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Manipulacje w wyborach
samorz¹dowych 2014?
Ju¿ po zamkniêciu poprzedniego wydania NGP otrzymaliœmy
bulwersuj¹ce materia³y dotycz¹ce wyborów samorz¹dowych
2014, œwiadcz¹ce co najmniej o nieprawid³owoœciach procesu
wyborczego na Bia³o³êce. Powtarzamy je dziœ dla naszych
czytelników w wersji papierowej.
£ukasz Oprawski (PiS), który £ukasz Oprawski powierzy³
w ubieg³orocznych wyborach s¹dowi sprawê swojego mansamorz¹dowych pocz¹tkowo datu, uwa¿aj¹c, ¿e wynik zosta³
znalaz³ siê na liœcie radnych zmanipulowany. S¹d podzieli³
wybranych do Rady Dzielnicy Bia- jego stanowisko po ponownym
³o³êka, zosta³ z tej listy skreœlony. przeliczeniu g³osów i postanowi³
wygasiæ mandat Paw³a Tyburca
PO zamiast PiS
Sta³o siê to po ponownym oraz przeprowadziæ postêpoprzeliczeniu g³osów, po którym wanie wyborcze w okrêgu, pookaza³o siê, ¿e do rady Bia- czynaj¹c od ustalenia wyników
³o³êki wchodzi Pawe³ Tyburc, w dwóch komisjach obwodoradny PO. Tym samym Prawo wych. Od tego postanowienia
i Sprawiedliwoœæ straci³o odwo³a³a siê Dorota Tyra³a,
wiêkszoœæ w radzie, zaœ zy- komisarz wyborczy Warszawy.
ska³a j¹ Platforma Obywatelska. W za¿aleniu sugerowa³a, ¿e
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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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wybory samorz¹dowe w Bia³o³êce powinny zostaæ powtórzone. S¹d apelacyjny od
czerwca nie znalaz³ czasu,
by zaj¹æ siê spraw¹.
£ukasz Oprawski z³o¿y³
równie¿ do prokuratury w maju
2015 zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa przez
burmistrza Piotra Jaworskiego,
w kontekœcie nieprawid³owoœci
w procesie wyborczym, które
polega³y m.in. na tym, ¿e w
urnach znajdowa³y siê niewa¿ne karty do g³osowania. By³y
na nich zaznaczone ró¿nymi
charakterami pisma i d³ugopisami o ró¿nych kolorach dwa
nazwiska. W jednej z komisji
dokoñczenie na str. 2

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Bunt w twierdzy PO
- wci¹¿ bez sesji
„Radni z Bia³o³êki z niepokojem przygl¹daj¹ siê postêpuj¹cej obstrukcji demokracji w ratuszu, dokonywanej przez
przewodnicz¹c¹ Annê Majchrzak (PO), która nie zwo³uje
obrad rady, gdy¿ spodziewa siê odwo³ania ze stanowiska.
Przez takie nieodpowiedzialne dzia³ania, Rada Dzielnicy
Bia³o³êka nie mo¿e pracowaæ nad bud¿etem, co w rezultacie
nara¿a dzielnicê na straty finansowe. To ju¿ nie tylko unikanie
pracy i blokowanie procedur demokratycznych; to dzia³ania,
które mog¹ ocieraæ siê o niegospodarnoœæ. Szkoda, ¿e w
tych gierkach politycznych serwowanych przez ratusz, nie
widzi siê interesu zwyk³ych mieszkañców” – niepokoi siê
radny Marcin Korowaj z Klubu Radnych Niezale¿nych.
Radni niezale¿ni wraz z rad- dzia³ania zmierzaj¹ce do zablonymi PiS wystosowali do Anny kowania prac Rady Dzielnicy –
Majchrzak pismo nastêpuj¹cej min¹³ miesi¹c od kiedy bez
treœci: „Jako przewodnicz¹cy wyraŸnego powodu przerwa³a
Klubu Radnych Niezale¿nych Pani sesjê i do tej pory jej
oraz przewodnicz¹cy Klubu nie wznowi³a, parali¿uj¹c tym
Prawa i Sprawiedliwoœci z nie- samym prace Rady Dzielnicy.
pokojem obserwujemy Pani
Zgodnie ze statutem Rady
Dzielnicy Bia³o³êka oraz

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

ustaw¹ o ustroju m.st. Warszawy, Rada Dzielnicy opiniuje
za³¹cznik do projektu bud¿etu
m.st. Warszawy. Oznacza to,
¿e Rada Dzielnicy ma prawo
i obowi¹zek zaopiniowaæ
dokoñczenie na str. 2

www.gravic.pl
Wiktor Szczêsny
Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133
tel. 22 243 95 92, 606 910 993

Google Campus
na Pradze
Jeszcze w tym miesi¹cu otwarty zostanie na Z¹bkowskiej
Google Campus – swoisty inkubator przedsiêbiorczoœci,
jaki firma Google prowadzi ju¿ w Londynie, Tel Awiwie i
Seulu. Lokalizacja warszawskiego Campusu w Koneserze
to szansa dla Pragi.
dokoñczenie na str. 3
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obwodowych w urnach znalaz³o
siê blisko 90 pustych kart do
g³osowania. Termin rozprawy
wyznaczono na 3 listopada
2015.
Na naszej stronie internetowej
zamieœciliœmy skany dokumentów,
na których mo¿na zapoznaæ siê
ze szczegó³ami opisanej powy¿ej sprawy, zaœ pod adresem
https://vimeo.com/142077221
znajduje siê ³¹cze do nagrania
rozmowy burmistrza Piotra
Jaworskiego z niezidentyfikowan¹ osob¹, która to rozmowa
mo¿e, ale nie musi oznaczaæ,
¿e Piotr Jaworski wiedzia³ o
fa³szerstwach, b¹dŸ w nich
uczestniczy³. Zastrzegamy, ¿e
nagranie stanowi niewielki
fragment rozmowy, w zwi¹zku
z czym nie mo¿e byæ rozstrzygaj¹ce w kwestii winy b¹dŸ
niewinnoœci burmistrza Bia³o³êki. Nowa Gazeta Praska jest
w zwi¹zku z tym jak najdalsza
od ferowania wyroku. Spraw¹
powinien zaj¹æ siê s¹d.
Piotr Jaworski odpowiada
Na zarzuty £ukasza Oprawskiego odpowiedzia³ burmistrz
Piotr Jaworski. Oto treœæ jego
oœwiadczenia.
„Moja wypowiedŸ zosta³a
wyrwana z kontekstu i zmanipulowana. Jej pe³na treœæ nie
ma absolutnie z³ego wydŸwiêku i dotyczy sprawy nieprzyznania mandatu radnego w
wyborach do Rady Dzielnicy
Bia³o³êka kandydatowi PO z
uwagi na b³¹d w systemie
komputerowym przygotowanym do obs³ugi wyborów samorz¹dowych 2014 r. B³¹d
pope³niono przy przyznawaniu
mandatów metod¹ D’Hondta.
A w³aœciwie b³¹d ten pope³ni³
system komputerowy, co podczas tych wyborów zdarza³o
siê wielokrotnie. Metoda
D’Hondta przyznaje mandaty
poszczególnym komitetom za
pomoc¹ kolejnych ilorazów
liczby g³osów oddanych na
dan¹ listê. Liczbê g³osów dzieli
siê kolejno przez: 1, 2, 3 itd.
Najwy¿sze wyniki to mandaty
dla poszczególnych komitetów. W drugim okrêgu wynik
trzeciego ilorazu PO by³ identyczny z drugim ilorazem PiS
(remis). Przepisy wyraŸnie
mówi¹, ¿e w takiej sytuacji
mandat otrzymuje ten komitet,
który otrzyma³ wiêcej g³osów
w danym okrêgu wyborczym
(art. 444 par. 2 Kodeksu wyborczego), a wiêcej g³osów
otrzyma³a PO. Jednak system
komputerowy zliczaj¹cy g³osy,
nie uwzglêdni³ zapisów art.
444 par. 2 Kodeksu wyborczego, przyzna³ mandat Prawu i
Sprawiedliwoœci, byæ mo¿e
dlatego, ¿e nazwisko pana
£ukasza Oprawskiego (PiS)
jest w alfabecie przed nazwiskiem pana Paw³a Tyburca
(PO), a komisja wyborcza
przyjê³a taki wynik wyborów.
B³¹d wskazany zosta³ Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie (ta „awantura” o której
mówi³em odnosi siê do tego,
¿e naciskaliœmy na szybkie
dzia³ania, bo ka¿dy dzieñ
zw³oki w takiej sytuacji by³
Ÿród³em napiêcia). Komisarz
Wyborczy wyda³ postanowienie
wzywaj¹ce Dzielnicow¹ Komisjê Wyborcz¹ do ponownego
ustalenia wyników wyborów i
sprostowania protoko³u. W
postanowieniu wydanym przez
Komisarza Wyborczego czytamy,
¿e wynik wyborów zosta³

