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Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

Bródnowska mogi³a
ofiar stalinizmu

czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Bunt w twierdzy
PO trwa
„Nie chcemy awantur, pozwólcie nam dzia³aæ dla
Bia³o³êki.” Tak pisz¹ na swojej stronie radni zrzeszeni
w za³o¿onym niedawno Klubie Radnych Niezale¿nych
Dzielnicy Bia³o³êka.
Wœród nich jest trójka rad- infrastruktura wodoci¹gowa i
nych, którzy opuœcili rz¹dz¹c¹ kanalizacyjna na nowych
w Bia³o³êce Platformê Oby- osiedlach. Nie mamy zatem
watelsk¹. Pozostali to radni jak dojechaæ do domu, nie
dot¹d niezrzeszeni, których mamy wody w kranach, a nasze
wymienialiœmy w poprzednim dzieci ucz¹ siê w fatalnych
wydaniu NGP, w materiale warunkach. To wszystko nie
dzieje siê w kraju Trzeciego
„Bunt w twierdzy PO”.
Œwiata - choæ trudno uwierzyæ,
Powstaje nowy klub
Zamieszczony na stronie to dzieje siê w Warszawie,
nowego klubu tekst jest swoist¹ która chce uchodziæ za
deklaracj¹ za³o¿ycielsk¹, w europejsk¹ metropoliê! (…)
której mo¿na m.in. przeczytaæ: Trudn¹ sytuacjê Bia³o³êki
„Dzia³ania radnych niezale¿nych pogarsza wzbudzaj¹cy wiele
wynikaj¹ z troski o dobro kontrowersji burmistrz dzielnicy
mieszkañców Bia³o³êki. (…) Piotr Jaworski. Jego dzia³ania
Pozostaj¹ca od 9 lat u w³adzy skupione s¹ przede wszystkim
Platforma Obywatelska zrobi³a na budowaniu w³asnego winiewiele, ¿eby odpowiedzieæ zerunku i wewnêtrznych parna stoj¹ce przed Bia³o³êk¹ tyjnych rozgrywkach, a nie na
wyzwania. Niekontrolowany interesie mieszkañców. Plarozwój dzielnicy skutkuje nowana wycinka tysiêcy
brakiem miejsc w szko³ach, drzew wzd³u¿ Kana³u ¯erañs³ab¹ komunikacj¹ publiczn¹, skiego i dewastacja tego
problemami z nawet tak cudownego miejsca jest
podstawowymi rzeczami jak
dokoñczenie na str. 3

O trasie Krasiñskiego na Targówku

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 90-100 z³
- korony porcelanowe 450 z³
- protezy nylonowe
- protezy acetalowe

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

Historia praskich rodów

Rodzina
Elsnerów cz. 3
Dobiega koñca XVII Miêdzynarodowy Konkurs
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina i koñczy siê nasza
opowieœæ o nauczycielu Chopina, Józefie Elsnerze i jego
rodzinie. W obecnym odcinku poznamy losy kolejnych
mieszkañców Elsnerowa - maj¹tku, w którym kompozytor
spêdzi³ niemal 30 lat swojego ¿ycia i w którym gospodarowali
póŸniej jego potomkowie.
Po pogrzebie Józefa Elsne- wydanie drukiem wa¿niejra zawi¹za³ siê w Warszawie szych jego utworów, w tym
komitet, który mia³ na celu oratorium „Mêka Chrystusa”.
zbieranie funduszy na W sk³ad komitetu weszli m.in.:
wzniesienie grobowca oraz I. F. Dobrzyñski, ówczesny
dyrektor opery warszawskiej,
Kazimierz Lubomirski, kompozytor i póŸniejszy t³umacz
„Sumariusza”, Karol Kucz,
redaktor Kuriera Warszawskiego oraz Wincenty Kostecki,
m¹¿ wnuczki Elsnera. To
w³aœnie jemu zawdziêczamy
informacje o Elsnerowie i jego
mieszkañcach, które zawar³
w 147 listach, pisanych do
znajomych i rodziny w latach
1854-1864.
Jak pisze we wstêpie do
„Listów z Elsnerowa” prof.
Maria Nietyksza, Wincenty
Kostecki nie by³ jednostk¹
wybitn¹ – dzia³aczem, myœlicielem ani twórc¹, ale w³aprezentacjê, obna¿aj¹c¹ jego œnie dlatego jego listy s¹
mankamenty: przeskalowane wyj¹tkowo cenne. Zawieraj¹
jezdnie i skrzy¿owania, brak bowiem informacje o ¿yciu
przejœæ dla pieszych, nadmier- przeciêtnej rodziny w niewielna terenoch³onnoœæ kosztem kim maj¹tku w po³owie XIX
obszarów zielonych i wpisa- wieku. Wincenty Ryszard
nych do rejestru zabytków. Kostecki pochodzi³ ze zuboObecny projekt koliduje tak¿e ¿a³ej rodziny szlacheckiej.
z wybranym przez mieszkañców Urodzi³ siê w 1831 roku w
¯oliborza w ramach bud¿etu Warce jako syn Franciszka
partycypacyjnego projektem i Tekli z Modzelewskich.
pasów rowerowych w ulicy Rodzice umarli, kiedy by³

Stracona szansa na porozumienie
Po doœæ nag³ej i niespodziewanej decyzji miasta o
zaktualizowaniu projektu trasy Krasiñskiego, na nowo
rozgorza³y kontrowersje wokó³ tej inwestycji. Zorganizowane 7 paŸdziernika w ratuszu na Targówku po³¹czone
posiedzenie komisji infrastruktury: Targówka, Pragi
Pó³noc i ¯oliborza mia³o zaprezentowaæ stanowiska
tych trzech dzielnic i umo¿liwiæ podjêcie dialogu, daj¹cego
szansê na wypracowanie koncepcji kompromisowej. Tej
szansy jednak nie wykorzystano.
Z intencj¹ podjêcia meryto- którzy po przybli¿eniu za³orycznego dialogu przybyli na ¿eñ projektu przez Zarz¹d
spotkanie spo³ecznicy ze Miejskich Inwestycji DrogoStowarzyszenia ¯oliborzan, wych przedstawili obszern¹

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 4

W najodleglejszym zak¹tku Cmentarza Bródnowskiego,
na terenie kwatery 45N, S³u¿ba Bezpieczeñstwa grzeba³a
zamordowanych dzia³aczy podziemia niepodleg³oœciowego. Dziêki prowadzonym w lipcu tego roku przez IPN
pracom poszukiwawczym, uda³o siê odnaleŸæ szcz¹tki
kilku z nich.
1 listopada, jak co roku, œcijañski od ¿ydowskiego,
udamy siê na cmentarze nieopodal ulicy Rzeszowodwiedziæ groby naszych skiej. To tu, wed³ug relacji
bliskich. S¹ rodziny, które nie œwiadków, po wojnie S³u¿ba
mog¹ tego zrobiæ; nie wiedz¹ Bezpieczeñstwa grzeba³a
bowiem, gdzie pochowano ich potajemnie zamordowanych
krewnych, zamordowanych w dzia³aczy niepodleg³oœciowych.
stalinowskich wiêzieniach. Teraz jest tu pomnik w
Chowano ich czêsto w zbioro- kszta³cie kamiennego krêgu,
dokoñczenie na str. 2
wych, bezimiennych mogi³ach
na cmentarzach, w pobli¿u siedzib aparatu bezpieczeñstwa
i na poligonach wojskowych.
Najbardziej znanym miejscem pochówku ofiar komunizmu w Warszawie jest
„³¹czka” na wojskowych
Pow¹zkach.
Swoj¹ „³¹czkê” ma te¿
www.gravic.pl
Cmentarz Bródnowski. To
kwatera 45N, znajduj¹ca siê
Wiktor Szczêsny
na samym koñcu tzw. Alei
Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133
Szerokiej, pod murem odtel. 22 243 95 92, 606 910 993
dzielaj¹cym cmentarz chrze-

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

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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ustawionego wokó³ dawnej
studni, z góruj¹cym nad nim
stalowym krzy¿em, wzniesiony
w latach 1998-2001.
W pierwszych dniach lipca
2015 r. na terenie kwatery
45N trwa³y prace poszukiwawcze prowadzone przez
zespó³ Samodzielnego Wydzia³u Poszukiwañ IPN pod
kierownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka. Badania
prowadzone by³y w ramach
realizowanego w Instytucie
Pamiêci Narodowej ogólnopolskiego programu badawczego „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar
terroru komunistycznego
1944–1956”, zmierzaj¹cego
do ustalenia lokalizacji
grobów osób straconych i
zamordowanych w latach
stalinizmu, ich ekshumacji i
identyfikacji. O to, sk¹d naukowcy wiedzieli, gdzie nale¿y
kopaæ, zapytaliœmy kieruj¹cego
pracami profesora Krzysztofa
Szwagrzyka.
- Prace ekshumacyjne
zawsze poprzedzone s¹
trwaj¹cymi wiele miesiêcy, a
czasem lat poszukiwaniami
Ÿród³owymi – mówi prof.
Krzysztof Szwagrzyk. - Nie
chodzi tylko o Ÿród³a pisane,
ale równie¿ mówione, ró¿nego
rodzaju wspomnienia i relacje.
Te dokumenty pozwalaj¹ okreœliæ, z jak¹ skal¹ pochówków

mo¿emy mieæ do czynienia
na danym terenie.
Wed³ug zgromadzonych
informacji na terenie Cmentarza Bródnowskiego mo¿na
by³o siê spodziewaæ nawet
kilkuset pochówków ludzi
zamordowanych w latach
1945-47 w wiêzieniach warszawskich. Jednak tylko jedno
miejsce w ca³ej nekropolii
by³o najbardziej prawdopodobne – to w³aœnie kwatera
45N, bowiem tylko ta jedna
kwatera pojawia siê w dokumentacji cmentarnej w trzydziestu paru przypadkach.
Tyle tylko, ¿e dzisiejsza
kwatera 45N nijak siê ma do
kwatery sprzed kilkudziesiêciu
lat. Obecnie jest to kwatera
zabudowana, s¹ tam groby i
pomniki z lat 90.
- W lipcu 2015 roku mogliœmy
rozpocz¹æ prace poszukiwawcze wy³¹cznie na obszarze
dotychczas niezabudowanym
– t³umaczy prof. Krzysztof
Szwagrzyk. - Wiedzieliœmy,
¿e w kwaterze powinny siê
znajdowaæ szcz¹tki 29 ludzi
(Ÿród³a wspominaj¹ nawet o
34 osobach, ale kilka z nich
zosta³o ekshumowanych w
póŸniejszych latach). ZnaleŸliœmy szcz¹tki kilkunastu
osób, pochowanych w pewnym porz¹dku, st¹d da siê
wyznaczyæ liniê pochówków,
któr¹ przedziela zbudowany
w latach 90. pomnik. Dziœ nie

ulega w¹tpliwoœci, ¿e elementy pomnika skrywaj¹
pod sob¹ kolejne ludzkie
szcz¹tki.
W kwaterze 45N chowane
by³y ofiary komunizmu zamordowane w wiêzieniu karno-œledczym Warszawa III,
znajduj¹cym siê przy ul.
Namys³owskiej 6, zwanym
popularnie „Toledo”. W pracach
ekshumacyjnych pracowa³a
ekipa z³o¿ona z archeologów,
medyków s¹dowych, historyków i antropologów oraz
wolontariuszy. Chodzi³o o
ustalenie po pierwsze przyczyn zgonu i sposobu wykonywania egzekucji. Czêœæ
znalezionych osób ma
czaszki przestrzelone „metod¹
katyñsk¹”, czyli strza³em w
potylicê.
Nastêpnym, o wiele trudniejszym zadaniem, jest
identyfikacja ofiar i, na ile to
mo¿liwe, ustalenie to¿samoœci
osób, które zosta³y pochowane
w tym miejscu. Wed³ug informacji Ÿród³owych, naukowcy
mogli spodziewaæ siê odnaleŸæ w zbiorowej bródnowskiej
mogile szcz¹tki m.in. mjr
Mariana Bernaciaka ps.
„Orlik”, komendanta zgrupowañ organizacji Wolnoœæ i
Niezawis³oœæ okrêgu lubelskiego, por. Konstantego
Kociszewskiego, ps. „Górka”,
komendanta obwodu pu³tuskiego Ruchu Oporu Armii
Krajowej oraz por. Zygmunta
Kêski ps. „Œwit”, jednego z
dowódców WiN-u, dzia³aj¹cego na LubelszczyŸnie i na
Mazowszu.
Przy jednej z odnalezionych
osób znaleziono bursztynow¹
szczoteczkê do zêbów, nale¿¹c¹, jak wynika z wyrytego
na niej napisu, do por.
Zygmunta Kêski, co pozwala
domniemywaæ, ¿e to jego
szcz¹tki. Jednak jest to
wiadomoœæ nieoficjalna, potrzebne s¹ jeszcze inne badania.
- Przedmioty znalezione
przy straconych s¹ wielk¹

rzadkoœci¹ – mówi prof.
Krzysztof Szwagrzyk. – Przy
identyfikacji stosujemy z zasady badania genetyczne. W
tym celu pobieramy materia³
genetyczny ze znalezionych
szcz¹tków, najczêœciej z
zêba i porównujemy z materia³em genetycznym pobranym od rodzin poszukuj¹cych
swoich krewnych w kraju i
za granic¹. Zgromadzony od

zg³aszaj¹cych siê do nas
ludzi materia³ tworzy nasz¹
bazê genetyczn¹.
Polska Baza Genetyczna
IPN istnieje od 3 lat. Ludzie
zg³aszaj¹ siê szczególnie po
konferencjach, na których
ujawniane s¹ kolejne nazwiska zidentyfikowanych osób.
Ludzie, którzy czêsto stracili
ju¿ nadziejê na odnalezienie
swoich krewnych, znów

wierz¹, ¿e ich bliscy zostan¹
odnalezieni.
Miejmy nadziejê, ¿e tak
bêdzie równie¿ w przypadku
ofiar komunizmu pochowanych
w latach 40. w bródnowskiej
kwaterze 45N. Prof. Krzysztof Szwagrzyk zapewni³,
¿e prace na Cmentarzu
Bródnowskim bêd¹ kontynuowane.
Joanna Kiwilszo

