³ów przedszkolnych. Zosta³a równie¿
wybudowana droga po¿arowa przy istniej¹cym
budynku szko³y. Po pozyskaniu dodatkowych
œrodków zostan¹ jeszcze nasadzone drzewa
i krzewy przy obiekcie. Wartoœæ inwestycji
3 769 000 PLN.
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacj¹ istniej¹cego
obiektu LO przy ul. Oszmiañskiej
Etap pierwszy realizacji zadania obejmuje
budowê sali gimnastycznej wraz z zapleczem,
szatni, auli, pomieszczeñ edukacyjnych oraz
administracyjnych. Wykonywane s¹ obecnie
roboty wykoñczeniowe oraz trwaj¹ pomiary i próby
dŸwigów, instalacji, central wentylacyjnych
itp. umo¿liwiaj¹ce wyst¹pienie do Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, sanepid i PINB z wnioskiem o
dopuszczenie obiektu do u¿ytkowania. Zakoñczenie ca³ego zadania wraz z budow¹ etapu III,
budow¹ boisk sportowych i zagospodarowaniem terenu planowane jest na 2018 r. Wartoœæ
inwestycji 33 348 717 PLN.
Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul.
Smoleñskiej 64
Rozbudowê budynku o dwa oddzia³y przedszkolne i salê wielofunkcyjn¹ zakoñczono ju¿
w marcu. W ostatnim miesi¹cu dostarczono
meble, sprzêt edukacyjny, sprzêt AGD jako
pierwsze wyposa¿enie budynku oraz wyposa¿enie placu zabaw przy przedszkolu. Wartoœæ
inwestycji 2 221 980 PLN.
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8
na potrzeby przedszkola
Opracowano koncepcjê projektow¹ i wyst¹piono o warunki zabudowy dla inwestycji celu
publicznego na rozbudowê budynku z przeznaczeniem na przedszkole piêciooddzia³owe oraz

XIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Po pierwsze - rewitalizacja
26 sierpnia sesja rozpoczê³a siê od obszernych informacji
wiceprezydenta Warszawy Micha³a Olszewskiego na temat
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do
2020 roku. Program ten ma w³¹czyæ do funkcjonalnej
przestrzeni miejskiej zdegradowane obszary, m.in. Targówek
Fabryczny (w obrêbie ulic: Naczelnikowska – Ziemowita –
Klementowicka) oraz Targówek Mieszkaniowy (w obrêbie
ulic: Œwiêciañska - Radzymiñska - Rajgrodzka). Dzia³ania
maj¹ poprawiæ infrastrukturê (m.in. przez budowê mieszkañ,
pod³¹czenie do sieci cieplnej) oraz jakoœæ przestrzeni
publicznej, rozszerzyæ ofertê kulturaln¹ (Centrum Aktywnoœci
Lokalnej na ul. Siarczanej), rozwijaæ przedsiêbiorczoœæ.
Zintegrowany Program Rewitalizacji finansowany bêdzie z
bud¿etu m.st. Warszawy, wspó³finansowany przez miejskie
spó³ki oraz œrodki z Unii Europejskiej i fundusz dop³at. Do
kwietnia odbywa³y siê konsultacje na temat ZPR; zebrano
prawie 300 uwag i sugestii, wiêkszoœæ zosta³a uwzglêdniona,
reszta – czêœciowo. I etap realizacji ZPR za³atwi uchwa³a
Rady m.st. Warszawy 17 wrzeœnia.
W dyskusji radni zg³aszali ulicy na terenie osiedla mieszkalpytania, uwagi i propozycje, nego, budowanego w s¹siedzm.in. zwiêkszenia w programie twie ul. Figara. W g³osowaniu
œrodków na kulturê, plany sieci projekt popar³o 16 radnych,
ciep³owniczej na Targówku, 3 wstrzyma³o siê od g³osu.
wsparcie przedsiêbiorczoœci,
Po dyskusji, wszyscy radni
nowe inwestycje, kwoty rezerw opowiedzieli siê za skierowafinansowych w bud¿ecie niem do ponownego procedomiejskim. W sprawie planów wania przez komisje i kluby
rewitalizacji ulicy £odygowej projektu uchwa³y, dotycz¹cej
wiceprezydent obieca³ odpo- nowelizacji regulaminu komisji
wiedŸ na piœmie.
mieszkaniowej.
Po przyjêciu protoko³ów z
Dyskusjê wywo³a³o tak¿e
X i XI sesji radni zajêli siê zaopiniowanie projektu uchwa³y
projektami uchwa³.
Rady m.st. Warszawy w sprawie
Jednomyœlnie, 18 g³osami zasad i trybu wystêpowania
podjêto uchwa³ê o zmianie przez rady dzielnic z inicjatyw¹
za³¹cznika dzielnicowego do podjêcia uchwa³y lub stanowiska
bud¿etu m.st. Warszawy na przez Radê m.st. Warszawy.
2015 rok: przeniesienie niewy- Zdaniem radcy prawnego
korzystanych œrodków w kwo- urzêdu Grzegorza Romanowicza,
cie 3000 z³ na realizacjê przez projekt nie budzi w¹tpliwoœci z
Zarz¹d Dróg Miejskich zadania punktu widzenia prawnego.
„Zatoka parkingowa na ulicy Zdaniem Mi³osza Stanis³awWyszogrodzkiej” Jest to projekt, skiego – ograniczy mo¿liwoœæ
wybrany w procesie bud¿etu wyra¿ania stanowiska przez
partycypacyjnego.
Radê Dzielnicy Targówek.
Projekt drugiej uchwa³y Za przyjêciem uchwa³y g³ozawiera³ propozycjê nadania sowa³o 12 radnych, 8 by³o
nazwy „Czerwona Jarzêbina” przeciw.