ustalony nieprawid³owo. Natomiast co do moich s³ów „w
pewnym sensie ma racjê…”
dok³adnie s³ychaæ, ¿e wypowiedŸ jest uciêta, bo póŸniej
wyjaœnia³em, ¿e rzecznik
PiS-u ma w tym sensie racjê, ¿e
gdybyœmy nie dostrzegli tego
b³êdu systemu komputerowego,
dosz³oby do jego usankcjonowania i wówczas mo¿na
by³oby tê sytuacjê nazwaæ
fa³szerstwem wyborczym.
Dodatkowo sprawa ma charakter nielegalnego pods³uchu
(nagrania dokonano nielegalnie)
i zostanie wkrótce zg³oszona do
prokuratury (karalnoœæ zgodnie
z art 267 KK). Rozmowa zosta³a
nagrana prawdopodobnie w
ubieg³ym roku, dlaczego
wiêc nagrywaj¹cy, który dziœ
twierdzi, ¿e jest to dowód
na fa³szerstwo, nie ujawni³
jej wówczas prokuraturze?
Pewnie dlatego, ¿e po przes³uchaniu ca³ego nagrania ³atwo
mo¿na wywnioskowaæ, w
¿adnej mierze nie stanowi
dowodu na fa³szerstwo, do
którego nie dosz³o.
Ponadto s¹d bada skargê
pana £ukasza Oprawskiego,
dotycz¹c¹ wyników wyborów do
Rady Dzielnicy Bia³o³êka w okrêgu
nr 2. Jednak jest to zupe³nie
oddzielna sprawa, która nie ma
nic wspólnego z opisanym
wczeœniej b³êdem przy przyznawaniu mandatu. I tu zgadzam siê z panem Oprawskim,
¿e brak rozstrzygniêcia w tej
sprawie 11 miesiêcy od wyborów jest wysoce niepokoj¹cy”.
Kontra £ukasza Oprawskiego
W odpowiedzi na oœwiadczenie burmistrza Piotra Jaworskiego otrzymaliœmy stanowisko £ukasza Oprawskiego.
„W zwi¹zku z podejrzeniem
nieprawid³owoœci wyborczych
podczas wyborów z dnia 16
listopada 2014 roku z³o¿y³em
protest wyborczy. W dniu 22
maja 2015 roku S¹d Okrêgowy
Warszawa Praga w Warszawie
wyda³ postanowienie wygaszaj¹ce mandat kandydata
Platformy Obywatelskiej. Postanowienie to zosta³o wyda-

ne w oparciu o wykrycie
nieprawid³owoœci w procesie
wyborczym. Twierdzenie Pana
Burmistrza Piotra Jaworskiego
z którego wynika, ¿e w sprawie
b³êdnie przyznanego osobie
Paw³a Tyburca mandatu nie
ma rozstrzygniêcia, jest wprowadzaniem opinii publicznej w
b³¹d. Zatem uprawnione jest
twierdzenie, ¿e Pawe³ Tyburc
nie zosta³ zaistnia³¹ sytuacj¹
poszkodowany, lecz sta³ siê
nieuprawnionym beneficjentem
„nieprawid³owoœci wyborczych”.
Zgromadzone podczas tego
procesu fakty zaskutkowa³y
z³o¿eniem przeze mnie zawiadomienia o podejrzeniu
pope³nienia przez Burmistrza
Bia³o³êki Piotra Jaworskiego,
przestêpstwa polegaj¹cego na
niedope³nieniu obowi¹zków
funkcjonariusza publicznego
jako depozytariusza materia³ów
wyborczych.
Podczas postêpowania
s¹dowego Burmistrz wbrew woli
s¹du opóŸnia³ przekazanie
konkretnie wskazanych dokumentów i uczyni³ to dopiero po
kolejnych wezwaniach s¹du.
Ponadto, dostarczona przez
niego dokumentacja by³a
uszkodzona tj. czêœæ worków
by³a dziurawa, poprzerywana,
czêœæ plomb by³a zerwana, a
czêœæ dokumentacji nieopisana.
Wobec powy¿szego, za
stwierdzone fakty nale¿y uznaæ:
1. Dosz³o do uszkodzenia
dokumentacji wyborczej i bez
dog³êbnego œledztwa w tej
sprawie nie sposób stwierdziæ,
na jakim etapie do tego naruszenia dosz³o.
2. Burmistrz zwleka³ z
przekazaniem w³aœciwej
dokumentacji s¹dowi.
3. Dosz³o do nieprawid³owoœci
wyborczych (s¹d uzna³ czêœæ
kart niewa¿nych za g³osy wa¿ne).
Ponadto nale¿y stwierdziæ,
¿e podczas postêpowania
s¹dowego uda³o siê znaleŸæ
karty, na których oprócz zaznaczenia kandydata PiS-u
jednym kolorem, zaznaczony
by³ tak¿e innym kolorem
d³ugopisu kandydat innej par-

tii, co powodowa³o niewa¿noœæ
g³osu, a w jednej z komisji znaleziono 86 kart bez oddania
¿adnego g³osu, mimo ¿e przewa¿nie w komisjach liczba ta
oscylowa³a wokó³ 4-5 kart.
Sprawa nieprawid³owoœci wyborczych jest niezamkniêta, a
udzia³ w nich Burmistrza Piotra
Jaworskiego niewyjaœniony.

W konsekwencji opisanych
powy¿ej faktów mo¿na przyj¹æ,
¿e Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka
reprezentowany przez Burmistrza Piotra Jaworskiego zosta³
wybrany przez sk³ad Rady
Dzielnicy nieodpowiadaj¹cy
woli mieszkañców Dzielnicy
Bia³o³êka (patrz postanowienie
s¹du z dnia 22 maja 2015 roku).