XIV Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Rozczarowania bud¿etowe
i skargi na ZGN
Jedn¹ ze zmian w porz¹dku obrad by³o stanowisko w
sprawie budowy wschodniego odcinka obwodnicy Pragi
oraz trasy Krasiñskiego, zaproponowane przez przewodnicz¹cego komisji infrastruktury Piotra Pietruszyñskiego.
Radni apeluj¹ w nim o zmianê priorytetów inwestycyjnych
miasta tak, aby nie ustalano ich kosztem obwodnicy Pragi
- inwestycji wa¿nej dla ca³ego miasta, na której realizacjê
wci¹¿ nie zarezerwowano wystarczaj¹cych œrodków w
bud¿ecie miasta. Stanowisko zosta³o jednog³oœnie przyjête.
Zarz¹d przedstawi³ za³o¿e- na 2016 rok, okreœli³ j¹ jako
nia do bud¿etu dzielnicy na „bud¿et stagnacji”. Zwraca³
2016, zaproponowane przez uwagê na deficyt we wszystkich
ratusz. Miasto, jak co roku, dzia³ach, poza administracj¹,
przyjê³o okreœlone wskaŸniki gdzie zaplanowano wzrost na
przy przyznawaniu œrodków poziomie 1,5 mln z³. Tak¿e
dzielnicom. G³ównym z nich, wzrost wydatków na kulturê i
a bardzo krzywdz¹cym dla sport ma - zdaniem opozycji Pragi, jest liczba mieszkañców. charakter pozorny, poniewa¿
Dotycz¹ one te¿ wydatków najwiêksze œrodki przeznaczono
edukacyjnych na jednego na zadania bie¿¹ce, kosztem
ucznia, które w przysz³ym roku infrastruktury. Zdaniem SLD
maj¹ nieznacznie wzrosn¹æ. zabrak³o w bud¿ecie œrodków
Maj¹ te¿ ulegaæ stopniowemu np. na remont muszli w Parku
wyrównaniu przeciêtne wydatki Praskim czy dokoñczenie rena mieszkañca dzielnicy. Na montu basenu na Jagielloñskiej.
Pradze Pó³noc zaplanowano Brak te¿ pieniêdzy na realizacjê
wydatki na poziomie blisko zwyciêskich projektów z tego107 mln z³, w tym 98 mln na rocznej edycji bud¿etu partyedukacjê, a poza ni¹ blisko cypacyjnego. Dyskusji z tymi
149 mln. Wydatki bie¿¹ce tezami nie podjêto, jednak
maj¹ wynieœæ 247 mln, maj¹t- za³¹cznik bud¿etowy dla
kowe – 27 mln, a ca³y bud¿et dzielnicy do wstêpnego projektu
dzielnicy - 274 mln.
bud¿etu na 2016 rok zaopinioJednak w porównaniu tylko wano negatywnie. W uzasaddo 30 wrzeœnia br. ró¿nica nieniu uchwa³y podkreœlono,
wynosi 18 mln w wydatkach ¿e to wci¹¿ bud¿et nie zabezbie¿¹cych, a w maj¹tkowych 8, pieczaj¹cy podstawowych
czyli na przysz³y rok przewi- potrzeb dzielnicy – zabrak³o w
dziano prawie 27 mln z³otych nim ponad 58 mln z³otych.
Coraz bli¿ej sprzeda¿y
mniej. Trudno siê wiêc dziwiæ,
¿e komisja bud¿etowa zaopi- jest lokal u¿ytkowy 67 przy
niowa³a negatywnie tak¹ pro- Konopackiej 21. Ma byæ
pozycjê. W ramach dyskusji zbyty w drodze przetargu
Mariusz Borowski odczyta³ wraz oddaniem w u¿ytkowanie
stanowisko SLD. Obarczaj¹c wieczyste u³amkowej czêœci
Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc gruntu. Radni podjêli w tej
win¹ za taki kszta³t propozycji sprawie stosown¹ uchwalê.

Rozpatrzono dwie skargi na
dzia³ania ZGN. Jedn¹ uznano
za niezasadn¹, co rada potwierdzi³a w g³osowaniu, ale co
do drugiej, dotycz¹cej inwestycji
ZGN przy ulicy Œrodkowej 3 i
3a, powsta³y g³êbokie kontrowersje. Komisja rewizyjna po
przeanalizowaniu sprawy
uzna³a skargê za zasadn¹.
Zdaniem radnych wydatki remontowe mo¿na by³o rozplanowaæ bardziej ekonomicznie.
G³ówny zarzut dotyczy³ jednak
niskiej jakoœci odbioru us³ug
technicznych, œwiadczonych
przez firmy zewnêtrzne.
W obronie ZGN stanê³a
El¿bieta Kowalska-Kobus z
PO. Po wymianie opinii i
w¹tpliwoœciach w sprawie
niezgodnoœci uzasadnienia z
sam¹ uchwa³¹, przewodnicz¹cy
Ryszard Kêdzierski og³osi³
pó³ godziny przerwy. Po
wznowieniu obrad odczytano
uzupe³nione uzasadnienie
opinii komisji rewizyjnej, wci¹¿
uznaj¹ce skargê za zasadn¹.
Próbowano podwa¿aæ prawomocnoœæ odbytego dzieñ
wczeœniej posiedzenia komisji,
poniewa¿ nie wszystkich
cz³onków o nim zawiadomiono,
oraz poprawek w stanowisku
naniesionych na zaimprowizowanym podczas przerwy w
obradach rady kolejnym posiedzeniu komisji rewizyjnej.
Wszelkie w¹tpliwoœci w tych
sprawach rozwia³a opinia pani
prawnik, ale w miêdzyczasie
radni w widoczny sposób
stracili chêæ do g³osowania.
Z powodu braku kworum posiedzenie zosta³o przerwane.
Kr.

Bunt w twierdzy PO trwa
dokoñczenie ze str. 1

przyk³adem na rosn¹c¹
arogancjê burmistrza Jaworskiego, który nie chce s³uchaæ
g³osu mieszkañców i nie
zgadza siê na konsultacje
spo³eczne w tej sprawie. (…)
Sytuacja na Bia³o³êce wymaga
natychmiastowej naprawy.
Trzeba zszyæ dzielnicê z miastem i wybraæ nowy zarz¹d
dzielnicy, który bêdzie s³u¿y³
mieszkañcom i realizowa³ ich
potrzeby. Dlatego wiêkszoœæ
radnych zag³osowa³a za odwo³aniem przewodnicz¹cej
rady dzielnicy. Nasze dzia³ania
s¹ w pe³ni legalne, powieliliœmy
procedurê zastosowan¹
przez Radê Miasta przy œlubowaniu Pani Prezydent. Nie
chcemy jednak awantur i
proceduralnych przepychanek.
Chcemy dzia³aæ dla Bia³o³êki,
dlatego zale¿y nam konstruktywnym dialogu, który pozwoli
na przemyœlany rozwój naszej
dzielnicy.”
Kalendarium zdarzeñ
14 paŸdziernika na Placu
Bankowym, przy wejœciu do
Urzêdu m.st. Warszawy
odby³ siê briefing prasowy
zorganizowany przez Klub
Radnych Niezale¿nych. Podczas
spotkania z mediami radni
Bia³o³êki wskazali najwiêksze
wyzwania stoj¹ce przed
dzielnic¹, poinformowali o
przyczynach utraty zaufania do
zarz¹du i przekazali pismo do
prezydent Warszawy, w którym
poprosili o spotkanie i podjêcie
rozmów, pozwalaj¹cych na
rozwi¹zanie patowej sytuacji.
Wczeœniej, 6 paŸdziernika,
odby³a siê sesja zwo³ana z
inicjatywy grupy radnych
niezrzeszonych, wspieranych
przez radnych z bia³o³êckiego
PiS. Podczas sesji z funkcji
przewodnicz¹cej rady odwo³ano Annê Majchrzak (PO).
Sesja zosta³a uznana przez
w³adze miasta za niezgodn¹
z prawem, w oparciu o stanowisko biura prawnego urzêdu
miasta. Co za tym idzie nie
uznano równie¿ odwo³ania z
funkcji przewodnicz¹cej Anny
Majchrzak i powo³ania w jej
miejsce Wiktora Klimiuka z
Prawa i Sprawiedliwoœci. A
wszystko zaczê³o siê od sesji
z 22 wrzeœnia, przerwanej
przez Annê Majchrzak, bez
podania racjonalnych przyczyn
i dot¹d nie wznowionej.
Radni opozycyjni dysponuj¹
odmiennymi ekspertyzami
prawnymi, wskazuj¹ tak¿e na
precedens Ursynowa i Bielan,
gdzie obrady dwóch sesji bieg³y
równoczeœnie i na precedens
II sesji Rady Warszawy, któr¹
zwo³ano przed zakoñczeniem
I sesji i na której zaprzysiê¿ono
pani¹ prezydent.
Co dalej?
Z tym pytaniem zwracamy
siê do Filipa Pelca z Klubu
Radnych Niezale¿nych Dzielnicy
Bia³o³êka, odpowiedzialnego
za kontakty z mediami: „W
biurze podawczym Urzêdu
m.st. Warszawy z³o¿yliœmy
14 paŸdziernika pismo skierowane do prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz z proœb¹ o
spotkanie i podjêcie rozmów,