Po informacji przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej, która
22 sierpnia rozpatrzy³a skargê
pana L.S. na dzia³anie Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek i
uzna³a j¹ za bezzasadn¹ –
radni jednomyœlnie, 18 g³osami,
podjêli uchwa³ê o bezzasadnoœci
tej skargi.
W materia³ach sesji radni
otrzymali obszerne dokumenty:
„Sprawozdanie z dzia³alnoœci
zarz¹du dzielnicy Targówek
za okres 1 IV - 30 VI 2015” i
„Raport burmistrza Targówka z
realizacji zadañ w II kwartale
2015 roku”. Na sesji burmistrz
S³awomir Antonik wniós³ o
przyjêcie tych dokumentów i
odpowiedzia³ na zg³oszone
uwagi, m.in. o dodatkowe œrodki
na boisko przy SP 277, procedury zwi¹zane z wnioskami
inwestycyjnymi, odpowiedzialnoœæ
za poszczególne projekty,
oœrodek dla uchodŸców.
W interpelacjach radni
skar¿yli siê, ¿e nie otrzymali
zaproszeñ na imprezy, organizowane przez urz¹d miasta i
urz¹d dzielnicy; upomniano siê
o pomoc dla rodziny nocuj¹cej
w samochodzie, pytano te¿ o
budowê dróg przez Dom Development. Maciej Jankiewicz
zapyta³, czy zarz¹d i rada
dzielnicy wystosowali gratulacje
dla Nowej Gazety Praskiej z
okazji jej 20-lecia.
Na zakoñczenie burmistrz
Antonik poinformowa³, ¿e
spe³niony zosta³ postulat, by
komputer by³ w urzêdzie dostêpny dla radnych przez ca³¹
dobê; dostêp jest rejestrowany,
u¿ytkownik powinien nosiæ
identyfikator.
K.

o warunki zasilania w media. Wartoœæ inwestycji
5 500 000 PLN.
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na
Centrum Kultury i Aktywnoœci Lokalnej
Opracowano dokumentacjê na roboty zabezpieczaj¹ce w budynku zabytkowym i wyst¹piono
z wnioskiem o pozwolenie na budowê dla tego
zakresu robót (wymaga zaopiniowania przez
Sto³ecznego Konserwatora Zabytków). Równolegle
opracowywana jest koncepcja projektowa
celem wyst¹pienia o warunki zasilania w media.
Wartoœæ inwestycji 10 000 000 PLN.
Zagospodarowanie terenów zieleni wzd³u¿
Kana³u Bródnowskiego wraz z budow¹
zbiornika retencyjno-rekreacyjnego
Zakoñczono realizacjê budynku administracyjnego - obiekt odebrany przez Pañstwow¹
Stra¿ Po¿arn¹ i sanepid, wyst¹piono do PINB w
sprawie uzyskiwania pozwolenia na u¿ytkowanie.
W koñcowej fazie s¹ równie¿ roboty zwi¹zane
z budow¹ wie¿y widokowej. We wrzeœniu
pozyskane zostan¹ jeszcze dodatkowe œrodki
na realizacjê funkcji rekreacyjnej zbiornika.
Prowadzone s¹ rozmowy na temat wykupu
terenu wzd³u¿ Kana³u Bródnowskiego pomiêdzy
ul. Malborsk¹ i Tras¹ AK oraz na skwerze przy
ul. Lecha (skwer planowany do realizacji w roku
2016). Wartoœæ inwestycji 22 000 000 PLN.
Zagospodarowanie terenów zieleni
wzd³u¿ Kana³u Zaciszañskiego
Trwaj¹ ustalenia w m.st. Warszawa na temat
pozyskania terenu pod budowê skweru przy ul.
Uroczysko i ci¹gu pieszego do ul. Blokowej.
Opracowywana jest mapa do celów projektowych
i aktualizacja koncepcji skweru przy ul. Uroczysko.
Pozyskano oferty na zamontowanie dodatkowych
urz¹dzeñ si³owni na skwerze przy ul. Bystrej
(urz¹dzenia dla osób o mniejszej sile). Wartoœæ
inwestycji 6 883 000 PLN.
Zagospodarowanie terenów zieleni
wzd³u¿ Kana³u Drewnowskiego
Pozyskano oferty na zamontowanie dodatkowych urz¹dzeñ si³owni zewnêtrznej na
terenie skweru przy ul. Samarytanka. Wartoœæ
inwestycji 3 690 000 PLN.
Budowa placu zabaw przy ul. Tu¿yckiej
Na terenie placu zamontowane zosta³y zestawy
zabawowe, huœtawki, karuzela, sprê¿ynowce
oraz trampolina zewnêtrzna. W okresie jesiennym
wykonane zostan¹ dodatkowe nasadzenia
zieleni. Wartoœæ inwestycji 340 000 PLN.
Utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkañców Targówka
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S³awomir Antonik
Burmistrz Dzielnicy Targówek
W ramach posiadanych œrodków staramy
siê zaspokajaæ najbardziej pal¹ce potrzeby
naszych mieszkañców. Widaæ ju¿ dziœ, ¿e
Targówek to dzielnica prê¿na i szybko siê
rozwijaj¹ca. Coraz wiêcej m³odych ludzi
wybiera w³aœnie to miejsce do ¿ycia. Z tego
powodu dzia³ania Zarz¹du i Rady Dzielnicy
oraz plany inwestycyjne musz¹ wpisywaæ siê w
rozwój ca³ego miasta. Ogromnym krokiem dla
rozwoju Targówka bêdzie metro. Chocia¿ do
otwarcia pierwszych stacji pozosta³o jeszcze
kilka lat, to ju¿ dzisiaj musimy o tym myœleæ i
przewidywaæ, jakie udogodnienia, ale i jakie
obowi¹zki przyniesie dla Targówka podziemna
kolej. Jednym s³owem - musimy byæ gotowi
do aktywnego w³¹czenia siê w krwioobieg
miejski jako sprawnie zarz¹dzana dzielnica z
ogromnymi perspektywami na przysz³oœæ.
Fabrycznego (rejon ulic: Przec³awska/
Bukowiecka)
W koñcowej fazie s¹ roboty wykoñczeniowe
przy budowie placu. Do 10 wrzeœnia plac zabaw
zostanie przekazany do u¿ytkowania. Na placu
poza standardowym wyposa¿eniem zamontowano
równie¿ urz¹dzenie wielofunkcyjne: „statek”
oraz tyrolkê. W okresie jesiennym pojawi¹ siê
jeszcze dodatkowe nasadzenia zieleni. Czêœæ
terenu zostanie tylko uporz¹dkowana, gdy¿ w
roku 2016 w ramach funduszu partycypacyjnego
zamontowane zostan¹ na niej dodatkowe urz¹dzenia
zabawowe. Wartoœæ inwestycji 290 132 PLN
Realizacja projektu „Kulturalna Si³ownia na
Bródnie” (rejon ulic: Wysockiego/Ogiñskiego/
Poborzañska) - projekt zosta³ zakoñczony.
Jednak koncepcja przyjêta przez Zarz¹d
Dzielnicy zak³ada dalszy rozwój kulturalnej
si³owni przy porozumieniu z SM Bródno.
Wartoœæ inwestycji 45 000 PLN.
TS