Do stanowiska £ukasz Oprawski
do³¹czy³ poni¿szy skan postanowienia s¹du o wydanie orzeczenia
w trybie wyborczym.
W kolejnym wydaniu NGP
poinformujemy czytelników o
wczorajszym postanowieniu s¹du w
sprawie nieprawid³owoœci w wyborach samorz¹dowych w Bia³o³êce.
El¿bieta Gutowska

Bunt w twierdzy PO - wci¹¿ bez sesji
dokoñczenie ze str. 1

bud¿et dzielnicy Bia³o³êka.
Rada Dzielnicy swoje stanowiska
i uchwa³y wyra¿a na sesjach,
a jedyn¹ osob¹ uprawnion¹
do zwo³ywania sesji jest
Przewodnicz¹cy Rady. To na
przewodnicz¹cym spoczywa
wiêc obowi¹zek zwo³ania sesji
Rady Dzielnicy w odpowiednim
terminie i przedstawienie Radzie
do zaopiniowania za³¹cznika
do projektu bud¿etu.
W tym przypadku sesja bud¿etowa powinna by³a odbyæ
siê do dnia 20 paŸdziernika
2015 r. Ten termin zosta³ ju¿
przekroczony. Dopóki jednak
Rada Warszawy nie uchwali³a
bud¿etu, istniej¹ procedury
umo¿liwiaj¹ce naprawienie
tego b³êdu (mo¿na np. wyd³u¿yæ termin). Je¿eli jednak do
tego momentu sesja nie zostanie zwo³ana, to po pierwsze
Rada Dzielnicy straci mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê na
temat bud¿etu dzielnicy, po
drugie istnieje ryzyko, ¿e bud¿et m.st. Warszawy bêdzie

kwestionowany z powodu
uchwalenia bez wymaganej
opinii organu, jakim jest Rada
Dzielnicy Bia³o³êka, co rodzi
ogromne ryzyko finansowe dla
ca³ej Warszawy.
Procedura opiniowania
bud¿etu ma na celu wypowiedzenie siê radnych dzielnicy,
którzy poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ na konkretnym terenie
maj¹ o wiele wiêksz¹ wiedzê na
temat potrzeb danej dzielnicy
ani¿eli radni Warszawy. Oznacza
to, ¿e bez tej opinii istnieje
du¿e ryzyko, ¿e czêœæ œrodków
zostanie ulokowana b³êdnie,
co narazi ca³e m.st. Warszawa na straty. Abstrahuj¹c od
faktycznego zaistnienia strat,
ratio legis wprowadzenia obowi¹zku opiniowania wskazuje,
¿e brak opinii mo¿e doprowadziæ do nieoptymalnego zainwestowania i wydatkowania
œrodków publicznych. Wobec
tego nale¿y uznaæ, ¿e poprzez
niezwo³anie sesji w terminie
umo¿liwiaj¹cym wyra¿enie
przez Radê Dzielnicy opinii nie

dope³ni³a Pani ci¹¿¹cego na
niej obowi¹zku oraz narazi³a
m.st. Warszawa, a w szczególnoœci dzielnicê Bia³o³êka, na
znaczn¹ szkodê maj¹tkow¹.
W zwi¹zku z tym obawiamy
siê, ¿e w tym przypadku mog³o
dojœæ do naruszenia prawa.
Dlatego, je¿eli bud¿et zostanie
finalnie uchwalony bez przedstawienia go do zaopiniowania
Radzie Dzielnicy Bia³o³êka,
rozwa¿amy zg³oszenie do
prokuratury powiadomienia o
podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa niegospodarnoœci.
Zgodnie z art. 296 Kodeksu
Karnego:
§ 1. Kto bêd¹c obowi¹zany
na podstawie przepisu ustawy,
decyzji w³aœciwego organu lub
umowy do zajmowania siê
sprawami maj¹tkowymi lub
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹
osoby fizycznej, prawnej albo
jednostki organizacyjnej nie
maj¹cej osobowoœci prawnej
przez nadu¿ycie udzielonych mu
uprawnieñ lub niedope³nienie
ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku,

wyrz¹dza jej znaczn¹ szkodê
maj¹tkow¹, podlega karze
pozbawienia wolnoœci od 3
miesiêcy do lat 5.
§ 1a. Je¿eli sprawca, o którym
mowa w § 1 przez nadu¿ycie
udzielonych mu uprawnieñ lub
niedope³nienie ci¹¿¹cego na
nim obowi¹zku, sprowadza
bezpoœrednie niebezpieczeñstwo wyrz¹dzenia znacznej
szkody maj¹tkowej, podlega
karze pozbawienia wolnoœci
do lat 3.
W naszej opinii Pani jako
Przewodnicz¹ca Rady Dzielnicy
Bia³o³êka ma na³o¿ony przez
ustawê i statut obowi¹zek
zwo³ania sesji i przedstawienia
za³¹cznika do bud¿etu, co
jest kompetencj¹ o charakterze
maj¹tkowym. Pani, pomimo
ci¹¿¹cego na niej obowi¹zku,
nie dope³ni³a go, nara¿aj¹c
gminê m.st. Warszawa na

znaczn¹ szkodê maj¹tkow¹,
co jest spe³nieniem przes³anki
§ 1a.
W zwi¹zku z powy¿szym
prosimy Pani¹ w imieniu Klubu
Radnych Niezale¿nych oraz
Klubu Radnych PiS o zaprzestanie obstrukcji prac Rady
Dzielnicy i nienara¿anie bud¿etu
gminy na straty”. Podpisani:
Piotr Basiñski, przewodnicz¹cy
Klubu Radnych Niezale¿nych
i Wiktor Klimiuk, przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PiS. (Pisownia
oryginalna).
W poprzednim wydaniu NGP
Anna Majchrzak zapewnia³a
nas: „Proszê siê nie niepokoiæ,
sesja zostanie zwo³ana w
najbli¿szym czasie”. Widaæ,
jak niewiele s¹ warte zapewnienia przewodnicz¹cej rady
Bia³o³êki. Pat w twierdzy PO
trwa w najlepsze.
El¿bieta Gutowska

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

PRACUJ JAKO OPIEKUN/KA SENIORÓW
NIEMCY • POLSKA • ANGLIA
Gwarantujemy:
• Wysokie zarobki;
• Bezpieczn¹ i legaln¹ pracê;
• Szkolenia jêzykowe (tak¿e od podstaw);
• Krótkie kontrakty
- mo¿esz wybraæ d³ugoœæ wyjazdu:
1, 2, 3 miesi¹ce lub na zastêpstwo.