pozwalaj¹cych na konstruktywne
rozwi¹zanie sytuacji na Bia³o³êce. Czekamy na odpowiedŸ.
Nie wiemy kiedy zostanie
dokoñczona poprzednia sesja. Jej wznowienie niewiele
rozwi¹zuje, bowiem pozosta³
praktycznie jeden punkt
programu – interpelacje. Nie
wiemy równie¿, kiedy zostanie
zwo³ana kolejna sesja.”
Z tym samym pytaniem
zwracamy siê do Wiktora
Klimiuka z Prawa i Sprawiedliwoœci, wybranego na funkcjê
przewodnicz¹cego rady na sesji
6 paŸdziernika: „To oczywiste,
¿e bêdziemy zmierzaæ do
zwo³ania kolejnej sesji. Rada
Warszawy nie odnios³a siê
jeszcze do sprawy sesji z 6
paŸdziernika, pomimo i¿ odby³a
siê ju¿ sesja Rady Warszawy.
Wci¹¿ wiêc czekamy na decyzjê.
Praca radnych nie mo¿e byæ
bez koñca blokowana. Tak
czy inaczej - sesja musi siê
odbyæ w tym roku, bowiem
powinniœmy zaopiniowaæ dzielnicowy za³¹cznik do bud¿etu.”
Zapytany, czy dzielnicowy
za³¹cznik do bud¿etu mo¿e
zostaæ przeg³osowany przez
Radê Warszawy bez opinii
bia³o³êckich radnych, odpowiada:
„Przepisy statutu wyraŸnie
stanowi¹, ¿e rada dzielnicy
opiniuje projekt za³¹cznika
uchwa³y bud¿etowej, a wiêc
jest to równie¿ obowi¹zek rady
dzielnicy, a nie tylko prawo.
Gdyby Rada Warszawy przeg³osowa³a bud¿et bez opinii Rady
Dzielnicy Bia³olêka odwo³am siê
do s¹du administracyjnego.”
Stanowisko odwo³anej nieodwo³anej przewodnicz¹cej
O zamieszanie spowodowane
przerwaniem sesji 22 wrzeœnia
pytamy Annê Majchrzak.
Na kiedy przewiduje Pani
zwo³anie sesji i czy bêdzie
to kolejna sesja czy kontynuacja poprzedniej?
- To bêdzie kontynuacja
przerwanej sesji. Kolejna sesja
nie mo¿e zostaæ zwo³ana,
dopóki poprzednia nie bêdzie
zakoñczona. Tak¹ ekspertyzê
otrzymaliœmy z biura prasowego Urzêdu m.st. Warszawy.
A generalnie nie rozumiem
tej presji na zwo³anie sesji.
Sesje s¹ przecie¿ zwo³ywane
raz w miesi¹cu. Nic siê nie
dzieje, komisje pracuj¹.
Ale¿ dzieje siê. Sesja
zosta³a przerwana, zwo³ano
sesjê, której w³adze Warszawy
nie uzna³y. Zosta³a pani odwo³ana. Presja na zwo³anie
sesji jest wiêc ca³kowicie
zrozumia³a …
- Nie mogê odpowiadaæ za to,
¿e w gor¹czce kampanii wyborczej do parlamentu grupa
radnych chce przej¹æ w³adzê
w Bia³o³êce, tak jak mia³o to
miejsce w przypadku innych
dzielnic Warszawy. Proszê siê
nie niepokoiæ, sesja zostanie
zwo³ana w najbli¿szym czasie.
Czy nast¹pi to przed wyborami czy po wyborach?
- Proszê pozwoliæ, ¿e na to
pytanie nie odpowiem.
Czy to prawda, ¿e nie
przyjê³a pani do wiadomoœci
swojego odwo³ania na sesji
6 paŸdziernika?

- Nie w tym rzecz, ¿e ja nie
przyjmujê tego faktu do
wiadomoœci. Sesja 6 paŸdziernika nie mia³a umocowania
prawnego, wobec czego nie
by³a sesj¹, tylko spotkaniem
radnych. Umocowania w
prawie nie mia³a wobec tego
¿adna z przeg³osowanych
uchwa³, w tym uchwa³a o
odwo³aniu mnie ze stanowiska
przewodnicz¹cej rady.
Tyle Anna Majchrzak. Nie
mamy na razie oficjalnej

decyzji Rady Warszawy, nie
mamy oficjalnego stanowiska
w³adz Warszawy, mamy
enigmatyczn¹ zapowiedŸ
kontynuacji sesji, mamy w
radzie Bia³o³êki nowy klub i
mamy status quo w postaci
utraty wiêkszoœci w radzie
przez klub Platformy Obywatelskiej. O dalszym ci¹gu
pata w bia³o³êckim samorz¹dzie w kolejnym wydaniu
NGP.
El¿bieta Gutowska
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O trasie Krasiñskiego na Targówku

Stracona szansa na porozumienie
dokoñczenie ze str. 1

Krasiñskiego. Za³o¿enie z
2009 roku zak³ada przede
wszystkim u³atwienie dojazdu
do centrum samochodom indywidualnym, których jednak
wiêcej w Œródmieœciu nie da
siê ju¿ zmieœciæ, o czym coraz
g³oœniej mówi¹ tak¿e miejscy
urzêdnicy, którzy stawili siê
tak¿e doœæ liczn¹ grup¹ na
spotkaniu. Merytoryczne przygotowanie do dyskusji zaprezentowali, niestety, tylko ¿oliborzanie. Warszawa ma rzeczywiœcie mniej mostów ni¿
Budapeszt czy Wiedeñ, co
podnosi³ burmistrz Targówka
S³awomir Antonik, ale te¿
wiêcej ni¿ tamte stolice pasów
ruchu dla samochodów na
mostach ju¿ istniej¹cych.
¯oliborzanie zaproponowali
okreœlenie warunków brzegowych
na rzecz dalszej dyskusji, czyli
odrzucenie dwóch skrajnych
wariantów: z jednej strony
wariantu „0”, czyli ca³kowitej
rezygnacji z budowy, zaœ z
drugiej - projektu przygotowanego przez ZMID siedem lat
temu. Dalszej dyskusji powinna wiêc podlegaæ odchudzona
wersja mostu - dla komunikacji
miejskiej, pieszych i rowerów,
albo z ograniczonym ruchem
samochodów, bo na tym powinna polegaæ jego lokalnoœæ.
Przewodnicz¹cy Komisji Infrastruktury na Pradze Pó³noc
Piotr Pietruszyñski przywo³a³
rozwi¹zania z miast europejskich, gdzie stawia siê przede
wszystkim na komunikacjê
miejsk¹, zw³aszcza, ¿e mamy
najbardziej zanieczyszczone
powietrze w Europie, za co
w Warszawie odpowiadaj¹
w³aœnie samochody. Radni
Pragi Pó³noc apelowali jednoczeœnie o zmianê miejskich
priorytetów i w pierwszym
rzêdzie zapewnienia œrodków
na dokoñczenie wschodniego
odcinka obwodnicy Pragi – z
korzyœci¹ dla mieszkañców
Targówka. Radny Warszawy
Dariusz Figura opowiedzia³ siê
za od³o¿eniem inwestycji do
czasu dokoñczenia ju¿ rozpoczêtych i znacznie istotniejszych z punktu widzenia ca³ej
Warszawy (obwodnica Pragi,
przed³u¿enie trasy Mostu
Marii Curie). O realnym braku

strategii rozwojowej miasta i
niejasnych kryteriach podejmowania inwestycji mo¿e
œwiadczyæ fakt, ¿e wieloletnia
prognoza finansowa zak³ada
budowê odcinka trasy od pl.
Wilsona do Jagielloñskiej (wraz
z mostem) do roku 2023. Dla
dalszego odcinka miêdzy Jagielloñsk¹ a ul. Odrow¹¿a nie ma
zapewnionego finansowania i
nie wiadomo, kiedy móg³by on
powstaæ. Obecne plany ZMID
zak³adaj¹ aktualizacjê projektu
do sierpnia przysz³ego roku i
uzyskanie pozwolenia na budowê
pierwszej czêœci inwestycji.

Targówek odrzuci³ szansê
podjêcia dialogu oraz pozosta³
g³uchy na wszelkie merytoryczne argumenty przedstawicieli ¯oliborza i Pragi
Pó³noc. Burmistrz Antonik
radzi³ wszystkim niezadowolonym z projektu wyprowadzkê
w inne dogodne miejsce,
zapewne nie bêd¹c œwiadomym, ¿e maj¹ce swe Ÿród³o
w podobnych pobudkach
niekontrolowane rozlewanie
siê miasta, jest obecnie jednym z najwiêkszych wyzwañ
Warszawy, generuj¹cym ponadto ogromne koszty, tak¿e

spo³eczne i ekologiczne.
Radni Targówka zdawali siê
niektórymi swoimi wypowiedziami potwierdzaæ tezê, ¿e
Wis³a jest nadal mentaln¹
granic¹ pomiêdzy cywilizacj¹
zachodni¹ a wschodem i ¿e
komunikacyjnie bli¿ej im do
Moskwy ni¿ Berlina czy
Kopenhagi.
Istniej¹cy projekt zostanie
zaktualizowany po konsultacjach spo³ecznych, które
maj¹ siê odbyæ jeszcze w
tym roku. Inicjatorzy petycji w
tej sprawie 30 paŸdziernika
maj¹ siê spotkaæ z prezydentem
Jackiem Wojciechowiczem,
aby wyraziæ swoje oczekiwania co do zakresu tych
konsultacji.
Kr.
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Rodzina Elsnerów cz. 3

Jerzy Arkadiusz Kostecki,
ok. 1920 r.
dokoñczenie ze str. 1

jeszcze dzieckiem i, jak to
w takich wypadkach bywa³o,
opieka nad nim i reszt¹ rodzeñstwa spad³a na najstarsz¹ siostrê Antoninê i jej
mê¿a, Józefa Nartowskiego.
Wczeœnie zmuszony do podjêcia pracy zarobkowej, Kostecki pracowa³ jako urzêdnik
skarbu, jak sam pisze „kancelista”, w Warszawie. 5
kwietnia 1853 roku poœlubi³
Ludwikê Nideck¹, córkê
Emilii z Elsnerów i Ludwika
Nideckich.
Ma³¿eñstwo z wnuczk¹
Józefa Elsnera spowodowa³o, ¿e porzuci³ warszawsk¹
posadê i jeszcze za ¿ycia
dziadka ¿ony rozpocz¹³ gospodarowanie w Elsnerowie.
I w³aœnie prowadzenie gospodarstwa oraz utrzymanie
powiêkszaj¹cej siê rodziny
sta³o siê g³ówn¹ jego trosk¹,
choæ interesowa³y go równie¿
sprawy publiczne. Jemu w³aœnie przypad³a opieka nad
rêkopiœmienn¹ spuœcizn¹
kompozytora. Wincenty Kostecki reprezentowa³ te¿ rodzinê Elsnera w staraniach o
wydanie jego dzie³ oraz
wzniesienie pomnika na
Cmentarzu Pow¹zkowskim.
Kosteccy mieli szeœcioro
dzieci, z których troje zmar³o
jeszcze za ¿ycia ojca. Po
wspomnianej ju¿ Klarze, nastêpny by³ syn (ur. 1855),
któremu dano na imiê jak
ojcu, Wincenty, a na drugie
Franciszek. PóŸniej kolejno

urodzi³y siê: Tekla (1857),
syn, którego imienia nie znamy,
gdy¿ zmar³ zaraz po urodzeniu (1860), Emilia Jadwiga
(1861) i Emilia Eugenia
(1865). W korespondencji
Kosteckiego przewa¿a tematyka rodzinna, uwagi dotycz¹ce wychowania dzieci,
codzienne sprawy, trudnoœci
zwi¹zane z gospodarowaniem w ma³ym maj¹teczku.
Jednak nie brak te¿ wydarzeñ
dramatycznych, jak zes³anie
na Syberiê niespe³na dwudziestoletniego siostrzeñca,
Boles³awa K³oczowskiego.
Du¿ym problemem, jak wynika z listów, by³ brak sta³ego
mostu na Wiœle, co utrudnia³o rodzinne kontakty.
Wincenty Ryszard Kostecki
zmar³ w Elsnerowie 25 lipca
1868 roku. Mia³ zaledwie 37
lat. Po jego œmierci Ludwika
wysz³a ponownie za m¹¿ za
niejakiego Skokowskiego,
przed rokiem 1880 sprzeda³a
maj¹tek Witoldowi Marianowi
I³³akowiczowi i zamieszka³a w
Warszawie, w kamienicy przy
ul. D³ugiej 28. W tym domu
rodzina Kosteckich mieszka³a do 1944 roku. Obecnie
budynek ten ju¿ nie istnieje,
spalony podczas Powstania
Warszawskiego.
Syn autora „Listów z Elsnerowa”, Wincenty Franciszek
Kostecki (ur. w 1855 r.) by³
prawnikiem, pracowa³ jako
notariusz przy wydziale hipotecznym s¹du pokoju powiatu
warszawskiego w Warszawie. Ponoæ wspó³pracowa³ z
Ludwikiem Zamenhofem przy
tworzeniu odmiany esperanta. W 1886 roku o¿eni³ siê z
Bronis³aw¹ Nideck¹, z któr¹
mia³ czworo dzieci: Emiliê,
Józefa, Jana i Jerzego Arkadiusza. Zmar³ w 1940 roku w
Miêdzylesiu. Urodzony w
1887 roku Jerzy Arkadiusz,
niezwykle zdolny poliglota,
studiowa³ prawo na Uniwersytecie we Lwowie oraz na
paryskiej Sorbonie. Po skoñczeniu studiów pracowa³ jako
prawnik w Warszawie. Z Janin¹ z Klimontowiczów mia³
syna Andrzeja Jerzego, urodzonego w 1916 roku. To dla
niego napisa³ ksi¹¿eczkê
patriotyczno-moralizatorsk¹