IX sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Stefanika z polsk¹
pisowni¹, filia BOK

przy G³êbockiej w niezbêdny
do funkcjonowania system
mechaniki sceny widowiskowej, w sk³ad którego bêdzie
wchodzi³ sztankiet dekoracyjny
i oœwietleniowy, który s³u¿y
do podwieszania elementów
dekoracji i oœwietlenia i
umo¿liwia ich pionowy ruch.
W sali widowiskowej przy
G³êbockiej trzeba bêdzie
równie¿ zamontowaæ kurtynê
górn¹ i horyzontaln¹, kulisy
obrotowe, system sterowania,
instalacjê elektryczn¹, a tak¿e
zakupiæ fotele dla widzów i
system nag³oœnienia sali.
7 mln z³ jest ju¿ przygotowane w tegorocznym bud¿ecie
Bia³o³êki na budowê parkingu
w systemie „Parkuj i jedŸ”, który
powstanie przy projektowanym
odcinku ulicy Œwiatowida w
osiedlu Winnica.
162 tys. z³ wiêcej bêd¹
w tym roku kosztowaæ odszkodowania za nieruchomoœci przejête pod budowê
szko³y podstawowej przy
G³êbockiej.
(egu)

Negatywn¹ opiniê bia³o³êckich radnych otrzyma³ projekt
uchwa³y Rady Warszawy w sprawie nadania nazwy gen.
Milana Štefánika odcinkowi ulicy od Pajdaka do Strumykowej.
Radni zaproponowali tê sam¹ nazwê, ale z polsk¹ pisowni¹,
a wiêc gen. Milana Stefanika. Takie by³o równie¿ stanowisko
komisji statutowej i porz¹dku publicznego Rady Dzielnicy
Bia³o³êka.
Pozytywnie zaopiniowano typu koncerty, wystêpy tenatomiast projekt uchwa³y atralne, pokazy filmowe, a tak¿e
Rady Warszawy w sprawie dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i
zasad i trybu wystêpowania warsztatow¹. Niezbêdne zaprzez rady dzielnic z inicjatyw¹ kupy to fortepian i pianino
podjêcia uchwa³y lub stanowi- cyfrowe, perkusje, mikrofony
ska przez Radê Warszawy. studyjne, konsoleta cyfrowa z
Zgodnie ze statutem dzielnicy osprzêtem, ods³uchy sceniczne,
Bia³o³êka do w³aœciwoœci rady cyfrowa konsola oœwietlenia,
dzielnicy nale¿y opiniowanie kotary i horyzont sceniczny.
tego typu spraw przekazanych Radni wnioskuj¹ równie¿ o
œrodki w kwocie 2,5 mln z³ na
jej przez radê miasta.
wyposa¿enie w przysz³ym
Kolejne g³osowanie dotyroku buduj¹cej siê filii BOK
czy³o zmian w bud¿ecie na ten
rok. Radni wnioskowali m.in. o
No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów
kwotê 150 tys. z³, która w tym
roku zostanie przeznaczona
www.e-maestro.eu
na doposa¿enie Bia³o³êckiego
OPONY - Atrakcyjne ceny
Oœrodka Kultury przy Van
Gogha, realizuj¹cego ca³e
tel. 665-007-515
spectrum wydarzeñ kulturalnych
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mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
ANGIELSKI, 609-631-186
ANGIELSKI, gimnazjum,
matura, tel. 22 670-39-78,
501-752-111
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

ALE szybka i elastyczna
po¿yczka do 25000 z³. Tel.
668 681 916
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 elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio.
Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl

D
R
Z
W
I

• 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
PROMOCJA na okna 40%

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

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
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KUPIÊ ka¿de auto, równie¿
rozbite i bez dokumentów
789-090-573

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

S³odka kocia rodzinka szuka dobrych domów!
Morelka to m³odziutka kotka, ma ok 11 miesiêcy. Po³owê swojego ¿ycia spêdzi³a na ulicy,
wczeœniej prawdopodobnie mia³a dom, bo jest w pe³ni oswojona i korzysta z kuwety.
Zosta³a znaleziona z 3 maleñstwami. Jest dobr¹ koci¹ mam¹,
która broni swoich pociech przed wszystkimi intruzami, nawet
psom dzielnie stawia czo³a. Przyjazna, radosna, nadal bawi siê
jak kociê. Obecnie jest odrobaczona i zaczipowana.
Jej dzieci: Malinka, Mango i Melon - to ok 3-miesiêczne
koci¹tka. S¹ przepiêkne. Jeszcze trochê wystraszone, ale
coraz œmielej bawi¹ siê i rozrabiaj¹. Potrzebuj¹ du¿o kontaktu
z ludŸmi, ¿eby wyros³y na m¹dre kotki :).
Ca³a rodzinka jest w domu tymczasowym w Warszawie.
Kontakt: 518-693-658.

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
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
eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne
organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach
energii duchowej, likwiduj¹c ca³e spectrum
choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny,
ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿
uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe,
praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje filipiñski uzdrowiciel robi
na ciele eterycznym. Pacjenci s¹
zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego
dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym,
¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u
niego, ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
GUILLERMO 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, drêtwieniu r¹k i nóg
Dlaczego lepiej wybraæ Guillermo?
- wizyta trwa 30 minut, przez które Guillermo
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

Syria w Chorzelach
Proszê Szanownych Pañstwa, tyle lat pisa³em, jak
zmanipulowani religijnie ludzie
mog¹ byæ destrukcyjni. W
Bostonie, wychowani tam od
urodzenia bracia pod³o¿yli
bomby, które zabi³y i zrani³y
bezbronnych maratoñczyków.
Kap³an Weso³owski „honorowo”
wycofa³ siê z afery, aliœci nie
wyjaœni³, jak g³êboko siêga
patologia. Potomkowie obecnych
uchodŸców i spadek uczciwoœci Koœcio³a wysadzi nas w
powietrze. Œredniowiecze wraca
z perspektyw¹ konfliktów i
wojen. Niestety, wszystko w
imiê Boga. Skandal.