506 289 039
XV Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

O sieci cieplnej, zmianach
w bud¿ecie i w radzie
Sesjê zwo³ano w trybie pilnym na wniosek Zarz¹du Dzielnicy rz¹dz¹cego PWS co do koPraga Pó³noc pod nieobecnoœæ burmistrza Paw³a Lisieckiego. niecznoœci wyst¹pienia w tej
W porz¹dku obrad znalaz³y siê tylko dwa punkty. Pierwszy sprawie do w³adz miasta. Nie
to pod³¹czenia do sieci CO, drugi – zmiany w projekcie wykluczono te¿ powo³ania
bud¿etu na 2016 rok.
komisji nadzwyczajnej.
Informacje o realizacji zadania: ale dopiero w roku 2017. Mapa
Ci¹giem dalszym tej nieco„Ciep³o sieciowe w budynkach sporz¹dzona dla tego zadania dziennej zgody miêdzy oboma
komunalnych” przedstawi³a dy- nie pokrywa siê choæby z inwe- panami by³o odczytanie przez
rektor Zarz¹du Gospodarowania stycjami w ramach Zintegrowa- radnego Tonderê wniosku o
Nieruchomoœciami Bo¿ena Salich. nego Programu Rewitalizacji. odwo³anie na najbli¿szej sesji
W 2010 roku m.st. Warsza- Niezbêdne jest wypracowanie przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy Praga Pó³noc Ryszarda
wa podpisa³o list intencyjny w porozumienia z Veoli¹.
Bo¿ena Salich odpowiada³a Kêdzierskiego z PiS. G³ównym
sprawie doposa¿enia przez
SPEC 120 budynków w ciep³o na zarzuty mieszkañców oraz zarzutem by³o zwo³ywanie posieciowe, w tym siedemdziesiê- radnej Ma³gorzaty Markow- siedzeñ o dziwnych godzinach.
Na reakcjê ze strony PiS nie
ciu na Pradze Pó³noc. Porozu- skiej, przewodnicz¹cej komisji
mienie na lata 2010-12 zosta³o rewizyjnej, którzy zarzucali trzeba by³o d³ugo czekaæ: tu¿
zrealizowane, SPEC jednak ZGN-owi miêdzy innymi brak po rozpoczêciu procedowania
sprzedano w 2012 firmie Dalkia. w³aœciwego odbioru prac od nad drugim punktem porz¹dku
Porozumienie by³o nadal hono- firm zewnêtrznych. Dyrektor obrad, jakim by³y proponowane
rowane, ale prywatny podmiot Salich t³umaczy³a, ¿e ZGN do przez zarz¹d zmiany w dzielnizadania te potraktowa³ tylko tej pory tylko zarz¹dza³ nieru- cowym za³¹czniku bud¿etowym,
jako dodatek do swej podstawo- chomoœciami i nie prowadzi³ klub PiS uda³ siê na naradê,
wej dzia³alnoœci biznesowej. tak powa¿nych inwestycji. opuszczaj¹c salê. Wobec braku
Obecnie program realizuje Veolia. Obecnie a¿ siedem firm wyko- kworum sesjê przerwano.
Dzielnica wykonuje projekty we- nuje wewnêtrzne instalacje Sytuacja nie uleg³a poprawie
wnêtrznych instalacji, natomiast sieci cieplnej na Pradze Pó³noc. na zwo³anej kilka dni póŸniej
firma Termika za symboliczn¹ Termin zakoñczenia tych zadañ kontynuacji sesji. Po przedstaz³otówkê - dokumentacjê wêz³a to koniec listopada. Zwróci³a wieniu przez g³ówn¹ ksiêgow¹
ciep³owniczego. Poniewa¿ siê do radnych z proœb¹ o proponowanych zmian finansokwoty s¹ tak ma³e, nie ma mo¿- stworzenie grupy doradczej wych i krótkiej dyskusji, przeliwoœci nak³onienia wykonawcy lub stosownej komisji, mog¹cej wodnicz¹cy Ryszard Kêdzierski
do zachowywania wymaganych siê zaj¹æ spraw¹ przy³¹czeñ nieoczekiwanie przerwa³ posieprzez dzielnicê terminów. do sieci cieplnej. ZGN i radni dzenie. Nie jest ju¿ tajemnic¹,
Nawet jeœli ZGN wywi¹¿e siê powinni - jej zdaniem - uczest- ¿e PWS jest po s³owie z PO
ze swojego zadania i wykona niczyæ w negocjacjach miasta i SLD. Jeœli ta zmiana sojuszy
instalacje wewnêtrzne, nie gwa- z Termik¹, w których w tej chwili siê powiedzie, wspó³rz¹dz¹cy
rantuje to zrealizowania ca³oœci s¹ ca³kowicie pominiêci. Temat dot¹d z PWS PiS, który wygra³
inwestycji, choæ i tak obliczona chwilowo zatar³ podzia³y partyjne wybory samorz¹dowe na Pradze
– Ireneusz Tondera z SLD zgodzi³ Pó³noc, bêdzie zmuszony
jest ona na dwa lata.
siê z Jackiem Wachowiczem z przejœæ do opozycji.
Kr.
Problemem jest nie tylko
fakt, ¿e w ostatnim roku znaRSM „Praga” Osiedle „Kijowska” ul. Z¹bkowska 42
cz¹co wzros³a iloœæ budynków
wynajmie atrakcyjne lokale u¿ytkowe
planowanych do przy³¹czenia,
od 28 m2 do 187 m2.
ale tak¿e rozbie¿noœæ planów
Stawka
czynszu od 20,00 z³/m2,
miasta i Veolii w tym zakresie.
magazyny od 6,00 z³/m2.
Veolia planuje pozyskanie
Informacje: tel. 22 818-19-75 w. 7.
œrodków unijnych na te nie do
koñca komercyjne inwestycje,
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Google Campus na Pradze
dokoñczenie ze str. 1

Campus Warsaw, jedyna
tego typu instytucja w Europie
Œrodkowo-Wschodniej ma
stwarzaæ mo¿liwoœci rozwoju
m³odym, innowacyjnym firmom,
tzw. start-upom, zainteresowanym przedsiêbiorczoœci¹
internetow¹. Bêdzie to przestrzeñ, w której pocz¹tkuj¹cy
przedsiêbiorcy bêd¹ mogli siê
uczyæ, nawi¹zywaæ kontakty
czy znaleŸæ wspó³pracowników.
Tego typu placówki dzia³aj¹ ju¿
w Londynie, Tel Awiwie i Seulu.
Do³¹czaj¹c do nich, warszawski Campus stanie siê czêœci¹
globalnego programu „Google
for Entrerpreneurs”.
Inwestycja Google’a powstanie
na terenie dawnej fabryki wódek
Koneser. Dlaczego wybrano
tak¹ w³aœnie lokalizacjê?

- Zale¿a³o nam na tym, aby
znaleŸæ lokalizacjê z dobrym dojazdem, dostêpn¹ dla wszystkich
zainteresowanych, a jednoczeœnie
znajduj¹c¹ siê w alternatywnej
dzielnicy, która sprzyja kreatywnoœci – mówi Piotr Zalewski z Biura
Prasowego Google. – Mieliœmy
te¿ wiele wymagañ co do samego
budynku, w którym umieœciliœmy
Campus. Nie wchodzi³ w grê
biurowiec, jakich wiele na S³u¿ewcu. Zale¿a³o nam na pewnej
oryginalnoœci, autentycznoœci.
Wszystkie te warunki najlepiej
spe³nia lokalizacja w Praskim
Centrum Koneser.
Kluczow¹ spraw¹ w wyborze
miejsca na Campus Warsaw na
pewno by³o uruchomienie II linii
metra. Koneser znajduje siê przecie¿
blisko stacji Dworzec Wileñski.
Chodzi jednak te¿ o to, ¿e odno-

wiony, ale jedyny w swoim charakterze Koneser po prostu pasuje
do nietuzinkowej firmy Google.
Wybór Z¹bkowskiej na lokalizacjê Campusu Warsaw to nie
tylko promocja samego Konesera,
to wielka szansa dla Pragi.
Powstan¹ nowe miejsca pracy,
nie tylko te, wykreowane bezpoœrednio przez inwestycjê w
Koneserze. Z pewnoœci¹ Google
bêdzie przyci¹gaæ nastêpne
prê¿ne firmy na Pragê.
- Mamy nadziejê, ¿e Campus
Warsaw pobudzi okolicê, spowoduje powstawanie w przysz³oœci
kolejnych tego typu inicjatyw w
dzielnicy – Piotr Zalewski.
Wygl¹da na to, ¿e dziêki
Google Campus stara Praga
stanie siê synonimem m³odej
przedsiêbiorczoœci. Tak trzymaæ!
Joanna Kiwilszo