pt. „Rozmowa ojca z synem”.
Umar³ w wieku 40 lat w 1927
roku.
Osierocony w wieku 11 lat
Andrzej Jerzy ju¿ wczeœniej
nie by³ wychowywany przez
ojca, gdy¿ rodzice rozwiedli
siê, a matka wysz³a w 1924
roku ponownie za m¹¿ za
syna znanego poety, Artura
Oppmana, Kazimierza Jerzego Wiktora Oppmana.
Andrzej Jerzy, absolwent
gimnazjum Miko³aja Reya,
ukoñczy³ Szko³ê G³ówn¹
Handlow¹. Ze zwi¹zku z
Krystyn¹ Schmalhofer mia³
dwoje dzieci: Miko³aja (ur.
1946), który zgin¹³ w 1983
roku w Szwecji oraz Ma³gorzatê (ur. 1942), obecnie
doktora habilitowanego nauk
humanistycznych w zakresie
psychologii, adiunkta w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w
Warszawie.
A co sta³o siê z Elsnerowem? Jego losy nie s¹ do
koñca znane. W 1917 roku
maj¹tek liczy³ 142 morgi, czyli
oko³o 80 hektarów. W 1942
roku zmniejszy³ siê o 3 hektary, które kupili od I³³akowicza Jan i Feliksa Cecylia Pêdzichowie. Dworek przerobiono ponoæ na restauracjê. Pod
koniec wojny, w 1944 roku w
sk³ad folwarku wchodzi³o 257
dzia³ek. Nie wiadomo, kiedy
dok³adnie zburzono dworek.
W 1946 roku ziemie folwarku
Elsnerów zosta³y przejête
przez Skarb Pañstwa na cele
reformy rolnej. Z biegiem lat
w jego miejscu powsta³a
nowa zabudowa, zacieraj¹c
œlady dawnych budynków.
Niedawno miejsce dworku
uda³o siê zlokalizowaæ dziêki
pomocy Zygmunta Walkowskiego, specjalisty od analizy
zdjêæ lotniczych, na podstawie fotografii wykonanych
przez niemieck¹ Luftwaffe w
1944 roku. 5 wrzeœnia 2010
roku, dok³adnie w miejscu,
gdzie znajdowa³ siê dworek,
przy ul. Nefrytowej 6, stan¹³
skromny pomnik w postaci
pó³torametrowej z³amanej
kolumny, wykonanej z jasnego, polerowanego granitu.
Wyryto na niej nuty pochodz¹ce z kompozycji Elsnera

Dzieci Wincentego Franciszka Kosteckiego: Emilia, Józef i Jerzy Arkadiusz Kosteccy, 1895 r.

oraz daty jego urodzin i
œmierci. Autorem monumentu
jest artysta-rzeŸbiarz Marek
Moderau, autor m.in. pomnika „Polakom poleg³ym za
Francjê”, znajduj¹cego siê na
cmentarzu Pere-Lachaise w
Pary¿u oraz pomnika ofiar
katastrofy smoleñskiej na
cmentarzu wojskowym na
warszawskich Pow¹zkach.
Wydawa³oby siê, ¿e wraz
ze œmierci¹ Józefa Elsnera,
który nie mia³ syna, a jedynie
dwie córki, wygas³a mêska
linia rodziny Elsnerów, co jakby zosta³o przypieczêtowane
zburzeniem elsnerowskiego
dworku. Tymczasem rodzinny
œlad pojawi³ siê w s³onecznej
Prowansji, gdzie mieszka
malarka, Maria ElsnerMichalska.
Maria Elsner urodzi³a siê
na Œl¹sku. Studiowa³a na krakowskiej ASP, jest cz³onkiem
ZPAP. Od trzydziestu lat
mieszka we Francji, w Luberon, w samym sercu krainy
lawendy i winnic. Pani Maria
niewiele wie o swoim pochodzeniu, poza tym, ¿e jest potomkini¹ s³ynnego kompozytora i ¿e jej dziadek, równie¿
muzyk, mia³ na imiê Jan.
Wygl¹da na to, ¿e pani Maria
jest praprawnuczk¹ nie samego Józefa Elsnera, ale
jego m³odszego brata, Jana
Nepomucena Franciszka Józefa, urodzonego w 1782
roku. Wskazywa³oby na to
imiê, czêsto przekazywane
wnukom po dziadku. Jak ju¿
o tym wspomnia³am, ostatni¹
wiadomoœci¹ o rodzeñstwie
Elsnera jest nazwisko 7-letniego Jana na liœcie dzieci
przystêpuj¹cych w 1789 r. w
parafii grodkowskiej do pierwszej komunii. Prawdopodobnie, nied³ugo po komunii zamieszka³ wraz z matk¹ w
okolicach K³odzka.
PóŸniejsze losy jego potomka, równie¿ Jana Elsnera,
dziadka Marii, owiane s¹
mgie³k¹ tajemnicy. Podobnie
jak jego s³ynny przodek, by³
muzykiem i dyrygentem.
Swoj¹ ¿onê pozna³ w Ciechocinku, w parku zdrojowym,
gdzie w wybudowanej pod
tê¿niami w 1909 roku muszli
koncertowej, gra³a prowadzona przez niego orkiestra. Œlub
by³ skromny. Zamieszkali w
£odzi, a nastêpnie w Warszawie. Krótko przed wybuchem
I wojny œwiatowej Jan Elsner
pojecha³ koncertowaæ do
Niemiec. Tam pozna³ pewn¹
wdowê, co doprowadzi³o do
rozwodu. Babcia Marii nigdy
mu tego nie wybaczy³a i niechêtnie go wspomina³a, st¹d
otaczaj¹ca go w rodzinie tajemniczoœæ. A on sam, jeœli
wierzyæ przes¹dom, zosta³
ukarany przez los, zmar³ bowiem w œrednim wieku na
skutek wypadku. Pochowany
jest w Krakowie, gdzie mieszka³ po powrocie z Niemiec ze
swoj¹ now¹ rodzin¹. Pani
Maria Elsner nie zd¹¿y³a
poznaæ dziadka. Nie odziedziczy³a równie¿ po nim
zdolnoœci muzycznych, ale
artystyczne – owszem. Swoje
obrazy, przedstawiaj¹ce
widoki prowansalskich miaste-

czek wystawia z powodzeniem
w wielu krajach Europy.
Dzieje Elsnerów i ich potomków Kosteckich to przyk³ad
rodziny o niemieckich korzeniach, która wros³a w polskie
spo³eczeñstwo i wnios³a du¿y
wk³ad w rozwój kultury i ¿ycia
spo³ecznego Warszawy. Co
prawda, twórczoœæ Józefa
Elsnera jest dziœ niemal zupe³nie zapomniana. Swoimi
kompozycjami nie porywa³
t³umów, nie wyznacza³ nowych
trendów. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e by³, podobnie jak
jego ojciec i dziadek, dobrym
rzemieœlnikiem w swoim muzycznym fachu. W pamiêci
potomnych zapisa³ siê g³ównie jako nauczyciel Chopina.
I mo¿e rzeczywiœcie, najwiêksze sukcesy odniós³ w pracy
pedagogicznej i organizatorskiej, któr¹ wykonywa³ z zapa³em i sumiennoœci¹. Tak¹
sam¹ sumiennoœci¹ w codziennej pracy odznacza³ siê
dbaj¹cy o spuœciznê po
s³awnym przodku swej ¿ony
Wincenty Kostecki, gospodaruj¹cy w Elsnerowie, maj¹tku

po³o¿onym na terenie obecnego Targówka, gdzie zas³ugi
rodziny, od której nazwiska
przyjê³o nazwê wspó³czesne
osiedle, upamiêtnia skromna
bia³a kolumna z nutowym
zapisem.
Joanna Kiwilszo
Zdjêcia rodziny Kosteckich
pochodz¹ z rodzinnego
archiwum Ma³gorzaty
Kosteckiej-Walenty.

Maria Elsner-Michalska

Obraz Marii Elsner-Michalskiej

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie z § 3 i § 4 Zarz¹dzenia nr 5923/2014 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad
najmu lokali u¿ytkowych w budynkach wielolokalowych
na okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania
w najem lokali u¿ytkowych w budynkach wielolokalowych
na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat
OG£ASZA
NA DZIEÑ 18.11.2015 r.
USTNY KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM LOKALI U¯YTKOWYCH ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ
W ZASOBACH LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY
NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
Oraz
NA DZIEÑ 20.11.2015 r.
KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM GARA¯Y ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ
W ZASOBACH GARA¯Y M.ST. WARSZAWY
NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
Og³oszenie z list¹ lokali i gara¿y wystawionych do
konkursu wywieszone s¹ na tablicach informacyjnych:
Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Praga-Pó³noc m.st. Warszawy przy ul. Jagielloñskiej 23
i w jego Administracjach Obs³ugi Mieszkañców; na
stronie internetowej: Urzêdu Dzielnicy Praga-Pó³noc
www.praga-pn.waw.pl, Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami www.zgn-paga-pn.waw.pl oraz na
lokalach i gara¿ach przeznaczonych do najmu. Informacje
dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ w Dziale Lokali
U¿ytkowych Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami
w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy, przy
ul. Jagielloñskiej 23, p. 22, tel. 22 205-41-28, 24, 88
w godzinach pracy Zak³adu.
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ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 16.10.2015 r. zosta³ podany
do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy
Praga-Pó³noc przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15 na okres
21 dni wykaz o przeznaczeniu do sprzeda¿y w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego
nr 4 usytuowanego w budynku po³o¿onym w Warszawie
w dzielnicy Praga-Pó³noc przy ulicy Targowej 61 wraz z
oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste do dnia 12.09.2101 r.
u³amkowej czêœci gruntu.

Selektywna zbiórka
odpadów w stolicy
Prawnik radzi

K³opotliwe pytanie za strony banku
czyli o co chodzi z amerykañsk¹ rezydencj¹ podatkow¹
Ka¿dy z posiadaczy konta,
zw³aszcza prê¿nie rozwijaj¹cy
siê przedsiêbiorca, powinien
siê duchowo nastawiæ na
krótkie, acz budz¹ce na
pierwszy rzut oka nieufnoœæ
pytanie ze strony banku: „Czy
jest Pan/Pani amerykañskim
rezydentem podatkowym?”.
Jako ¿e bank mo¿e nam nawet
zagroziæ nawet wypowiedzeniem umowy w przypadku
braku odpowiedzi, warto poznaæ Ÿród³o jego ciekawoœci
i znaczenie tego pytania.
Jak zawsze, gdy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o
pieni¹dze i to niema³e, a w
dodatku amerykañskie. W
celu uszczelnienia wewnêtrznego sytemu podatkowego i
przy³apania osób unikaj¹cych
opodatkowania, Stany Zjednoczone przyjê³y w 2010 r.
ustawê, a w 2013 r. rozporz¹dzenie, zwane skrótowo regulacj¹ FATCA. Szczegó³y i
tryb jej wykonywania przez
polskie instytucje finansowe
(g³ównie banki, ale równie¿
domy maklerskie, fundusze
inwestycyjne, towarzystwa
ubezpieczeniowe i inne),
okreœla polsko-amerykañska
umowa miêdzyrz¹dowa,
przyjêta w celu u³atwienia
wywi¹zania siê ze zobowi¹zañ i obni¿enia kosztów ponoszonych przez instytucje i
ich klientów w zwi¹zku z
regulacj¹ FATCA.
Nie wchodz¹c w szczegó³y
(jest to bowiem bardzo skomplikowana umowa), instytucje
finansowe z siedzib¹ w Polsce oraz polskie oddzia³y instytucji z siedzib¹ poza Polsk¹
zobowi¹zane zosta³y do informowania krajowej administracji podatkowej o rachunkach
rezydentów podatkowych
USA, czyli osób, które mog¹
mieæ zobowi¹zania wobec
amerykañskiego fiskusa. W
przypadku posiadania przez
instytucje, g³ównie banki,
rachunku takiej osoby, instytucja ta ma obowi¹zek corocznego przekazywania polskiej
administracji podatkowej
przyk³adowych danych: imienia,
nazwiska, adres i numeru NIP
rezydenta podatkowego USA,