Mechanik samochodowy Maciek mia³ psa rasy bernardyn.
Po roku od œmierci swojego
pupila przyszed³ do mnie i
oœwiadczy³, ¿e dojrza³ do nowego
przyjaciela. Chcia³by, aby by³
to ma³y piesek, kompaktowy.
Warunek jest jednakowo¿ jeden.
Przysz³y przyjaciel ma byæ
uratowany, uchroniony przed
pewn¹ œmierci¹. Pochwaliæ trzeba
Szanownych Pañstwa, ¿e od
d³u¿szego czasu zanika zapotrzebowanie na eutanazjê œlepych miotów. Wiêc nie mog³em
spe³niæ marzenia pana Maæka.
W zesz³ym tygodniu wybra³ siê
do Chorzeli do przyjació³ i

tam¿e, podczas spaceru,
znaleŸli worek, a w nim - czarna,
7-tygodniowa pó³¿ywa suczka.
Tamtejsi lekarze weterynarii
wyprowadzili psinê ze wstrz¹su.
Oczywiœcie, zosta³a now¹
przyjació³k¹ mechanika. Pomyœla³em sobie, ¿e relacje z Bogiem,
im bardziej bezpoœrednie, tym
lepsze. Drogie poœrednictwo
jest zbêdne. Aliœci, wiemy, ¿e
statystycznie po³owa ludzkoœci
jest pod³a, a po³owa normalna.
Ciekaw jestem co na to proboszcz i szko³y w Chorzelach?
Suka by³a bardzo zarobaczona,
dlatego wnioskiem koñcowym
bêdzie proœba o wyplenianie
robactwa. Diagnozujmy robaczyce
lub profilaktycznie odrobaczajmy
siebie i zwierzêta.
PS. Pisz¹c te s³owa, oczywiœcie nie znam frekwencji ani
wyników referendum.
Szanowni Pañstwo, ten wynik
bêdzie nasz¹ opini¹ dla tych,
co nad nami.

Przystanek „na ¿¹danie”
Ponad osiemnaœcie miesiêcy trwa³y starania mieszkañców Tarchomina o uruchomienie przystanku „na
¿¹danie” dla linii autobusowej 518 przy ul. Mehoffera
(Nowodworska 2). Jak pisaliœmy w notatce interwencyjnej na ³amach Nowej Gazety Praskiej, kilka petycji
opatrzonych podpisami ponad 80 mieszkañców
by³y regularnie odrzucane przez dyrekcjê ZTM. Nie
pomog³y równie¿ pisma skierowane do Prezydenta
Warszawy, na nic zda³a siê interwencja u wiceburmistrza Bia³o³êki Piotra Smoczyñskiego. Niemoc i upór
oraz bezsensowne argumenty by³y za ka¿dym razem
odpowiedzi¹ na postulaty mieszkañców. Zatoka
przystankowa jest, oznaczenia stoj¹ czasowo nie
wykorzystywane, autobus 518 przeje¿d¿a obok, a
zatrzymaæ siê na ¿¹danie osób starszych, niepe³nosprawnych i tych dla których do domu bli¿ej o 500
metrów – nie mo¿e, jak stwierdza³a ka¿dorazowo
dyrekcja ZTM. Trudno by³o zrozumieæ - dlaczego?
Zniecierpliwieni mieszkañcy uwa¿aj¹c, ¿e dyrekcja ZTM, Prezydent Warszawy i wiceburmistrz

Bia³o³êki dzia³aj¹ przeciwko nim, nie rozumiej¹
ich ¿ywotnych potrzeb, zaproponowali napisanie
listu do Pani Premier Ewy Kopacz. To mo¿e brzmi
paradoksalnie, skromny przystanek i interwencja
u premiera 40-milionowego kraju, ale okaza³o
siê, ¿e dopiero to poskutkowa³o. Reakcja by³a
niemal natychmiastowa. Po dwóch tygodniach
wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz
poinformowa³, ¿e po wakacjach przystanek
„na ¿¹danie” linii 518 zostanie wznowiony.
Mieszkañcy, którzy stoczyli bataliê w sprawie
uruchomienia przystanku s¹ zadowoleni, ale
jednoczeœnie pytaj¹: czy a¿ na tak wysokim
szczeblu powinny byæ rozpatrywane proste postulaty obywateli? A mo¿e po prostu samorz¹d
lokalny jest nikomu niepotrzebny?
Czy wiceprezydent pó³tora milionowej stolicy,
powinien anga¿owaæ siê w sprawê przystanku
gdzieœ na peryferiach miasta?
Andrzej Maœlankiewicz

Prosto z mostu

Owczy pêd masy
Europa trzeszczy pod naporem
emigrantów z innych kontynentów, chiñska gie³da ci¹gnie
w dó³ gospodarkê œwiatow¹,
prezydent Putin zarz¹dzi³
manewry z udzia³em wojsk
desantowych i lotnictwa na
po³owie terytorium Rosji, a
warszawska m³odzie¿ walczy.
Walczy o swoje prawa, rzecz
jasna. W Warszawie ta walka polega na udziale w manifestacjach.
W sobotê 12 wrzeœnia wieczorem
do Rowerowej Masy Krytycznej,
do wieczornych defilad deskorolkowców i innych manifestacji
zatykaj¹cych miasto w jedynie
s³usznym celu do³¹czy kolejna:
Nocna Masa Imprezowa.
Masa ma na sztandarach kilka
konkretnych postulatów. Po
pierwsze, likwidacjê w Œródmieœciu
ciszy nocnej w weekendy. Po
drugie, zwiêkszenie liczby

nocnych kursów autobusów i
tramwajów. Po trzecie, wolnoœæ
picia piwa w miejscach publicznych. Po czwarte wreszcie,
zwiêkszenie liczby bezp³atnych
koncertów i festiwali. A konkretnie
- koncertów i festiwali finansowanych przez w³adze miasta.
Nocna Masa Imprezowa
ma sponsora. Jest nim jeden
z browarów, w oczywisty sposób
zainteresowany realizacj¹
¿¹dañ uczestników Masy, a
nawet - podejrzewam - bêd¹cy
tych ¿¹dañ inspiratorem i redaktorem. Producent piwa
zarz¹dza te¿ stron¹ internetow¹,
na której mo¿na poprzeæ imprezowy protest spo³eczny.
Spo³ecznicy na pasku browaru,
a ma ich byæ kilka tysiêcy, przemaszeruj¹ z Placu Zbawiciela
mostem Poniatowskiego do
klubu na pla¿y po drugiej