Nowa Praga w imieniny ulicy 11 Listopada
11 Listopada to nie tylko Œwiêto Niepodleg³oœci, ale równie¿ imieniny ulicy, która w³aœnie na czeœæ niepodleg³oœci sw¹ nazwê otrzyma³a.
W ten wyj¹tkowy dzieñ zapraszam na spotkanie z histori¹ i wspó³czesnoœci¹ ulicy 11 Listopada i innych rejonów Nowej Pragi. Spacer potrwa
oko³o 90-120 minut. Zbiórka o 11.00 na rogu In¿ynierskiej i Wileñskiej. Udzia³ w spacerze, jak zwykle, co ³aska ;)
Dlaczego Nowa Praga jest nowa, chocia¿ te¿ ma ju¿ swoje lata? Sk¹d wyje¿d¿a³y tramwaje konne? Gdzie zamo¿ny mieszczanin oddawa³ na
przechowanie meble i po co? Co sprzedawa³ w ma³ym sklepiku piewca warszawskiego folkloru? Jak wczeœniej nazywa³a siê ul. 11 Listopada
i jak potocznie nazywali j¹ mieszkañcy? Dlaczego pod koniec XIX wieku sp³onê³y drewniaki na Strzeleckiej? Jak wygl¹da pa³acyk za³o¿yciela Nowej
Pragi? Co siê dzia³o gdy 36 Pu³k Piechoty Legii Akademickiej z æwiczeñ wraca³? Gdzie stacjonowali kozacy? W jakim domu na 11 Listopada
znajdziemy elementy baroku? Jak wygl¹da rogatka bródnowska i czy to na pewno rogatka? Co ma wspólnego Szwedzka ze Szwedami?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz ju¿ 11 Listopada. Zapraszam!
Przewodnik warszawski - Piotr Wierzbicki
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Seniorzy œwiêtuj¹

PZERiI uhonorowa³ Annê
Kuczyñsk¹ Du¿¹ Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹; Ma³e Z³ote
Odznaki Honorowe otrzymali:
Anna Nowakowska, Augustyna
Peczyñska, Stanis³aw Decyk,
Barbara Grabik, Eugenia
Bia³ek-Daczkowska, Krystyna
Tomkowicz, Ryszard Szczêsny
i Tadeusz Kowalczyk. Dyplomy
uznania i ksi¹¿ki otrzyma³o
szeœædziesi¹t osób, m.in. redakcja Nowej Gazety Praskiej.
Czêœæ artystyczn¹ spotkania
wype³ni³ koncert w wykonaniu
Teresy Witanowskiej i Andrzeja
Kowalczyka.
Na jubileuszowym torcie
zab³ys³y œwieczki. Cz³onkowie
ko³a zadbali te¿ o ró¿norodne
s³odkie smako³yki.

Aktywni przez ca³y rok seniorzy spotykaj¹ siê jesieni¹,
by wspólnie œwiêtowaæ. Na Targówku odby³y siê niedawno
dwa takie spotkania.
21 paŸdziernika w ratuszu moim by³o przeciwstawienie siê
jubileusz œwiêtowa³o Ko³o nr 2 tej sytuacji i zmiana podejœcia
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, do wizerunku osób starszych.
Rencistów i Inwalidów, za³o¿one W obliczu demograficznych
w 2005 roku i do dziœ prowadzone wyzwañ, przed jakimi staje naprzez Annê Kuczyñsk¹. „Pomy- sze spo³eczeñstwo, organizacje
œla³am o jego utworzeniu, obser- senioralne mog¹ odegraæ
wuj¹c przejawy dyskryminacji ogromn¹ rolê w kreowaniu œwiata
wiekowej i to, ¿e seniorzy przyjaznego seniorom, postrzeczêsto, akceptuj¹c nierówne, gaj¹c staroœæ jako potencja³,
gorsze traktowanie, przyjmuj¹ a nie wy³¹cznie problem.”.
postawê, któr¹ mo¿na okreœliæ
Cz³onkowie Ko³a wspólnie
s³owami „w naszym wieku tak odbywaj¹ spacery, je¿d¿¹ na
ju¿ musi byæ”. Pragnieniem wycieczki, zwiedzaj¹ miasto.

Spotkania inspiruj¹ ich do twórczoœci artystycznej. Tworz¹ wiersze
i piosenki, które archiwizowane
s¹ w Kronice Wydarzeñ.
Anna Kuczyñska wyrazi³a
podziêkowanie: „Zawsze mogê
na Was liczyæ.” ¯yczy³a si³y i
entuzjazmu, by ka¿dy dzieñ
by³ wyj¹tkowy i niesamowity, a
ka¿da chwila – wielka.
Za 10 lat zaanga¿owania
podziêkowa³ tak¿e Witold
Harasim - przewodnicz¹cy
Zarz¹du Oddzia³u Rejonowego
Warszawa Targówek PZERiI.
Za wybitne zas³ugi dla
zwi¹zku Zarz¹d G³ówny

Na uroczyste spotkanie z okazji Œwiatowego Dnia Seniora,
23 paŸdziernika, do Domu Kultury „Œwit” przybyli cz³onkowie
11 Kó³ Oddzia³u Rejonowego Warszawa Targówek PZERiI
oraz liczni goœcie.

PZERiI, wiceprezes Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
poinformowa³, ¿e od 1 stycznia br. obowi¹zuje ustawa o
nieodp³atnej pomocy prawnej
dla osób powy¿ej 65. roku
¿ycia. Na Targówku powstanie
biuro, w którym bêdzie mo¿na
z tego korzystaæ.
„Targówek spó³dzielczoœci¹
stoi” – stwierdzi³ pose³ Micha³
Szczerba. Pogratulowa³ seniorom aktywnoœci i podziêkowa³
za wspó³pracê w ca³ej kadencji. Pozytywnie o aktywnoœci
seniorów wypowiedzia³a siê
wiceburmistrz Ma³gorzata
Kwiatkowska. Senator Marek
Borowski ¿yczy³, by ich jesieñ
¿ycia trwa³a jak najd³u¿ej i by
by³a to polska z³ota jesieñ.
„Gdy siê jest aktywnym, to
siê nie choruje” – tak ¿yczenia
aktywnoœci uzasadni³ Waldemar Rolewski, prezes zarz¹du
PGR Bródno, który wyrazi³ te¿
nadziejê, ¿e kiedyœ któreœ Ko³o
przyjmie go do swego sk³adu.
Za wspó³pracê i aktywn¹
dzia³alnoœæ uhonorowane zosta³o liczne grono. Du¿¹ Z³ot¹
Honorow¹ Odznakê Zarz¹d
G³ówny PZERiI przyzna³
Andrzejowi Pó³rolniczakowi,
prezesowi RSM „Praga” i Adamowi Zawadilowi, dyrektorowi
administracji osiedla Podgrodzie;
Ma³¹ Z³ot¹ Honorow¹: Witoldowi
Harasimowi, Henryce Barañskiej,
Jackowi Wojciechowskiemu,
Janinie Kowalskiej, Teresie
JóŸwiak i Janinie Stêpieñ.
Dyplomami uznania Zarz¹d

G³ówny uhonorowa³ 4 osoby
oraz RSM „Praga”. Od Zarz¹du Oddzia³u Rejonowego
Targówek 4 osoby otrzyma³y
specjalne podziêkowania, 25
osób – dyplomy uznania.
Zaproszeni na spotkanie
funkcjonariusze policji z Targówka opowiedzieli o pladze
oszustw, szczególnie dotykaj¹cych seniorów: „na wnuczka”,
„na policjanta”, „na rurê”, „na
administratora”. Udzielili wielu
praktycznych rad, np. by nie
mieæ przy sobie zapisanego
numeru PIN; maj¹c przy sobie
du¿¹ sumê pieniêdzy – nie
trzymaæ ich razem, lecz podzieliæ; w komunikacji miejskiej
trzymaæ dok³adnie zamkniête
torebki. Praktyka pokaza³a,
¿e oszuœci podejmuj¹ wiele
prób, by „przekrêciæ” jedn¹
osobê.
Czêœæ artystyczn¹ spotkania rozpocz¹³ wystêp teatru
m³odzie¿y szkó³ licealnych
Targówka. By³ to fragment
spektaklu „Romeo i Julia”.
Potem zaœpiewali cz³onkowie
Ko³a nr 10, na koniec - chór
mêski „¯urawie”.
K.