wartoœci czy salda jego rachunku oraz uzyskanych
przez niego zysków kapita³owych (jak dywidendy), które
mog¹ podlegaæ amerykañskiemu podatkowi.
Ogólnie rzecz bior¹c, regulacja ta mo¿e nas dotyczyæ,
o ile mieliœmy zgromadzon¹
na rachunku na dzieñ 30
czerwca 2014 r. kwotê ponad
50000 USD lub równowartoœæ
tej kwoty lub zgromadzimy
póŸniej odpowiednio wysok¹
i wynikaj¹c¹ z umowy sumê,
a jednoczeœnie posiadamy
obywatelstwo amerykañskie
lub prawo sta³ego pobytu w
USA, urodziliœmy siê lub
mieszkaliœmy przez d³u¿szy
czas w Stanach, otrzymujemy
stamt¹d p³atnoœci (przyk³adowo, od spó³ek amerykañskich
lub amerykañskich przedsiêbiorców) czy spe³niamy inne
podobne przes³anki. Tytu³owego pytania ze strony banku
mo¿emy siê równie¿ spodziewaæ w póŸniejszym czasie, w
przypadku otwierania rachunku
w innym banku b¹dŸ w którejœ z pozosta³ych instytucji
finansowych (wy³¹czone s¹
przy tym fundusze emerytalne,
którym obowi¹zek raportowania nie grozi). Niewywi¹zanie
siê z obowi¹zków na³o¿onych
przez regulacjê FATCA obci¹¿one jest powa¿n¹ sankcj¹ –
przyk³adowo, bank, który
uparcie nie bêdzie ich wype³niaæ, ryzykuje, ¿e zostanie
uznany za wy³¹czon¹ instytucjê finansow¹ i od ka¿dej
p³atnoœci, dokonanej na jego
rzecz przez instytucje dzia³aj¹ce zgodnie z FATCA,
bêdzie potr¹cany podatek w
wysokoœci 30% danej kwoty.
Natomiast posiadacz rachunku, który podejmie próbê
ucieczki przed amerykañskim
fiskusem, zap³aci podatek w
wysokoœci 30% od ka¿dej
p³atnoœci dokonanej z amerykañskiego Ÿród³a.
Wobec powy¿szego i na
podstawie wspomnianej
umowy – polsko-amerykañskiej, banki i inne polskie instytucje finansowe zmuszone
bêd¹ do sprawdzania, czy
któryœ z ich klientów nie jest

rezydentem podatkowym
USA i corocznego przekazywania szczegó³owych informacji podatkowych polskiej
administracji podatkowej,
która przeka¿e te dane swojej
amerykañskiej odpowiedniczce. Co wa¿ne, w przypadku
podejrzeñ, ¿e rachunek któregoœ z klientów powinien
podlegaæ raportowaniu,
oœwiadczenie tego klienta,
¿e nie jest rezydentem podatkowym USA zwalnia bank (lub
inn¹ instytucjê) od obowi¹zku zbierania informacji na
jego temat. Oto przyczyna,
dla której ze strony banku
mo¿e paœæ pytanie o nasz¹
rezydencjê podatkow¹.
W zwi¹zku z faktem, ¿e
ustawa ratyfikuj¹ca umowê
polsko-amerykañsk¹ wesz³a
w ¿ycie dopiero z pocz¹tkiem
czerwca, trudno oceniæ, jak
banki bêd¹ j¹ wykonywaæ –
czy profilaktycznie ka¿dy z
nas us³yszy to kluczowe
pytanie, czy te¿ jedynie zamo¿niejsi przedsiêbiorcy
powi¹zani gospodarczo ze

Stanami Zjednoczonymi.
Jakby nie by³o, wiêkszoœæ
przeciêtnych zjadaczy chleba, która nie mieszka³a w
USA i nie ma wœród swoich
kontrahentów amerykañskich
przedsiêbiorców, bêdzie
mog³a spokojnie udzieliæ
odpowiedzi przecz¹cej – o ile
bank w ogóle zapyta i spaæ
spokojnie. Natomiast w razie
jakichkolwiek w¹tpliwoœci nie
zaniedbajmy kontaktu z naszym bankiem i proœmy o
pomoc; zw³aszcza, ¿e ze
wzglêdu na realn¹ groŸbê
wysokich kar finansowych
zarówno bankowi, jak i nam
powinno zale¿eæ na szybkiej
i prawdziwej odpowiedzi. I
pamiêtajmy, je¿eli zostaniemy zapytani – wyszukiwanie
amerykañskich rezydentów
nie jest fanaberi¹ banku czy
sposobem uprzykrzenia nam
¿ycia, a jedynie narzuconym
obowi¹zkiem, znacznie
bardziej obci¹¿aj¹cym dla
samego banku ni¿ dla nas.
Nie ma, niestety, wyboru.
Kancelaria Prawna
Ma³gorzata Partyka
ul. Szara 14 lok. 38
00-420 Warszawa
tel: 535-341-818
www.mp-kancelaria.pl
kancelaria@mp-kancelaria.pl

W Warszawie mieszkañcy korzystaj¹ z dwóch punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych - tzw.
PSZOK-ów. Jeden zlokalizowany jest w dzielnicy Mokotów,
przy ul. Zawodzie 16, drugi w dzielnicy Bia³o³êka, przy
ul. P³ytowej 1. Od minionej soboty, 17 paŸdziernika na
sto³eczne ulice wyjecha³y punkty mobilne, tzw. mPSZOKi
- czyli unkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Zadaniem punktów jest bezp³atne przyjmowanie od
mieszkañców odpadów komunalnych, takich jak przedmioty
z tworzyw sztucznych, metalu, drewna, zu¿yte opony czy gruz
z przeprowadzonych samodzielnie remontów, a przede
wszystkim odpadów komunalnych k³opotliwych, takich jak
farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania
po nich, ale równie¿ takich, jak œwietlówki i baterie. Dodatkowo
do PSZOK-ów mieszkañcy mog¹ przez ca³y rok oddawaæ
odpady zielone.
Oba punkty s¹ czynne:
* od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. od 13.00 do 21.00,
* oraz w soboty, od godz. 8.00 do 20.00 (z wyj¹tkiem dni
ustawowo wolnych od pracy).
Od soboty 17 paŸdziernika system stacjonarny uzupe³niaj¹
mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
(MPSZOK).
Mobilne punkty zbiórki bêd¹ kursowa³y dwa razy w tygodniu,
zatrzymuj¹c siê w okreœlonych godzinach w wyznaczonych
punktach na terenie miasta:
* w œrody, w godzinach od 11.00 do 20.00
* oraz w soboty, od 9.00 do 19.00 (z wyj¹tkiem dni ustawowo
wolnych od pracy).
Dziêki temu mieszkañcy, którzy nie bêd¹ mogli dostarczyæ
odpadów komunalnych k³opotliwych do PSZOK, bêd¹ mieli
mo¿liwoœæ zrobienia tego bezp³atnie poprzez przyniesienie
tych odpadów do MPSZOK. MPSZOKi nie bêd¹ zbieraæ
wszystkich odpadów – na przyk³ad gruzu z przeprowadzanych
samodzielnie remontów, czy te¿ mebli. Nie przyjm¹ równie¿
odpadów zielonych ani zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i
elektronicznego (ZSEE), którego zbiórka odbywa siê w
ka¿dej dzielnicy Warszawy w soboty.
Wykaz lokalizacji punktów zbierania odpadów komunalnych
i k³opotliwych - prawobrze¿na Warszawa, obs³ugiwana przez
konsorcjum Partner Sp. z o.o. oraz Partner Dariusz Apelski.
Bia³o³êka
- œroda - 11.00-12.30 ul. Zau³ek (parking przy Szkole
Podstawowej nr 112 przy ul. Zau³ek 34)
- œroda - 13.00-14.30 ul. Marywilska 44 (parking – Centrum
Hal Targowych)
- sobota - 9.00-11.30 ul. Modliñska 197 (parking przy
Urzêdzie Stanu Cywilnego Dzielnicy Bia³o³êka)
Targówek
- œroda - 15.00-16.30 Pêtla Bródno-Podgrodzie (ul. Krasnobrodzka
róg ul. Chodeckiej)
- sobota -12.00-13.30 ul. Tu¿ycka róg Potulickiej (wjazd do
przepompowni)
- sobota - 14.00-15.30 ul. Kondratowicza 20 (stacja TRAFO
przy Urzêdzie Dzielnicy)
Praga Pó³noc
- œroda - 17.00-18.30 ul. Ks. I. K³opotowskiego 15 (parking
przy Urzêdzie Dzielnicy)
- sobota - 16.00-17.30 ul. Szwedzka róg Stalowej (vis a vis
Stalowej 65)
Praga Po³udnie
- œroda - 17.00-18.30 ul. Bora-Komorowskiego (parking –
przy p³ywalni ‘Wodnik”)
- sobota - 16.00 – 17.30 ul. Terespolska 4 (róg Stanis³awowskiej)
Przewidywany postój pojazdów w poszczególnych
lokalizacjach: 1,5 h
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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
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
• Drzwi antyw³amaniowe

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

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

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

ALE szybka i elastyczna
po¿yczka do 25000 z³. Tel.
668 681 916
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
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,
strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62

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

PRANIE dywanów wyk³adzin
605-726-258
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
US£UGI brukarskie w pe³nym
zakresie, ekspresowo,
tel. 604 522 602
WYKOÑCZENIA, remonty,
profesjonalnie, niedrogo,
692-352-356
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
PRACA
PRACOWNIA krawiecka
zatrudni emerytki przy
poprawkach, tel. 662-872-118

Z okazji 120 rocznicy urodzin poety Siergieja Jasienina
w klubie Osiedlowym „KuŸnia”– ul. Z¹bkowska 42
23 paŸdziernika o godz. 17.00 (pi¹tek) odbêdzie siê
wieczór poetycko-muzyczny poœwiêcony twórczoœci poety.
Program przygotowali studenci Ko³a naukowego „Dialog Kultur”
z Uniwersytetu Warszawskiego. Program poprowadzi dr Patrycja
Spytek – wyk³adowca Uniwersytetu Warszawskiego
Organizatorzy i wykonawcy serdecznie zapraszaj¹.

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, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 paŸdziernika
2, 3, 4 listopada
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: (22) 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Ka¿da reklama
nie jest lepszym jutrem
Proszê Szanownych Pañstwa, w dobrze rz¹dzonym
pañstwie administruj¹ ludzie
uznani za spo³ecznie wybitnych.
W demokracji u wybitnych
bez znaczenia jest wiek,
pochodzenie, wykszta³cenie
czy stan maj¹tkowy.
Aliœci podstaw¹ jest pokoleniowa uczciwoœæ, patriotyzm
i d¹¿enie do ugody. Wybitni
ustanawiaj¹ prawa dla dobra
pañstwa i spo³ecznoœci, gdzie
nadrzêdnym dobrem jest prawo
do wolnoœci i prawa obywateli.
Pañstwo, poprzez prawn¹
œwieckoœæ, ka¿demu zapewnia
bezpieczeñstwo p³acenia podatków, a p³ac¹cy zapewnia poziom
dobra i mo¿liwoœæ rozwoju.
Pañstwo zwalcza pojêcie
s³owa „za darmo” i „promocja”.
Ustanawia, ¿e prawo to nie ³aska.
Szanowni, zbli¿a siê zima, a
Nowa Gazeta Praska dociera
jedynie do praskiej strony miasta. Z jej pomoc¹ chcia³bym
dotrzeæ do tych miejsc w mie-

œcie i wokó³ niego, które s¹
mentaln¹ wioch¹. Jak wiecie,
jestem przeciwnikiem wmawiania
i bezdusznych zachowañ.
Jestem
przeciwnikiem
wszystkich, wmawiaj¹cych nam,
¿e opieka nad zwierzêtami jest
za darmo, a brak odpowiedzialnoœci za ich dobrostan mo¿e
byæ bez konsekwencji.
Idzie zima. W pó³nocnych
dzielnicach Warszawy s¹ liczne
osiedla domów jednorodzinnych, a na podwórkach psy
uwi¹zane na ³añcuchach, w nieocieplonych budach, ¿ywione
byle czym. Towarzysz¹ im stada
bezpañskich kotów, bêd¹ce
bomb¹ ekologiczn¹. Chlamydioza, robaczyce przewodu
pokarmowego i toksoplazmoza.