stronie Wis³y. Nag³y atak zimnej
i mokrej jesieni, który nast¹pi³
w ostatnich dniach, mo¿e niestety sprawiæ, ¿e manifestacja
nie bêdzie a¿ tak przyjemna, jak
planowano, ale miasto i tak
zablokuje, a kierowcy chc¹cy
przedostaæ siê przez rzekê
bêd¹ mieli, jak zwykle w takich
przypadkach, wiele atrakcji.
Jestem ciekaw, czy Nocna
Masa Imprezowa odniesie siê
jakkolwiek do dzia³añ zastêpcy
prezydenta miasta Jaros³awa
JóŸwiaka, który od kilku ju¿
lat próbuje rozwi¹zaæ konflikt
pomiêdzy m³odymi ludŸmi
chc¹cymi bawiæ siê g³oœno w nocy
w klubach, a innymi mieszkañcami Œródmieœcia - w tym tak¿e
i m³odymi - chc¹cymi o tej porze
spaæ. Powsta³ kodeks dobrych
praktyk klubowych, przeciwdzia³aj¹cy zak³óceniom ciszy
nocnej, dzia³aj¹ patrole „komisji
klubowej”, usi³uj¹ce mediowaæ
w miejscach g³oœnej muzyki,
czyli coœ siê w temacie dzieje.
Myœlê, ¿e nic takiego nie nast¹pi. Nocna Masa Imprezowa
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Wyrzucone pieni¹dze

to komercyjne przedsiêwziêcie,
którego jedynym celem jest
promocja konkretnej marki piwa.
Oszo³omieni owczym pêdem
imprezowicze z Placu Zbawiciela
wezm¹ w niej masowo udzia³,
zachêceni zapewne dodatkowo
jak¹œ promocj¹, przekonani, ¿e
uczestnicz¹ w czymœ niebywale
szlachetnym i wa¿nym. W walce
o wolnoœæ po prostu.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Spo³eczny obserwator

Praska chuliganeria podnosi g³owy
Kilka ostatnich wieczorów na
praskich Szmulkach i Micha³owie przypomina³o wydarzenia,
które do tej pory znaliœmy jedynie z mediów. Mimo braku
sfrustrowanej mniejszoœci muzu³mañskiej ulice Szmulek po
ka¿dej nocy przypomina³y
przedmieœcia Pary¿a, gdzie
dochodzi³o do dewastacji mienia publicznego i prywatnego.
Zniszczone samochody, powybijane szyby, poprzewracane i
p³on¹ce kosze na œmieci, czy
porozbijane betonowe donice
na Siedleckiej, Otwockiej czy
£ochowskiej to najprawdopodobniej efekt dzia³añ miejscowej
chuliganerii. Najprawdopodobniej,
bo nikogo nie uda³o siê z³apaæ
na gor¹cym uczynku. Z doniesieñ œwiadków wynika, ¿e do
aktów wandalizmu dochodzi³o
w dni powszednie, po pó³nocy,
czyli wtedy, gdy normalni,
ciê¿ko pracuj¹cy na chleb
obywatele, œpi¹.

Co sk³oni³o m³odych (zapewne)
ludzi do takich czynów? G³upota,
brawura, chêæ popisania siê
przed rówieœnikami, ale te¿
dopalacze i alkohol ³atwy do
kupienia na Pradze (w kwietniu
br. w naszej dzielnicy dzia³a³o
prawie 200 punktów legalnej
sprzeda¿y alkoholu). Jednak
najwiêkszym katalizatorem takich
dzia³añ jest poczucie bezkarnoœci.
Niewielka czêœæ Pragi objêta jest
monitoringiem miejskim, a patrole
policji czy stra¿y miejskiej to od
kilku miesiêcy rzadkoœæ, zw³aszcza wieczorow¹ por¹. A jeszcze
kilka lat temu zdarza³y siê nawet
piesze patrole stra¿y czy policji.
Patrz¹c na aktywnoœæ praskich
samorz¹dowców ³atwo zauwa¿yæ, ¿e kwestie dotycz¹ce bezpieczeñstwa dla wielu radnych
nie wydaj¹ siê priorytetowym wyzwaniem. Komisja bezpieczeñstwa, prawa i samorz¹du rady
dzielnicy do tej pory spotka³a siê
4 razy, dwa razy w marcu (na

jednym z tych posiedzeñ nie
by³o kworum), raz kwietniu i raz
w sierpniu. Jednak tematyka
poruszana na tych spotkaniach,
jak wynika z lektury protoko³ów
zamieszczanych w Biuletynie
Informacji Publicznej, dotyczy³a
jedynie powo³ania rady seniorów
oraz kompetencji Rady Miasta…
Do historii odesz³y równie¿
spotkania cz³onków zarz¹du
dzielnicy, policji i stra¿y miejskiej
z mieszkañcami w terenie, które
w ca³oœci by³y poœwiêcone sprawom
poprawy bezpieczeñstwa. W
ubieg³ej kadencji takich spotkañ
odby³o siê kilka, a ich efektem
by³y wzmo¿one dzia³ania s³u¿b
porz¹dkowych (przynajmniej
przez parê tygodni po spotkaniach). Warto do tych spotkañ
wróciæ, warto te¿ rozwijaæ
monitoring miejski, poprawiaæ
oœwietlenie praskich ulic i
podwórek wieczorow¹ por¹, a
tak¿e zwiêkszyæ obecnoœæ
patroli na ulicach. Inaczej nasza