Szczegó³owych odpowiedzi na
zarzuty udzielali: burmistrz
S³awomir Antonik i wiceburmistrz
Grzegorz Gadecki. Radny Tomasz Cichocki wyrazi³ ubolewanie, ¿e rola radnych siê
zmniejsza; maj¹ oni coraz
mniejszy wp³yw np. na bud¿et
inwestycyjny; radni decyduj¹
tylko o 30% bud¿etu. Przewodnicz¹cy Miszewski i burmistrz
Antonik przypomnieli, co uda³o
siê zrobiæ na Targówku m.in.
w dziedzinie budownictwa
komunalnego, rewitalizacjê
Kana³u Bródnowskiego, program
„Ciep³o sieciowe w budynkach
komunalnych”, zespó³ szkolno-przedszkolny przy ul.
Gilarskiej. Dochody Targówka
wynosz¹ 104 146 551 z³, wydatki 334 657 230 z³.
Na wniosek Andrzeja Bittela
przewodnicz¹cy rady zarz¹dzi³
15-minutow¹ przerwê, która
nieco siê przed³u¿y³a. Po niej
wznowi³ obrady. Nie by³o
zg³oszeñ, wiêc zamkn¹³ dyskusjê
i zapowiedzia³ g³osowanie
uchwa³y. W zwi¹zku z informacj¹, ¿e radni PiS chc¹ z³o¿yæ wniosek, zapyta³ radcê
prawnego, czy jest teraz taka
formalna mo¿liwoœæ. Mecenas

Marek Danko przytoczy³ par. 28
ust. 7. statutu dzielnicy: „Po
zamkniêciu dyskusji prowadz¹cy
obrady rozpoczyna procedurê
g³osowania”. Wiceprzewodnicz¹cy rady Witold Harasim
stwierdzi³, ¿e mecenas jest
tylko doradc¹, nie decydentem.
Zg³osi³ wniosek formalny, by
pozwoliæ na prezentacjê tego,
co klub PiS chcia³ przedstawiæ.
Zapytany o mo¿liwoœæ procedowania tej propozycji mecenas poprosi³ o 5 minut przerwy,
po której wyjaœni³, ¿e z punktu
widzenia prawnego jest to
jednoznaczne: „Statut dzielnicy
nie przewiduje takiej mo¿liwoœci,
by w trym momencie nast¹pi³o
sk³adanie poprawek do projektu
uchwa³y”. Po kolejnej wymianie
zdañ Andrzeja Bittela i Krzysztofa Miszewskiego odby³o siê
g³osowanie, w którym uchwa³ê
popar³o 14 radnych, 11 by³o
przeciw.
Jednomyœlnie, 25 g³osami
rada podjê³a uchwa³ê w sprawie skierowania pod obrady
Rady m.st. Warszawy projektu
uchwa³y w sprawie utworzenia
Szko³y Filialnej ul. Rozwadowska 9/11 oraz Szko³y Filialnej
ul. Topazowa 26, podporz¹dko-

Zebranych serdecznie powita³
Witold Harasim, przewodnicz¹cy zarz¹du Oddzia³u Rejonowego Warszawa Targówek
PZERiI. Przypomnia³, ¿e najwa¿niejszym zadaniem Zwi¹zku jest walka z wykluczeniem
osób w podesz³ym wieku,
u³atwianie dostêpu do opieki
medycznej, a tak¿e do pe³nego
¿ycia kulturalnego i spo³ecznego.
Obecnie na œwiecie ¿yje ok.
6 milionów ludzi powy¿ej 60.
roku ¿ycia. W Polsce seniorzy
stanowi¹ kilkanaœcie procent
populacji, w 2060 roku bêd¹
stanowiæ 1/3 narodu. Na
programy i dzia³ania na rzecz
seniorów w³adze powinny
przeznaczaæ œrodki finansowe.
Za wspieranie dzia³añ
Zwi¹zku Witold Harasim

podziêkowa³ Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Bródno”,
Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Praga” i w³adzom
Targówka z burmistrzem S³awomirem Antonikiem.
Zdrowia i zapa³u do pracy
¿yczy³ emerytom prezes SM
„Bródno” Krzysztof Szczurowski,
który przypomnia³ te¿ obecnego
na sali Remigiusza Sikorê - inicjatora akcji na rzecz seniorów
sprzed kilkunastu lat.
Najlepsze ¿yczenia z³o¿yli
seniorom: przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Targówek
Krzysztof Miszewski, Krystyna
Zieliñska z RSM „Praga”
i wiceburmistrz Ma³gorzata
Kwiatkowska.
Janusz Czy¿, przewodnicz¹cy Zarz¹du Okrêgowego

XV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Bêdzie zmiana?
20 paŸdziernika obrady zaczê³y siê od zgodnego przyjêcia
protoko³ów z 3 poprzednich sesji. Przewodnicz¹cy rady
Krzysztof Miszewski powierzy³ obliczanie g³osów Grzegorzowi Golcowi.
Projekt pierwszej uchwa³y, alejek i oœwietlenia w parkach
w sprawie zmiany za³¹cznika (285 300 z³); o 59 989 z³
dzielnicowego Targówka do zmniejszono œrodki na adminibud¿etu m.st. Warszawy na rok stracjê publiczn¹.
2015, pozytywnie zaopiniowany
Nastêpnie radni zajêli siê
przez 4 komisje merytoryczne, zaopiniowaniem za³¹cznika
poparli w g³osowaniu wszyscy Dzielnicy Targówek do wstêpnego
obecni na sali radni – 19 osób. projektu uchwa³y bud¿etowej
W uzasadnieniu znalaz³o siê m.st. Warszawy na 2016 rok,
wiele przeniesieñ kwot na inne wraz z autopoprawk¹ zarz¹du.
zadania, np.: kwoty 20 000 z³ 4 komisje oceni³y projekt pozyna przegl¹d dróg; kwoty 13 tywnie, 1 – negatywnie, 2 – nie
489 z³ na organizacjê dzia³añ da³y jednoznacznej opinii. W
aktywizuj¹cych mieszkañców dyskusji na sesji radny Andrzej
Targówka; z dotacji dla niepu- Bittel zg³osi³ krytyczne uwagi
blicznych szkó³ podstawowych m.in. na temat wprowadzonych
– 84 000 z³ – na dotacje dla zmian, niedofinansowania Tarprzedszkoli (80 000 z³) i punktów gówka, braku konsultacji z
przedszkolnych (4 000 z³); na mieszkañcami, bazaru na Trocutrzymanie parków 56 300 z³; kiej, zbyt ma³ych nak³adów na
na porz¹dkowanie miejsc drogownictwo (inwestycje i repamiêci narodowej 18 000 z³; monty). Wyrazi³ zadowolenie z
kwotê 325 300 z³ - na zakup fina³u wieloletnich starañ, dotydrzew (40 000 z³) oraz remont cz¹cych boiska na Trockiej.