Tysi¹ce uchodŸców nie
maj¹ tyle „pierwotniaków” co
kaczyñskie i tuskowe koty przy
kuchni Pa³acu w Jab³onnie,
firmowanego przez Polsk¹
Akademiê Nauk.
Jab³onowska Polska Akademia
Nauka odmawia skorzystania z
gminnego programu ograniczania p³odnoœci. Prawo do praw
zwierz¹t polega na tym, ¿e
zwierzê nie jest rzecz¹. Nale¿y
mu siê godna strawa, dach nad
g³ow¹, a przede wszystkim nad
ogonem, tak¿e poœwiêcony
czas i elementarna czu³oœæ.
Czynnoœci¹ obowi¹zkow¹ s¹
tak¿e kastracja i szczepienia.
Przed zim¹ podarujmy
schroniskom koce i materia³y
do ociepleñ. Jak znam ¿ycie,
schroniskom wystarcza jedzenia.
Korporacyjne supermarkety,
aby oszczêdziæ na utylizacji
przeterminowanej ¿ywnoœci,
przekazuj¹ j¹ schronisk.
Aliœci utrzymanie ciep³oty
cia³a jest najwa¿niejsze.
Chcia³bym siê z Wami spotkaæ po wyborach w normalnym
kraju. Przy sympatii oœciennych
s¹siadów, maj¹cych swoje
psy i koty. S¹ nasz¹ wizytówk¹
prawa, wolnoœci, zamo¿noœci,
rozwoju, demokracji i kultury.

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów
www.e-maestro.eu
OPONY - Atrakcyjne ceny
tel. 665-007-515

Kto przygarnie
Wigor to starszy energiczny psiak w typie sznaucera. Jest doœæ du¿ym psem, bardzo weso³ym
i sympatycznym pieszczochem. Po wejœciu do klatki skacze na cz³owieka i chce jak najszybciej
wyjœæ na upragniony spacer. Wigor przez d³ugi czas mieszka³ w klatce z suni¹ z któr¹ idealnie
siê dogadywa³, dlatego w przysz³ym domu mo¿e spokojnie zamieszkaæ z psi¹ kole¿ank¹. Nie
dogaduje siê za to z innymi samcami i na spacerze chce je zaczepiaæ. Do cz³owieka jest bardzo
otwarty i kontaktowy. Byæ mo¿e zaprzyjaŸni³by siê tak¿e z kotem, poniewa¿ nie
zwraca uwagi na te które spotyka na spacerze. Mo¿e zamieszkaæ zarówno
w bloku jak i domu z ogrodem. Z racji wieku ma od czasu do czasu
problemy ze stawami i trochê utyka, bo lata le¿enia na betonie niestety
zrobi³y swoje. Mimo tego psiak jest bardzo ¿wawy i specjalnie nie widaæ po
nim wieku. W domowych warunkach otoczony dobr¹ opiek¹ mo¿e jeszcze
porz¹dnie nacieszyæ siê ¿yciem i daæ mnóstwo radoœci swoim opiekunom.
Je¿eli chcesz poznaæ Wigora i wyjœæ z nim na spacer zapraszamy do
kontaktu z wolontariuszkami: Justyna 511 106 869 i Dobrawa 792 950 950
Timurek to weso³y i towarzyski piesek, bardzo kontaktowy i kochaj¹cy
cz³owieka i inne pieski. Byæ mo¿e gdyby mia³ okazjê zaprzyjaŸni³by siê
równie¿ z innymi zwierzakami. Siêga do kolana, jest energiczny i bardzo
lubi siê bawiæ. Kocha wodê, uwielbia p³ywaæ i „ratowaæ” z wody patyki. W
klatce mieszka sam, ale przyjaŸni siê z koleg¹ z s¹siedniego boksu i razem
wychodz¹ na spacery. Timur jest spragniony towarzystwa, dlatego na
spacerach ci¹gnie do innych psów i chce siê z nimi bawiæ. Bêdzie bardzo
oddany i przywi¹¿e siê do swojego cz³owieka. Bardzo prze¿ywa to, ¿e jest
w schronisku i po spacerach zapiera siê wszystkimi ³apami byle tylko nie
wracaæ do pustej klatki.
Timura polecaj¹ do adopcji wolontariuszki Justyna : tel. 511 10 89 69
i Dobrawa: tel.792 950 950
Dag to wyj¹tkowy pies! Pod ka¿dym wzglêdem, jednak jest jedna rzecz która wyró¿nia go najbardziej!
Jego mi³oœæ do opiekunki Justyny jest czymœ bardzo wyj¹tkowym! Wiem, ¿e gdy znajdzie swój dom,
tak samo bêdzie kocha³ swojego nowego opiekuna! Dag niedawno zamieszka³ na Woli. Skromne
mieszkanie, proœci ludzie, kobieta o wielkim sercu dla zwierz¹t. Bardzo cieszyli siê z adopcji Daga.
Nazwali go Fuks. Dzwonili zapraszali. Cieszyli siê pieskiem. Chwalili, jaki jest m¹dry
kochany. Niestety okaza³o siê ¿e jago pan jest alkoholikiem. Jego ¿ona to schorowana
poczciwa kobieta. W sobotê pan alkoholik wyniós³ siê z domu, piesek pobieg³ za
nim, podobno bardzo przywi¹zany do swojego nowego pana... Kobieta przyzna³a
¿e w ci¹gu alkoholowym znika na kilka dni, czasem kilka tygodni. Dag zosta³
odebrany w³aœcicielowi i trafi³ do domu tymczasowego. D³ugo tam nie mo¿e
zostaæ, dlatego szukamy dla niego pilnie domku. Dag jest bardzo spokojnym
i zrównowa¿onym psem. Nie zaczepia innych psów, lgnie do ludzi i dzieci.
Zupe³nie nie przeszkadza³ mu gwar na Satrym Mieœcie, ani t³umy ludzi!
Kontakt w sprawie adopcji: Justyna 511 106 869, Tomek 729 620 620
Emirek spêdzi³ ju¿ w schronisku wiele lat swojego ¿ycia. Trafi³ tam jako m³ody pies w 2004
roku. Piesek nie wie, ¿e móg³by spêdziæ ¿ycie inaczej, u zaufanego cz³owieka, który zechce siê
z nim zaprzyjaŸniæ i poœwiêciæ mu swój czas. Emirek jest socjalizowany przez wolontariuszy.
Wychodz¹c na spacery poza teren schroniska oswaja siê ze œrodowiskiem innym ni¿ jego klatka.
Okazuje zainteresowanie œwiatem, chêtnie go odkrywa. Pozwala siê g³askaæ i ufa wolontariuszom.
Boi siê jednak wci¹¿ kontaktu na swoim terenie, czyli w swojej klatce. Chowa siê zalêkniony w
swojej budzie i oczekuje, ¿e zostawi siê go w spokoju. Jak ju¿ jednak wyjdzie poza teren schroniska,
to bardzo siê cieszy ze spaceru. Emirek jest ³agodnym psem, w klatce
mieszka z innym psim towarzyszem, któremu okazuje zdecydowan¹
uleg³oœæ. Emirek jest psem œrednio-du¿ym o czarnym umaszczeniu.
Najlepiej odnalaz³by siê w domu z ogrodem.
Emirka polecaj¹ wolontariusze Tomek tel. 729 620 620, Justyna
tel. 511 106 869. Zainteresowanych adopcj¹ zapraszamy na wspólny
spacer z tym wspania³ym psem.

Prosto z mostu
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Ustawa o zwi¹zkach
metropolitalnych - odc. 2

Dlaczego nie kandydujê?

Zgodnie z ekspresowym harmonogramem, 9 paŸdziernika Sejm zaj¹³ siê
ponowie ustaw¹ o zwi¹zkach metropolitalnych. Pos³owie rozpatrzyli poprawki
Senatu, przyjmuj¹c kilka usprawniaj¹cych
dzia³anie zwi¹zku metropolitalnego
i odrzucaj¹c dwie, które istotnie pogorszy³yby szanse sukcesu ustawy.
Zwi¹zek metropolitalny bêdzie móg³
powstaæ na obszarze zamieszka³ym
przez co najmniej 500 (a nie, jak chcia³
Senat, 350) tysiêcy mieszkañców, a
jego podstawowym Ÿród³em dochodów
bêdzie 5-procentowy udzia³ we wp³ywach z podatku dochodowego od
osób fizycznych.

Nie zmienia to mojej negatywnej
opinii o ca³ej ustawie. Jej wejœcie w ¿ycie
pogorszy jakoœæ samorz¹du terytorialnego
w Polsce. Ustawa zabiera gminom i powiatom kompetencje w zakresie komunikacji publicznej („lokalnego transportu
zbiorowego”) i przekazuje je tworzonym
zwi¹zkom metropolitalnym. W realiach
Warszawy to zwi¹zek teraz bêdzie w³aœcicielem Zarz¹du Transportu Miejskiego
(który zapewne zmieni nazwê). Zaniknie
przez to demokratyczna kontrola nad
ustalaniem rozk³adów jazdy i cen biletów.
Obecnie ceny biletów ustala rada miasta,
w której co prawda bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ
ma jedna partia, ale nacisk opozycji i zwy-

k³ych obywateli, tak jak to by³o w 2013 r.
podczas referendum, mo¿e nawet spowodowaæ wycofanie siê w³adz miasta z
podwy¿ek. W zwi¹zku metropolitalnym o
taryfach decydowaæ bêdzie anonimowy dla
mieszkañców zarz¹d zwi¹zku - w jego
sk³adzie nie bêdzie ani prezydenta, ani
¿adnego wiceprezydenta czy radnego.
Szary urzêdnik bêdzie siê t³umaczy³
sytuacj¹ oraz decyzjami innych urzêdników.
A bud¿et zwi¹zku bêdzie skromniejszy,
ni¿ miasta sto³ecznego Warszawy, wiêc
pokusa podwy¿ek przyjdzie szybko.
Ponadto ustawodawca nie przemyœla³
szczegó³ów nowych rozwi¹zañ. Miasto bêdzie nadal w³aœcicielem przewoŸników:

Spo³eczny obserwator

Jak rozwi¹zaæ „problem”
parkingowy na Pradze?
Wœród wielu pomys³ów, zg³oszonych do
bud¿etu partycypacyjnego w 2015 r., dwa
wywo³a³y du¿e kontrowersje i za¿art¹ dyskusjê. Obydwa dotyczy³y stworzenia nowych darmowych miejsc parkingowych,
niestety, kosztem zieleni. Jeden z pomys³ów, pod has³em budowy ekoparkingu,
przewidywa³ faktyczn¹ likwidacjê trawników i wycinkê przynajmniej czêœci drzew
przy ulicy, drugi zamianê na miejsca parkingowe rozje¿d¿onych mis trawnikowych,
zamiast ich rekultywacji. Mieszkañcy Pragi
w g³osowaniu odrzucili obydwa projekty,
daj¹c tym samym wyraz troski o przestrzeñ wspóln¹.
Wzrastaj¹ca w postêpie geometrycznym liczba samochodów w Warszawie
(obecnie to ponad 600 aut na 1000 mieszkañców, czyli 2 razy wiêcej ni¿ w Berlinie,
czy Wiedniu!) powoduje, ¿e takie pomys³y
jednak bêd¹ wracaæ. Co zatem zrobiæ, aby
nie zamieniæ ca³ej wolnej przestrzeni
w mieœcie na miejsca parkingowe? Na
przyk³adzie Pragi mo¿na zaproponowaæ
kilka rozwi¹zañ. Pierwszym bêdzie roz-

szerzenie strefy p³atnego parkowania na
obszar ca³ej (poza Pelcowizn¹) dzielnicy.
Obecnie SPP siêga jedynie do Targowej,
co powoduje, ¿e w pozosta³ych czêœciach
dzielnicy panuje parkingowy armagedon.
Poza korzyœciami finansowymi dla miasta
(dodatkowe œrodki na remonty dróg czy
modernizacjê komunikacji miejskiej) to
równie¿ bardziej racjonalne gospodarowanie
przestrzeni¹ (czêœæ rzadko u¿ywanych aut
zniknie z ulic, robi¹c tym samym miejsce
bardziej potrzebuj¹cym). Szkoda jedynie,
¿e niewielu praskich samorz¹dowców ma
odwagê zg³osiæ taki postulat. Kolejnym
relatywnie tanim rozwi¹zaniem (przys³owiowy kube³ farby) jest zmiana organizacji
ruchu i wyznaczenie siatki ulic jednokierunkowych. To rozwi¹zanie idealnie sprawdzi
siê np. na ulicy Darwina (po zmianie
organizacji ruchu parkowanie bêdzie
mo¿liwe po obu stronach ulicy). Innym
pomys³em jest stworzenie parkingów
wielofunkcyjnych, z miejscami parkingowymi
pod ziemi¹ i np. infrastruktur¹ sportow¹
(boiska) w czêœci naziemnej. Takie rozwi¹-

zanie, bez potrzeby dogêszczania zabudowy,
mo¿na by³oby zastosowaæ np. na terenach
u¿ytkowanych przez RSM Praga. Jeszcze
innym rozwi¹zaniem, za którym nale¿a³oby
lobbowaæ, jest budowa parkingów „Parkuj
i JedŸ”, poza granicami Pragi lub na
obrze¿ach. Osoby spoza Warszawy doje¿d¿aj¹ce codziennie do pracy w stolicy
mog³yby tam pozostawiaæ swoje samochody i dalsz¹ drogê pokonywaæ komunikacj¹
miejsk¹. Najbardziej optymalnym rozwi¹zaniem bêdzie jednak odstawienie
samochodu. Dziœ, wg badañ prowadzonych
na zlecenie ratusza, ju¿ prawie 70%
warszawiaków na co dzieñ porusza siê
komunikacj¹ miejsk¹.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora: kpsm@interia.pl