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Jab³ka zamiast u¿ywek!
„Nie siêgaj po dopalacze,
siêgaj po jab³ka” – pod takim
has³em Inicjatywa Mieszkañców
Bia³o³êki (IMB) zorganizowa³a
w pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia
w Parku Henrykowskim akcjê
informacyjno-edukacyjn¹ dla
dzieci, m³odzie¿y, rodziców
oraz opiekunów. We wspó³pracy
ze sto³eczn¹ policj¹ pokazywano
skutki za¿ywania tych niebezpiecznych œrodków, a tak¿e
zachêcano do zdrowego stylu
¿ycia, m.in. rozdano 60 kg
jab³ek z mazowieckich sadów!
Zawsze jednym z g³ównych
celów naszego stowarzyszenia
by³a aktywizacja m³odych
ludzi, pokazywanie im dobrych
wzorców, zachêcanie do dzia³ania i anga¿owania siê w ¿ycie
publiczne. Tym razem postanowiliœmy ostrzec ich przed
szkodliwoœci¹ pewnych u¿ywek, a tak¿e pokazaæ dla nich
alternatywê. Zdaj¹c sobie sprawê,
jak kwestia dopalaczy wykorzystywana jest propagandowo
przez rz¹dz¹cych i jak traktowana jest nieraz jako temat

zastêpczy, tym bardziej postanowiliœmy faktycznie pomóc
m³odym oraz ich opiekunom.
Kampania informacyjno-edukacyjna koordynowana przez
Magdalenê Rejchert spotka³a
siê z ogromnym zainteresowaniem uczestników pikniku w
Parku Henrykowskim. Zawiera³a
bogat¹ czêœæ merytoryczn¹, na
któr¹ sk³ada³y siê prezentacje i
pokazy filmów; mo¿na by³o
otrzymaæ materia³y informacyjne,
a tak¿e specjalnie przygotowane na tê okazjê jab³ka, które
symbolizowa³y zdrowie i ¿ycie
(w przeciwieñstwie do destrukcyjnych u¿ywek).
Warto pamiêtaæ jednak, ¿e
obecnie nie tylko u¿ywki s¹
problemem dzieci i m³odzie¿y.
Brak ruchu, uzale¿nienie od
internetu (w tym mediów spo³ecznoœciowych), brak regularnych, osobistych kontaktów z
innymi osobami – to wszystko
utrudnia prawid³owy rozwój
m³odych ludzi. Z perspektywy
swojej wieloletniej ju¿ dzia³alnoœci
uwa¿am, ¿e œwietnym reme-

dium na to jest zaanga¿owanie
siê w dzia³alnoœæ publiczn¹.
Tak¿e przez tych najm³odszych!
Bo co mo¿e byæ lepszego ni¿
wróciæ do domu zmêczonym
(i zadowolonym!) po ca³odniowym dzia³aniu w grupie przyjació³ ze stowarzyszenia na
rzecz dobra wspólnego?
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy”
www.inicjatywa.waw.pl
facebook.com/InicjatywaWAW

dzielnica nigdy nie pozbêdzie
siê ³atki miejsca, gdzie ³atwo
zarobiæ w zêby, straciæ portfel,
a nawet ¿ycie. I nie pomo¿e
tutaj program rewitalizacji.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców Micha³ów
kpsm@interia.pl

Tyle kosztowa³o podatników
referendum, og³oszone przez
Bronis³awa Komorowskiego po
pierwszej turze wyborów prezydenckich. Mia³a to byæ recepta
na zwyciêstwo z Andrzejem
Dud¹, tymczasem jeszcze bardziej przyczyni³a siê do ostatecznej pora¿ki z kandydatem
Prawa i Sprawiedliwoœci. W referendum, które odby³o siê w
ostatni¹ niedzielê Polacy wypowiadali siê na temat wprowadzenia jednomandatowych okrêgów
wyborczych, utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z bud¿etu
pañstwa oraz rozstrzygania w¹tpliwoœci na korzyœæ podatnika.
Udzia³ w nim wziê³o mniej ni¿
10% uprawnionych do g³osowania,
co jest najgorszym w historii,
niechlubnym rekordem niskiej
frekwencji. To efekt oderwania
siê niektórych polityków od rzeczywistoœci, bo problemy zawarte w pytaniach referendalnych
tak naprawdê interesuj¹ garstkê
ludzi. No, mo¿e poza pytaniem
o rozstrzyganie w¹tpliwoœci na
korzyœæ podatnika, ale to zosta³o i tak rozwi¹zane wczeœniej
ustawowo, wiêc pytanie by³o ju¿
bezprzedmiotowe. Je¿eli chodzi o jednomandatowe okrêgi
wyborcze, to obywatele maj¹
kompletnie gdzieœ ten temat, a
ci zainteresowani w wiêkszoœci
wiedz¹, ¿e JOW-y to nie recepta
na uzdrowienie naszej polityki,
ale na jej jeszcze wiêksz¹ patologiê w postaci wyeliminowania
mniejszych ugrupowañ. O kuriozalnych pomys³ach likwidacji
finansowania partii politycznych
z bud¿etu pañstwa nawet nie
wspomnê, bo oczywistym jest,
¿e lepiej mieæ jasne regu³y i zakaz finansowania partii przez
przedsiêbiorstwa, ni¿ pozwolenie,

aby firmy tak naprawdê kupowa³y
polityków ³o¿¹c na ich kampanie,
a potem oczekuj¹c profitów.
Dotychczasowe rozwi¹zanie jest
rekomendowane przez Uniê Europejsk¹ i stosowane we wszystkich krajach starej demokracji,
ale u nas oczywiœcie niektórzy
musz¹ szukaæ dziury w ca³ym.
Referendum to pora¿ka Bronis³awa Komorowskiego i cieñ na
jego prezydenturze. Tym bardziej
gorzki, ¿e przypieczêtowany
przegran¹ w wyborach, w których
by³ faworytem. Wyborcy nie
lubi¹ takiej ekwilibrystyki ze
zmian¹ pogl¹dów o 180 stopni i
dziwiê siê, ¿e Komorowski uwierzy³, ¿e to mo¿e siê udaæ. Zamiast
s³uchaæ podszeptów swych doradców powinien wzi¹æ przyk³ad
z doœwiadczeñ referendalnych
Hanny Gronkiewicz-Waltz, która
potrafi³a przekonaæ warszawiaków, ¿e naprawdê chce coœ w
swojej prezydenturze poprawiæ
i zmieniæ. Pomy³ka i gorzkie
doœwiadczenie Bronis³awa Komorowskiego kosztowa³o nas
wszystkich 100 milionów z³otych.
Sami Pañstwo pomyœlcie, ile mo¿na by za to na Pradze zmieniæ…
Sebastian Wierzbicki
przewodnicz¹cy SLD w Warszawie
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