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

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
3-27 XI - Wystawa plakatów nagrodzonych w Ogólnopolskim
Konkursie na Plakat Filmowy w Kinie Kultura.
6 XI (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.
7 XI (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych (6-10 lat).
Temat: Dok¹d skacze kangur? Sztuka Aborygenów. Godz.
11.00-13.00. Op³ata 40 z³ lub karnet 70 z³.
* Mali Einsteini – temat: Uwaga! St¹pacie po cienkiej linie czyli
równowaga. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku
4-9 lat. I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00. Op³ata
30 z³ lub karnet 100 z³.
* „Od staro¿ytnoœci do 1945 roku” – gry l¹dowe i lotnicze na
makietach. Godz. 10.00-15.00. Op³ata 20 z³.
* „Nie taki zwyk³y sto³ek” – warsztaty designu dla nastolatek.
Powstanie nowoczesny designerski przedmiot o wysokim
walorze artystycznym. Godz. 14.00. Op³ata 100 z³.
* Taniec towarzyski dla doros³ych. Godz. 10.00-13.00. Op³ata
50 z³ lub 90 z³/2 zajêcia (14 XI).
* uTKANA sobota – warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych.
Godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³.
* Sutasz – kolczyki ma³e. Warsztaty robienia bi¿uterii dla
doros³ych i starszej m³odzie¿y. Godz. 10.00. Op³ata 60 z³.
7 XI (sobota) godz. 18.00 - Show modowe po³¹czone z
wystêpami wokalno-tanecznymi. £ódzcy projektanci: Andrzej
Cieœlik, Magdalena Michalak, Patrycja Plesiak i ich kolekcje.
8 XI (niedziela) godz. 17.00 - „O skrzacie, Kasi i g¹sce”
przedstawienie teatralne dla dzieci. Bilet wstêpu 10 z³.
8 XI (niedziela) godz. 18.00 - Wystawa „Mikroobrazy warszawskie”
– niezwyk³a opowieœæ o Targówku ukazana w dzieciêcych
pracach powsta³ych podczas warsztatów zrealizowanych w
DK Zacisze przez Katarzynê Rowsk¹ (stypendium artystyczne
Miasta St. Warszawy). Wystawa czynna do 12 listopada.
11 XI (œroda) godz.11.00 - „Niepodleg³oœæ w oczach dziecka”
prezentacja muzyczna oraz bal przebierañców w strojach
historycznych. Bilet wstêpu 10 z³/dziecko.
12 XI (czwartek) godz. 18.30 - Koncert patriotyczny z okazji Œwiêta
Niepodleg³oœci w wykonaniu zespo³ów „¯urawie” i „Zaciszañska
Nuta” DK Zacisze. Miejsce: Filia Centrum Kultury Wilanów w Powsinie.
14 XI (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Mali Einsteini – temat: W kieszeni iluzjonisty. Doœwiadczenia
i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,
II grupa – godz. 11.00. Op³ata 30 z³ lub karnet 100 z³.
* Plecako-worek artystycznie uszyty – w³asnorêcznie wykonany.
Godz. 10.00. Op³ata 30 z³.
* Ceramika i garncarstwo – rodzinne warsztaty w pracowni.
Godz. 11.00-12.30. Op³ata 30 z³ lub 55 za czêœæ I i II (28 XI).
* Taniec towarzyski dla doros³ych. Godz. 10.00-13.00. Op³ata 50 z³.
14 XI (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych.
Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.
15 XI (niedziela) godz. 17.00 - „Kolorowe Ptaki” recital Danuty
B³a¿ejczyk oraz koncert solistów DK Zacisze.
15 XI (niedziela) godz. 19.00 - „Mój malowany œwiat” wystawa
malarstwa El¿biety Sitarskiej, studentki UTW DK Zacisze.
Wystawa czynna do 3 grudnia.
18 XI (œroda) godz. 18.00 - Klub Mêski czyli ciekawe tematy dla
aktywnych mê¿czyzn i kobiet wszystkich pokoleñ. Wstêp wolny.
W programie: koncert Eleny Egorovej oraz promocja ksi¹¿ek.
19 XI (czwartek) godz. 12.30 - „¯ó³ty, czerwony, niebieski”
wystawa pracowni malarstwa UTW DK Zacisze oraz koncert
zespo³ów „¯urawie” i „Zaciszañska Nuta” w Galerii Miejskiego
Domu Kultury w Wo³ominie.
wanych organizacyjnie Szkole
Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymiñskiej 227. Wniosek ten
wynika ze zmian demograficznych
(liczba dzieci w poszczególnych rocznikach w obwodzie
SP 84 w ci¹gu ostatnich 8 lat
podwoi³a siê) oraz ze zmian w
ustawie o systemie oœwiaty.
Uchwa³ê o zaopiniowaniu
projektu uchwa³y Rady m.st.
Warszawy w sprawie sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla pó³nocnej czêœci
Targówka Mieszkaniowego
popar³o 21 radnych, 1 by³
przeciw, 4 wstrzyma³o siê od
g³osu. W powtórnym g³osowaniu
wynik by³: 20 – 1 – 4.
Interpelacje zaczê³y siê od
z³o¿enia przez Macieja Jankiewicza, w imieniu 11 radnych klubu
PiS, wniosku o odwo³anie
Krzysztofa Miszewskiego z
funkcji przewodnicz¹cego Rady
Dzielnicy Targówek, z uzasadnieniem: „Wniosek zwi¹zany jest
z uniemo¿liwieniem radnym spokojnego procedowania podczas
sesji. Prowadzenie obrad przez
przewodnicz¹cego uwa¿amy za
niew³aœciwe i ma³o profesjonalne. Czêsto podejmowane

przez Pana Przewodnicz¹cego
decyzje wynikaj¹ z przesadnego
formalizmu, a prowadzenie obrad
pozbawione jest dobrej woli.”
Wniosek zostanie rozpatrzony
na nastêpnej sesji.
W tej czêœci sesji Andrzej
Bittel pyta³ m.in. o organizacjê
ruchu i miejsca postojowe
podczas remontu ul. Œw.
Wincentego; zg³osi³ pytania i
zastrze¿enia, dotycz¹ce demonta¿u czêœci wysepki na
skrzy¿owaniu ul. Jórskiego i
Gilarskiej, bazaru na Trockiej.
Odpowiedzi udzielali: burmistrz
Antonik i wiceburmistrz Gadecki.
Na pytania w sprawie funkcjonowania Oœrodka Sportu i
Rekreacji odpowiada³ dyrektor
tej placówki Jacek Pu¿uk.
Ostatni¹, poruszon¹ na sesji
spraw¹ by³o transmitowanie
na ¿ywo sesji rady. Nawi¹zuj¹c
do ustaleñ konwentu przewodnicz¹cy Miszewski poprosi³
radnych o uwagi, np. w sprawie iloœci kamer i miejsc ich
usytuowania. Burmistrz Antonik
poinformowa³ o ofercie firmy
Mass Media: 3 kamery, koszt
1107 z³ brutto (netto 900 z³ plus
VAT 207 z³). Decyzji w tej sprawie
nie podjêto.
K.