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Jak zwiaæ przed demokracj¹?
Niniejszy felieton pierwotnie chcia³em
poœwiêciæ zbli¿aj¹cej siê zbiórce na rzecz
renowacji nagrobków na Cmentarzu
Tarchomiñskim, organizowanej przez
lokalnych spo³eczników. Jednak bie¿¹ca
sytuacja w radzie dzielnicy Bia³o³êka nie
pozwala o sobie milczeæ. Oto co dzia³o siê
w ostatnich dniach.
1. W dn. 6.10 odby³a siê sesja nadzwyczajna zwo³ana przez 14 radnych (na 23)
w celu odwo³ania przewodnicz¹cej rady
Anny Majchrzak, niewywi¹zuj¹cej siê ze
swoich obowi¹zków. Radni wnioskodawcy
posiadali ekspertyzê prawn¹, ¿e sesja taka
mo¿e siê odbyæ pomimo przerwania i niewznowienia przez pani¹ przewodnicz¹c¹
poprzedniej sesji (z dn. 22.09). 14 radnych odwo³a³o wiêc przewodnicz¹c¹ Annê
Majchrzak i powo³a³o na to stanowisko
radnego Wiktora Klimiuka.
2. W dn. 7.10 powsta³ Klub Radnych
Niezale¿nych, zrzeszaj¹cy wszystkich 9
radnych niezale¿nych w radzie dzielnicy
Bia³o³êka, którego mam przyjemnoœæ byæ
przewodnicz¹cym.
3. W dn. 9.10 wiceprezydent Warszawy
Jaros³aw JóŸwiak zawiesi³ wykonanie

uchwa³y o odwo³aniu przewodnicz¹cej rady
dzielnicy Bia³o³êka i powo³aniu nowego,
argumentuj¹c to niedokoñczon¹ sesj¹ z
dn. 22.09.
4. W dn. 14.10, podczas konferencji
Klubu Radnych Niezale¿nych, zwróciliœmy
siê do prezydent Warszawy z apelem o
umo¿liwienie wznowienia prac rady dzielnicy. W³adze miasta z pewnoœci¹ maj¹
œwiadomoœæ, ¿e stosowanie takich sztuczek
proceduralnych nie s³u¿y dobru dzielnicy.
Postulujemy zatem, by przewodnicz¹ca
Anna Majchrzak skoñczy³a przerwê w
sesji trwaj¹c¹ ju¿ od miesi¹ca. Dopóki to
nie nast¹pi, prace rady dzielnicy bêd¹
sparali¿owane.
5. Do dn. 20.10 rada dzielnicy Bia³o³êka, zgodnie z prawem, powinna podj¹æ
uchwa³ê ws. projektu bud¿etu na 2016 r.
Nie zrobi³a jednak tego jak dot¹d z
powodu dzia³añ, dbaj¹cej bardziej o
swoje stanowisko ni¿ dobro mieszkañców,
pani przewodnicz¹cej.
W tym momencie przypominaj¹ siê
s³owa piosenki Lady Pank „Strach siê baæ,
normalnie strach siê baæ. Nie ma jak przed
demokracj¹ zwiaæ”.

Wracaj¹c do zbiórki, zdo³am napisaæ
tylko tyle: serdecznie zapraszam do udzia³u
w niej! W dn. 31.10-2.11 przy Cmentarzu
Tarchomiñskim (skrzy¿owanie ul. Mehoffera i Majolikowej) bêd¹ mogli Pañstwo
spotkaæ wolontariuszy ze specjalnie
oznakowanymi puszkami, a zebrana kwota
zostanie w ca³oœci przeznaczona na renowacjê nagrobków. Do zobaczenia!
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Bia³o³êki”

MZA, Tramwajów Warszawskich i Metra
Warszawskiego. Jak wiadomo, w³adze
miasta zakoñczy³y wymianê taboru
autobusowego w MZA, natomiast ten
proces trwa w Tramwajach, o budowie
Metra nie wspominaj¹c. Jak miasto ma
kontynuowaæ te inwestycje, je¿eli przestanie to byæ jego ustawowym zadaniem?
Równie dobrze mo¿e zainwestowaæ w
jakiœ hipermarket.
Ustawa zabiera tak¿e gminom, które
znajd¹ siê w zwi¹zku metropolitalnym,
podstawowe decyzje w zakresie zagospodarowania przestrzennego. To nie gmina
decydowaæ teraz bêdzie o rozmieszczeniu
nowych dróg i innych inwestycji celu
publicznego, o obszarach ochrony œrodowiska, o ochronie zabytków i dóbr kultury
wspó³czesnej oraz o maksymalnych powierzchniach przeznaczonych w gminie
pod zabudowê. Te ustalenia, wi¹¿¹ce dla
gmin, bêd¹ zawarte w „ramowym studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego zwi¹zku metropolitalnego”, w którego uchwalaniu nie bêd¹
uczestniczyæ ani radni, ani obywatele.
Marsza³ek Adam Struzik zapowiedzia³
zaskar¿enie ustawy do Trybuna³u Konstytucyjnego. By³ skuteczny w sprawie
„janosikowego”, wiêc mam nadziejê, ¿e
tym razem te¿ mu siê uda.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Dziœ rano w metrze starsza pani zapyta³a mnie,
dlaczego ja w tych wyborach nie kandydujê?
Takich pytañ przez ostatnie dwa miesi¹ce
dostawa³em wiele: od znajomych, moich wyborców, a nawet wspó³pracowników. Uwa¿ali,
¿e skoro Sojusz Lewicy Demokratycznej
zdecydowa³ siê w zesz³ym roku odm³odziæ swój
wizerunek i wystawiæ mnie jako kandydata na
prezydenta stolicy, to przecie¿ powinno siê
wykorzystaæ ogrom pracy w³o¿ony wtedy w
kampaniê i konsekwentnie dalej pokazywaæ
now¹ twarz warszawskiej lewicy. Zw³aszcza, ¿e
na listach wszystkich komitetów znajduj¹ siê
samorz¹dowcy - od radnych miasta poczynaj¹c
na dzielnicowych koñcz¹c. W wyborach startuj¹
te¿ moi konkurenci w walce o fotel prezydenta
Warszawy, jak chocia¿by Jacek Sasin z PiS, czy
Joanna Erbel ze Zjednoczonej Lewicy. Mia³
startowaæ równie¿ Piotr Guzia³, ale nie uda³o
mu siê nawet zebraæ 2 tysiêcy wymaganych
podpisów. Dlaczego nie ma mnie? Odpowiedzia³em pani tak, jak mówi³em wielokrotnie w
trakcie wyborów samorz¹dowych: dla mnie
start na prezydenta stolicy nie by³ elementem
zdobycia popularnoœci, u³atwiaj¹cym polityczn¹
karierê parlamentarn¹. Zapewnia³em wówczas
kilkakrotnie w mediach, ¿e mnie interesuje tylko
i wy³¹cznie samorz¹d i nie bêdê kandydowa³
do Sejmu. Oczywiœcie, wszyscy moi kontrkandydaci mówili wówczas to samo, ale ja
twierdzi³em to z pe³nym przekonaniem, bo
wiedzia³em, ¿e dotrzymam s³owa. Jak zawsze
zreszt¹, bo jak siê mówi u nas na Pradze:
s³owo jest dro¿sze od pieni¹dza. Nie zmieni³em
zdania, mimo ¿e dosta³em od kierownictwa
mojej partii atrakcyjn¹ ofertê startu w Warszawie
z drugiego miejsca za Barbar¹ Nowack¹ na
liœcie Zjednoczonej Lewicy. Propozycja bardzo
zacna, nawet jak dla lidera sto³ecznego SLD i
cz³onka Zarz¹du Krajowego partii, wieloletniego
samorz¹dowca i by³ego kandydata na prezydenta stolicy. O to miejsce na liœcie ubiega³o siê
wielu obecnych i by³ych parlamentarzystów
i ministrów. Ja podziêkowa³em, bo dalej chcê
byæ zwi¹zany ze sto³ecznym samorz¹dem i

pracowaæ na rzecz ludzi tam, gdzie rozwi¹zuje
siê ich podstawowe problemy. I nie zra¿a mnie
to, ¿e w zesz³ym roku nie by³o klimatu dla
lewicy i g³osy wyborców podzieli³y miêdzy
siebie PO i PiS. W kolejnych wyborach samorz¹dowych bêdzie zupe³nie inaczej.
Tymczasem przed nami wybory parlamentarne,
w których wystêpujemy jako Zjednoczona
Lewica, czyli koalicja SLD, UP, PPS, Twojego
Ruchu, Zielonych, OPZZ i innych ugrupowañ
lewicowych. Cieszê siê, ¿e uda³o siê osi¹gn¹æ
to porozumienie, zw³aszcza, ¿e od pocz¹tku
by³em jego gor¹cym orêdownikiem. W ramach
koalicji wraz z Barbar¹ Nowack¹ stworzyliœmy
dla warszawiaków atrakcyjn¹ listê wyborcz¹,
na której oprócz Basi znajduje siê równie¿
Katarzyna Piekarska, Piotr Gadzinowski, Krystian
Legierski, Joanna Erbel, Piotr Szumlewicz, Rafa³
Sk¹pski, Irena Chmiel i trzydzieœci parê innych
osób, wœród których ka¿dy znajdzie kandydata,
który bêdzie odpowiada³ jego oczekiwaniom.
Takiego wspania³ego sk³adu zazdroszcz¹ nam
wszyscy, dlatego trochê nieskromnie przyznam,
¿e jestem - jako wspó³autor- z siebie dumny. W
powietrzu czuæ wiatr zmian, a Zjednoczona
Lewica to zmiana, na jak¹ Pañstwo czekali.
Naprawdê warto oddaæ swój g³os na nas,
dlatego 25 paŸdziernika szukajcie listy numer 6.
Sebastian Wierzbicki
przewodnicz¹cy SLD w Warszawie
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Dzieñ po
Z bytowania koalicji
… Premier Kaczyñski w otoczeniu dru¿yny ochrony z elitarnej jednostki GROM
og³osi³ w Sejmie, ¿e Szyd³o otrz¹snê³a
siê ju¿ po szoku i przyjê³a nominacjê na
ambasadora przy Watykanie. Wicepremier
i minister finansów Gliñski zdementowa³
pog³oski o zamiarze wejœcia Polski do strefy
euro, a jego zastêpca Rybiñski, którego
sformu³owanie o „wielofunkcyjnym odbycie”
znalaz³o siê we wszystkich leksykonach,
twierdzi wrêcz przeciwnie. Wicepremier
Kukiz wytrzeŸwia³ po kolejnym odlocie i
po raz kolejny publicznie na scenie zapowiedzia³, ¿e ju¿ nigdy wiêcej.
Prezydent po kilku nieuzgodnionych
wypowiedziach zosta³ poproszony o
nieopuszczanie Belwederu.
Minister Kultury Rydzyk, któremu podporz¹dkowano publiczne radio i telewizjê,
regionalne rozg³oœnie telewizyjne odda³ pod
patronat archidiecezjom, a radiowe lokalnym biskupom. Polsat i TVN og³osi³y bankructwo po tym, jak naliczono im dodatkowe op³aty koncesyjne wraz z odsetkami.
Minister Szkolnictwa Paw³owicz rozszerzy³a
liczbê godzin religii do 7 tygodniowo (po
jednej na ka¿dy grzech g³ówny) wprowadzaj¹c ten przedmiot jako obowi¹zkowy
na maturze. Zlikwidowano w-f i plastykê,
proponuj¹c ich wyk³adowcom kursy przekwalifikowania w zakonach klauzurowych
o zaostrzonej regule. Minister Macierewicz
zapowiedzia³ próbê si³owego odbicia wraku
TU-154, jak podaje Prokatolicka Agencja
Prasowa (by³a PAP i nadal PAP) ochotnicy