100 baniek w b³oto
W niedzielê 6 wrzeœnia odbywa³o siê referendum, zarz¹dzone jeszcze na wniosek poprzedniego prezydenta Bronis³awa Komorowskiego. Pytania
w nim zawarte zosta³y sformu³owane w gor¹czce kampanii
wyborczej przed drug¹ tur¹
wyborów i nic dobrego z tego
wynikn¹æ nie mog³o. Doradcy
prezydenta Komorowskiego
nie stanêli na wysokoœci zadania, a za ich b³êdy p³acimy
dziœ my, jako spo³eczeñstwo, a
wczeœniej zap³aci³ pora¿k¹ by³y
ju¿ prezydent. Najbardziej
przebijaj¹cym siê do mediów i
wzbudzaj¹cym najwiêksze
emocje wyborców by³o pytanie
o tzw. JOW-y. Czyli dokonanie
w Polsce kolejnej rewolucji w
kodeksie wyborczym. Nie tak
dawno zreszt¹ wprowadzono
w naszym kraju istotne zmiany
w przepisach wyborczych na
poziomie samorz¹dowym,
wprowadzaj¹c owe JOW-y w
wiêkszoœci gmin, z wyj¹tkiem gmin
na prawach powiatów. Skutki
s¹ ró¿ne. Ludzie w ma³ych
spo³ecznoœciach w wyborach kieruj¹ siê ró¿nymi przes³ankami.
Ten sam eksperyment na poziomie parlamentu przyniós³by
zapewne takie same skutki,
jak obecne wybory do Senatu,
gdzie obowi¹zuje ta sama
formu³a. Zwyciêzca w okrêgu
bierze wszystko i mamy Senat

z³o¿ony praktycznie z przedstawicieli dwóch partii PO i PiS.
Najbardziej banalne jednak
by³o to, ¿e nawet pozytywny
wynik referendum nie równa³by
siê natychmiastowym zmianom
w prawie. Dokonaæ mia³by ich
Sejm wy³oniony w dotychczasowym systemie, zmieniaj¹c
konstytucjê, a to z kolei wydarzenie przysz³e i niepewne.
Pisa³em ju¿ o tym wczeœniej,
stawiaj¹c tezê, ¿e wyrzucimy 100
milionów w b³oto. Chyba ¿e
potraktujemy to jako kosztowne
kolejne æwiczenie z demokracji.
Senatorowie z PO chyba przejrzeli na oczy i do kolejnego
referendum w dniu wyborów
parlamentarnych nie dojdzie.
Kolejna tura pytañ te¿ nie
dotyczy³a spraw, którymi ¿yj¹
Polacy, a mia³a byæ i zapewne
bêdzie elementem w rozgrywce
pomiêdzy PiS i PO w kampanii
parlamentarnej. Prezydent
Andrzej Duda wrzuci³ na boisko
pi³kê, któr¹ poda³ mu Jaros³aw
Kaczyñski. Tak na marginesie,
jeœli o wszystko maj¹ nas pytaæ,
to po co wybieramy pos³ów i
senatorów, po co jest rz¹d i za
co bierze pieni¹dze. Tematy do
referendum winny byæ kluczowe dla spo³eczeñstwa, tak
jak pytania o wejœcie Polski do
Unii Europejskiej sprzed 12 lat.
Pisz¹c te s³owa nie znam wyników referendum; obserwuj¹c

ruch, a w³aœciwie jego brak pod
komisjami s¹dzê, ¿e bêd¹ olbrzymia klap¹ ze wzglêdu na
fataln¹ frekwencjê. Nie wzi¹³em
w nim udzia³u. Nie jest mi z tym
komfortowo, bowiem wiem, ¿e
samodzielnie pozbawi³em siê
mo¿liwoœci wypowiedzi, choæ w
przypadku referendów g³osowanie nogami te¿ jest jej form¹.
Uzna³em, ¿e nie dam siê
wci¹gn¹æ w hucpê, za któr¹
jeszcze bêdê musia³ zap³aciæ
ze swoich podatków. Wezmê
za to udzia³ w wyborach parlamentarnych 25 paŸdziernika i
bêdê g³osowa³ na kandydatów
z listy Zjednoczonej Lewicy
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni.
Listy, na której znaleŸli siê
przedstawiciele wielu nurtów,
ruchów spo³ecznych i œrodowisk
politycznych.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

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

8 nowa gazeta praska

Dla kogo Most Krasiñskiego?
dokoñczenie ze str. 1

Na taki wariant nie zgodz¹
siê w³adze miasta – most to zbyt
droga inwestycja, by nie dopuœciæ na nim ruchu samochodów.
Zak³ada siê, ¿e nowa przeprawa
bêdzie kosztowa³a ponad 620
mln z³. Po mieœcie kr¹¿y równie¿
pewna teoria spiskowa dotycz¹ca
mostu. Ale o tym póŸniej.
Budowê mostu – jak zapewniaj¹ w³adze miasta – poprzedz¹
konsultacje spo³eczne. Bêd¹
one jednak dotyczyæ sposobu
funkcjonowania mostu, bowiem
jego budowa jest raczej przes¹dzona. Przepraw przez Wis³ê
wci¹¿ brakuje. Jest to fakt niezbity, ale czy nie ma w Warszawie inwestycji pilniejszych,
zw³aszcza, ¿e zakoñczy³y siê ju¿
przetargi na budowê kolejnych
odcinków po³udniowej obwodnicy
Warszawy, której integraln¹
czêœæ bêdzie stanowi³ Most Po³udniowy. Lada chwila zostanie
oddany Most Grota-Roweckiego
po liftingu, zaœ w koñcu paŸdziernika odbudowany po po¿arze
Most £azienkowski.
Obwodnica Pragi potrzebna
od zaraz
Tymczasem wci¹¿ brakuje tzw.
obwodnicy Pragi, stanowi¹cej
fragment wewnêtrznej obwodnicy
œródmiejskiej, ³¹cz¹cej centralne
dzielnice Warszawy. Wiêksza
czêœæ obwodnicy œródmiejskiej
ju¿ istnieje, do jej zamkniêcia
brakuje odcinka ³¹cz¹cego Rondo ¯aba z Rondem Wiatraczna

poprzez Targówek. Odcinek ów
mia³ powstaæ na Mistrzostwa
Europy w Pi³ce No¿nej w 2012,
jednak w³adze Warszawy w 2009
zdecydowa³y inaczej, jak to
zreszt¹ w przypadku innych,
praskich inwestycji bywa. Prze³o¿yæ na czas bli¿ej nieokreœlony.
Projekt budowy Mostu Krasiñskiego pojawi³ siê w minionym
dziesiêcioleciu i zosta³ zarzucony z braku funduszy, choæ by³a
dlañ decyzja œrodowiskowa i
gotowy by³ interesuj¹cy projekt
– most w postaci ³uku przerzuconego nad Wis³¹. Koszty decyzji
i projektu to blisko 30 mln z³. Do
tematu powrócono w lipcu tego
roku, nagle i niespodziewanie dla
wszystkich, rozpisuj¹c przetarg
na aktualizacjê projektu. W 2016,
jesieni¹, ma byæ gotowa zaktualizowana dokumentacja mostu.
Wieloletni plan inwestycyjny
przewiduje co prawda budowê
przeprawy w latach 2021-23,
aczkolwiek tu i ówdzie przeb¹kuje siê, ¿e inwestycja ruszy ju¿ w
2017 i zakoñczy siê po dwóch
latach, co spowoduje, ¿e niemal
w tym samym czasie do u¿ytku
zostan¹ oddane dwa nowe mosty – Po³udniowy i Krasiñskiego.
Most dla „grubych misiów”?
I tu dochodzimy do teorii spiskowej kr¹¿¹cej po stolicy. Teoria
przybra³a ju¿ postaæ realn¹ – wpis
stowarzyszenia „Miasto jest nasze”,
zamieszczony na facebooku
organizacji. Z tekstu usuwamy
jedynie nazwisko przedsiêbiorcy,
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stanowi¹cego bohatera owej
teorii spiskowej. „Zagadka Mostu
Krasiñskiego rozwi¹zana! Miasto
buduje prywatny most za 600
milionów z³otych miliarderowi (…).
Pan (…) by³ bohaterem afery
taœmowej, jednym z „grubych
misiów”. (…) Miasto d¹¿y do wybudowania mostu, który przez
najbli¿sz¹ dekadê mo¿e s³u¿yæ
tylko skomunikowaniu ¯erania z
¯oliborzem. Miasto nie ma planów
budowy wiaduktu w stronê Bródna. Tak siê sk³ada, ¿e pan (…)
wykupi³ od FSO dzia³ki nad sam¹
Wis³¹, gdzie projektuje wielkie
osiedle i dwa wie¿owce. Dla
terenu nie ma planu zagospodarowania. Pomimo tego Hanna
Gronkiewicz-Waltz prze do budowy mostu, którego koszt mo¿e
zbli¿yæ siê nawet do miliarda
z³otych. Nie jesteœmy przeciwko
budowie mostu, ale musi siê to
odbywaæ z poszanowaniem zasad
zrównowa¿onego rozwoju i partycypacji biznesu w kosztach budowy infrastruktury spo³ecznej i
technicznej. Dopóki nie powstanie
plan zagospodarowania terenu
dla ¯erania oraz obwodnica
Pragi, na któr¹ czekamy od lat, o
budowie mostu nie mo¿e byæ
mowy. No chyba, ¿e pan (…) sam
wy³o¿y pieni¹dze na jego budowê.
Jesteœmy przeciwko prywatyzacji
zysków z inwestycji publicznych
i uspo³ecznianiu ich kosztów.
Niech miasto wreszcie zacznie
graæ twardych ludzi wobec deweloperów.” Tyle „Miasto jest nasze”.
Teorie spiskowe maj¹ to do
siebie, ¿e zwykle tkwi w nich
ziarno prawdy. Prawda jest taka,
¿e inwestycja mieszkaniowa pod
nazw¹ „Dolina Wis³y” powstanie
na praskim brzegu Wis³y, na
ponad 27 hektarach terenów po
by³ej Fabryce Samochodów
Osobowych na ¯eraniu, zaœ partnerem przedsiêbiorcy bohatera
teorii spiskowej bêdzie Mennica
Polska. Przy samym Moœcie Krasiñskiego powstan¹ dwa biurowce,
koncepcja zabudowy jest dzie³em
bardzo renomowanej pracowni
architektonicznej. „Dolina Wis³y”
ma ambicje, by staæ siê drugim
„Miasteczkiem Wilanów”.
Wygl¹da na to, ¿e obwodnica
Pragi potrzebna jak powietrze
„chudym bocianom” je¿d¿¹cym
codziennie do s³abo p³atnej pracy
przegra z potrzebn¹ „grubym
misiom” przepraw¹, któr¹ dotr¹
do ekskluzywnych apartamentów
w „Dolinie Wis³y”.
El¿bieta Gutowska

Miasto i wieœ – konferencja
Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m. st. Warszawy zaprasza na Konferencjê naukow¹ organizowan¹
przez Mazowieckie Towarzystwo Kultury pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy Paw³a Lisieckiego p.t. „Wspólnota miasta i wsi”. Konferencja odbêdzie siê
7 paŸdziernika (œroda) 2015 r. o godzinie 15.00, w Sali Konferencyjnej ul. Ks. I. K³opotowskiego 15.
Program konferencji: Wiejskie dziedzictwo Polaków, prof. dr hab. Izabella Bukraba Rylska, IRWiRPAN,
Uniwersytet Warszawski. Ludowe podstawy kultury narodowej, dr Antoni Œledziewski, Prezes Fundacji
Wspierania Twórczoœci Ludowej. Wiejskie tradycje i wiejska nowoczesnoœæ, dr Ludwik Staszyñski, autor
ksi¹¿ek o wsi i rolnictwie. Zielone Miasteczko w Warszawie, dr Jerzy Chróœcikowski, Przewodnicz¹cy
NSZZ RI „Solidarnoœæ”. Warszawska Praga. Wieœ? Miasto?, mgr Alicja Banasik, Autorka ksi¹¿ki o
Pradze. Wspólnota miasta i wsi a stowarzyszenia regionalne, mgr Janusz Ostrowski, Prezes Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na koniecznoœæ dobrych
zmian w polskim ¿yciu spo³ecznym i odnowê naszej wspólnoty narodowej.
UD