do akcji poszukiwani. Minister Sprawiedliwoœci Ziobro po cotygodniowym ho³dzie
lennym sk³adanym premierowi tym razem
og³osi³, ¿e Giertych i Kamiñski przyjêli
posady kustoszy na Warszawskiej Cytadeli
z …zakazem jej opuszczania przez kolejne
10 lat. Szefowie CBA Kamiñski i W¹sik
postanowili posmakowaæ pracy operacyjnej.
Poprzebierani wzajemnie za siebie dopadli
na korupcji so³tysa Kierdzio³ka z Chlapkowic.
Szczegó³y utajniono.
PiS zrealizowa³ obietnice wyborcze,
wszyscy otrzymali jednorazowo po 500
z³otych. Na³o¿ono nowe podatki na banki
i supermarkety. Zlikwidowa³y siê ¯abki i
Biedronki. Banki podnios³y ceny kredytów.
Fala bankructw kredytobiorców. Dolar
skoczy³ do 5 z³. Po dymisji Belki i powo³aniu na szefa NBP Petru dolar 7 z³otych.
Z bytowania opozycji
Coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy
siê kolejne podziemne wydanie poradnika
Frasyniuka „Jak przetrwaæ”.
Donald Tusk postanowi³ podzieliæ los
wielu polskich rodzin i pozostaæ na emigracji,
gdzie niedawno córka Ewy Kopacz w ostatniej
chwili przed zamkniêciem granic z powodów
sanitarnych wyci¹gnê³a swoja mamê. By³y
minister Nowak przez piêæ lat bêdzie siê
zastanawia³, po co mu by³ tak drogi zegarek.
Nadal na Podlasiu w obejœciu Cimoszewicza
ukrywaj¹ siê: Miller, który zapuœci³ brodê
i Palikot, który swoj¹ zgoli³. Liderka
Zjednoczonej Lewicy Barbara Nowacka
studiuje w samotnoœci ¿yciorys Joanny d`Arc.
Zdelegalizowane struktury Zjednoczonej

Lewicy szykuj¹ siê w konspiracji pod szyldami
niezale¿nych komitetów do kolejnych wyborów.
Partia Schetyny i partia Grabarczyka nie
wychodz¹ z s¹dów w walce o podzia³ maj¹tku.
Minister Schetyna i minister Grabarczyk nie
wychodz¹ z prokuratur. Minister Sikorski nie
ustaje w ONZ w swoich wysi³kach uzyskania
eksterytorialnoœci swojej rezydencji w
Chobielinie. Zarekwirowano mu ostatnio na
potrzeby armii rower pancerny. Premier
Balcerowicz poprosi³ o azyl polityczny
na Bia³orusi. Redaktor Lis po udanej reedukacji otrzyma³ propozycjê prowadzenia
programu Ziarno. Propozycjê przyj¹³…..
Obudzi³em siê zlany potem i uœwiadomi³em sobie, ¿e wybory dopiero za kilka
dni. Bez wzglêdu na pogodê zbiorê siê,
pójdê i zag³osujê na listê nr 6.
PS 1. Wszelkie podobieñstwo do osób,
faktów i opinii zupe³nie przypadkowe.
PS 2. Czy ma ktoœ na zbyciu stary
denaturowy powielacz?
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.
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Warszawa, jakiej nie znasz
Warszawê pokazan¹ z innej ni¿ zwykle perspektywy,
nie tak¹ jak na folderach reklamowych, ale zaskakuj¹c¹,
nieco tajemnicz¹, mo¿na ogl¹daæ na wystawie fotografii
Minimalis Art w Centrum Zarz¹dzania Œwiatem, na Starej
Pradze przy ul. Okrzei 26.

W zabytkowej kamienicy,
nale¿¹cej niegdyœ do ksi¹¿¹t
Massalskich, zwanej Domem
pod Sowami (o której pisaliœmy
w Nowej Gazecie Praskiej, nr
7 z 15 kwietnia 2015 r.), znajduje siê klub Centrum Zarz¹dzania Œwiatem. W³aœnie obchodzi³ swoje drugie urodziny.
W zwi¹zku z tymi urodzinami,
choæ i bez urodzin tam zawsze
dzieje siê tu coœ ciekawego, 15
paŸdziernika zosta³a otwarta
wystawa fotografii „Warszawa,
jakiej nie znasz”.
Autor zdjêæ, Marcin Mucha,
podpisuj¹cy swoje prace jako
Marcin Minimalis, nie nazywa
siebie fotografem, a raczej obserwatorem z aparatem w rêku.
- Nigdy nie mam ¿adnego
planu, niczego nie ustawiam,
nie przygotowujê, zawsze
fotografujê spontanicznie. Po
prostu, tam gdzie jestem, gdy
coœ przykuje moj¹ uwagê,
robiê zdjêcia.
Fotografie Warszawy Marcina
Muchy zupe³nie nie przypominaj¹ zdjêæ prezentowanych
w albumach czy folderach

reklamowych. Wyró¿niaj¹
siê zaskakuj¹cymi ujêciami,
ka¿de ma w sobie jak¹œ zagadkê. Cz³owiek dumaj¹cy na
przêœle Mostu Poniatowskiego, Pa³ac Kultury widziany
spod dachu Dworca Centralnego, oœwietlony s³oñcem
wie¿owiec, wygl¹daj¹cy jak
ludzka postaæ – to przyk³ady
naszych zaskoczeñ. Niby
znane, wielokrotnie mijane w
codziennych wêdrówkach
fragmenty Warszawy w niezwyk³ych ujêciach.
- S¹ rzeczy, obok których
przechodzimy i nie zauwa¿amy
ich – mówi Marcin Mucha. –
Czasami wystarczy pokazaæ
inny punkt widzenia, abyœmy
je dostrzegli, popatrzyli
inaczej.
Niektórych detali nie rozpoznajemy. Okr¹g³a budowla
wygl¹daj¹ca jak rzymskie
Coloseum okazuje siê byæ
postindustrialn¹ hal¹ na
Woli, a dziwna pofa³dowana
przestrzeñ - Mostem Œwiêtokrzyskim odwróconym do
góry nogami.

W fotografiach Marcina
Muchy zawarta jest filozofia.
Bo te¿ nie zajmuje siê on
wy³¹cznie fotografi¹. Jest
propagatorem zdrowego stylu
¿ycia, promotorem sztuk walki.
Zajmuje siê rozwojem œwiadomoœci i poznawaniem siebie.
W ka¿dej z tych dzia³alnoœci
kieruje siê dewiz¹ minimalizmu, st¹d jego pseudonim.
Twierdzi, ¿e minimalizm, a
w³aœciwie prostota jest kluczem
do wielu dziedzin ¿ycia. ¯ycie
jest bowiem zbyt ró¿norodne,
aby je komplikowaæ. Najwa¿niejszy jest prosty przekaz.
Taki w³aœnie prosty, bo
obiektywny, nieupozowany,
ale zmuszaj¹cy do refleksji
przekaz nios¹ fotografie Marcina Muchy, prezentowane w
Centrum Zarz¹dzania Œwiatem.
Wernisa¿owi 15 paŸdziernika
towarzyszy³o spotkanie z
Martyn¹ Wojciechowsk¹,
opowiadaj¹c¹ o wypadku na
Islandii i wyprawie na Mount
Everest oraz promuj¹c¹
swoj¹ ksi¹¿kê „Martyna
przesuwa horyzonty”.
Wystawê fotografii Minimalis
Art „Warszawa, jakiej nie
znasz” w Centrum Zarz¹dzania
Œwiatem przy ul. Okrzei 26,
mo¿na ogl¹daæ przez
miesi¹c, do 15 listopada,
w godzinach otwarcia klubu,
czyli 12.00-24.00.
Joanna Kiwilszo
Fot. Marcin Minimalis

Pierwszy krok - na Targówku
W samo po³udnie 16 paŸdziernika w sali gimnastycznej
Gimnazjum nr 144 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Szarych
Szeregów przy ul. Turmonckiej 2 odby³a siê niezwyk³a
impreza: 28 dru¿yn przyst¹pi³o do bicia rekordu w resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej. To by³ wk³ad Targówka
w Europejski Dzieñ Przywracania Czynnoœci Serca.
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Europejska Rada Resuscytacji podaje, ¿e gdyby
wszyscy potrzebuj¹cy pomocy
otrzymali skuteczn¹ resuscytacjê – rocznie prze¿y³oby
100 000 osób, które zmar³y z
powodu nag³ego zatrzymania
kr¹¿enia. Dziêki szybkiej pomocy w Polsce w 2013 roku
uratowano 83 111 osób, w
2014 – 67 396 osób.
Akcje edukacyjne dla nauczycieli i uczniów w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
od lat realizuje Fundacja Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Inicjatorem imprezy w
Gimnazjum 144 by³ pedagog
Mariusz Sêkowski, który od
ubieg³ego roku prowadzi tu
Ko³o Pomocy Przedmedycznej.
Na te zajêcia pozalekcyjne

zg³asza siê bardzo du¿o chêtnych. „Wiem, jak wa¿ne jest to,
by dzieci nie ba³y siê udzielaæ
pomocy; oczywiœcie – posiadaj¹c odpowiednie umiejêtnoœci”
– podkreœla pan Mariusz. Inicjatywê pedagoga zaakceptowa³a dyrektor Gimnazjum 144
mgr Hanna Kiljanowska.
„Po raz pierwszy obchodzimy
Europejski Dzieñ Przywracania
Czynnoœci Serca” – poinformowa³a prowadz¹ca imprezê
Iza Górnikowska z Wydzia³u
Edukacji i Wychowania Urzêdu
Dzielnicy Targówek, witaj¹c
prawie 170 osób: uczniów szkó³
podstawowych nr: 42, 58,
84, 206, 275, 277, 285, 298;
gimnazjów nr 144 i 145; zespo³ów
szkó³ nr: 34, 113 oraz im.
Piotra Wysockiego, liceów

nr 13, 46 i 102, a tak¿e stra¿aków z Jednostki RatowniczoGaœniczej na Targówku i Szko³y
G³ównej Stra¿y Po¿arniczej.
W 6-osobowych zespo³ach
usiedli oni na kocykach, z
fantomami, na których mieli wykonywaæ czynnoœci ratownicze.
Szczegó³owych informacji o
kolejnych dzia³aniach w takiej
akcji udzieli³ Pawe³ Oskwarek
z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „Meditrans” w
Warszawie – Szko³y Ratownictwa, wspó³pracownik sztabu
WOŒP na Targówku. Do osoby,
potrzebuj¹cej pomocy, podchodzimy od strony jej nóg.
Pytamy g³oœno: czy pan/pani
mnie s³yszy? Gdy przez 10
sekund klatka piersiowa tej
osoby siê nie podnosi, przystêpujemy do resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej. Uciskamy
rêkami jej klatkê piersiow¹ –
mocno i szybko: 100-120 razy
na minutê. Po 30 uciœniêciach
wykonujemy 2 oddechy ratunkowe (oddech od 1 do 1,5

sekundy) i wracamy do uciskania. Drugi krok w niesieniu
pomocy to wezwanie pogotowia
ratunkowego.
Na du¿ym ekranie pokazano
skuteczn¹ resuscytacjê fantoma,
sprzê¿onego z komputerem.
Potem pad³o pytanie: czy ktoœ
chce zrobiæ to sam? Zg³osi³ siê
ochotnik Mateusz, który
sprawdzi³ siê bardzo dobrze:
uzyska³ 89% skutecznoœci
uciskania i oddychania.
Uczestnicy imprezy æwiczyli
dzia³ania pierwszej pomocy
na 28 fantomach przez pó³
godziny. Gdy ten czas min¹³,
og³oszono oficjalny komunikat
o zakoñczeniu dzia³añ, w
których bra³y udzia³ 164 osoby.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
na pami¹tkê apteczki „Na
ratunek”. Zapewne zapamiêtaj¹, kilkakrotnie wspólnie
powtarzane has³o tej imprezy:
„Twoje rêce mog¹ uratowaæ
¿ycie.”
Iza Górnikowska zaprosi³a
wszystkich uczestników na
podobn¹ imprezê za rok. K.