Bródnowskie pomniki niepodleg³oœci
W 1918 roku Polska odzyska³a niepodleg³oœæ. Za tym
podrêcznikowym sformu³owaniem kryje siê wysi³ek tysiêcy
Polaków: polityków i ¿o³nierzy, którzy walczyli na frontach
wielkiej wojny 1914-18 w polskich formacjach wojskowych, aby
wolna ojczyzna mog³a siê odrodziæ, a póŸniej - aby utrzymaæ
jej œwie¿o wytyczone granice. Miejsca upamiêtniaj¹ce tych
ludzi znajduj¹ siê równie¿ na Bródnie.
U progu XX wieku Bródno szy znajduje siê przy ul. Wyby³o biedn¹ podmiejsk¹ osad¹ sockiego 8 (dawniej Bia³o³êco drewnianej zabudowie. Skok kiej), na terenie koœcio³a p.w.
cywilizacyjny dokona³ siê tu za Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, dziœ
spraw¹ kolei, a dok³adniej po- ju¿ murowanego, zbudowanego
wstania stacji kolejowej War- w 1957 roku na miejscu spaszawa-Praga wraz z ogromn¹ lonego koœcio³a drewnianego.
sieci¹ rozrz¹dow¹ torów prze- Tu¿ przy ogrodzeniu œwi¹tyni,
³adunkowych i postojowych w 1925 roku wzniesiono
oraz warsztatami kolejowymi, skromny pomnik w formie
gdzie wiêkszoœæ mieszkañców krzy¿a, ustawionego na kaBródna znalaz³a zatrudnienie. miennym kopcu, poœwiêcony
G³ówn¹ ulic¹ Bródna by³a upamiêtnieniu bródnowskiej
ulica Bia³o³êcka. Zaczyna³a siê organizacji „Soko³a” oraz
przy pó³nocno-zachodniej mieszkañców Nowego Bródbramie cmentarza katolickiego na i Pelcowizny, poleg³ych w
i prowadzi³a wœród gêstej czasie I wojny œwiatowej.
zabudowy, sklepów i targowisk
Towarzystwo Gimnastyczne
do drewnianego koœcio³a Matki „Sokó³” by³o paramilitarn¹
Bo¿ej Ró¿añcowej, ufundowa- m³odzie¿ow¹ organizacj¹
nego w 1909 roku przez sportowo-wychowawcz¹,
ksiê¿n¹ Mariê Radziwi³³ow¹. propaguj¹c¹ podnoszenie
Zaraz za koœcio³em skrêca³a sprawnoœci fizycznej oraz
na wschód w kierunku wsi Bia³o³êka. Ulica by³a brukowana
kocimi ³bami i oœwietlona gazowymi latarniami. Wielkim
o¿ywieniem dla Bródna sta³o
siê uruchomienie w 1924
roku komunikacji tramwajowej.
W stronê Œródmieœcia kursowa³o tam s³ynne „oczko”, czyli
tramwaj nr 21.
Dziœ niewiele pozosta³o z
dawnego Bródna. Opisywany
fragment ulicy Bia³o³êckiej
zmieni³ nazwê na Wysockiego,
nie ma te¿ ju¿ w okolicy drewnianych domów. S¹ jednak
dwa obiekty przypominaj¹ce
tamte czasy i ludzi gotowych
do wielkich poœwiêceñ. Pierw-

zdrowy styl ¿ycia. Organizowa³o
pokazy, zawody i kluby sportowe
(da³o m.in. pocz¹tek polskim
klubom pi³karskim). Jednym z
deklarowanych celów by³o
równie¿ podtrzymywanie œwiadomoœci narodowej oraz postaw
obywatelskich. Symbolem ruchu
sta³ siê sokó³ w locie, trzymaj¹cy
sztangê do æwiczeñ. W naszych
warunkach, w okresie zaborów
sokó³ ten pe³ni³ równie¿ funkcjê zakamuflowanego przed
w³adzami polskiego symbolu
narodowego – or³a bia³ego.
Cz³onkowie organizacji witali
siê zawo³aniem „Czo³em!” lub
„Czuwaj!”, które póŸniej przejête
zosta³o przez harcerzy.
Pierwsze ko³o, tzw. gniazdo
„Soko³a” na ziemiach polskich
za³o¿y³a w 1867 roku we Lwowie
grupa by³ych powstañców
styczniowych. W Galicji organizacja sokolska rozwija³a
siê najlepiej, ze wzglêdu na
najbardziej liberalne nastawienie w³adz austriackich. Gorzej
by³o ju¿ w zaborze pruskim,
gdzie wielokrotnie delegalizo-

wano ruch sokoli, zamykano
lokale i rekwirowano organizacyjny maj¹tek. Najwiêksze
represje mia³y jednak miejsce
w zaborze rosyjskim, gdzie
towarzystwa gimnastyczne
powstawa³y najpóŸniej i gdzie
dzia³a³y de facto nielegalnie.
Na Nowym Bródnie dzia³a³o
9. Gniazdo „Soko³a”. Powsta³o
ono w 1916 roku. Jego siedziba
znajdowa³a siê w Domu Ludowym przy ul. Kiejstuta. Obok
æwiczeñ gimnastycznych,
przygotowywano tam m³odzie¿
do dzia³añ wojskowych. W chwili
wybuchu I wojny œwiatowej
starsi cz³onkowie „Soko³a”
zasilili szeregi Legionów i
wyruszyli na front, a w roku
1918 wziêli udzia³ w rozbrajaniu
Niemców, m³odsi zaœ pe³nili
s³u¿bê wartownicz¹ i ³¹cznoœciow¹. Napis na tablicy
umieszczonej pod krzy¿em
przy koœciele Matki Bo¿ej
Ró¿añcowej g³osi:
„Pamiêci druhów Soko³ów
oraz tych mieszkañców Nowego
Bródna i Pelcowizny, którzy
ofiarnie ¿ycie swe oddali za
Polskê w czasie wojny wszechœwiatowej, czeœæ sk³adaj¹
Sokoli i wspó³mieszkañcy.”
Drugie miejsce, gdzie warto
siê zatrzymaæ, to ulica Piotra
Wysockiego 49. Przy dawnym
fragmencie ulicy, w którym
zachowano oryginaln¹ nawierzchniê z „kocich ³bów”
oraz fragment torów tramwajowych, znajduje siê pomnik
Bitwy Warszawskiej 1920
roku. Ten pierwszy w Polsce
pomnik upamiêtniaj¹cy jedn¹
z najwa¿niejszych w dziejach
Europy bitew, postawili mieszkañcy Bródna w 1925 roku.
Dobrze pamiêtali grozê sytuacji.
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Kiedy do granic Warszawy
zbli¿a³a siê bolszewicka
armia, nast¹pi³a mobilizacja.
W dawnych koszarach rosyjskich (przy ul. 11 Listopada)
uformowa³ siê 36. pu³k piechoty
Legii Akademickiej, a w Gimnazjum im. Króla W³adys³awa
IV powsta³ 236 ochotniczy pu³k
piechoty. Na apel: „Ojczyzna w
niebezpieczeñstwie” stanêli w
jego szeregach uczniowie i
harcerze praskich szkó³ i
dru¿yn, m.in. z Bródna, ze
swym kapelanem, mieszkaj¹cym
na Kamionku ksiêdzem Ignacym
Skorupk¹.
Napis na cokole pomnika,
umieszczony na tablicy pod
metalowym krzy¿em g³osi:

„W 5–t¹ rocznicê „Cudu nad
Wis³¹” i zwyciêstwa nad
nawa³¹ bolszewick¹ w dniu 15
sierpnia 1920 r., pomnik ten
funduj¹ mieszkañcy Nowego
Bródna. 15 sierpnia 1925 r.”
Dwa krzy¿e - bródnowskie pomniki odzyskanej niepodleg³oœci
- przypominaj¹ o ludziach, którzy
za wszelk¹ cenê starali siê
wykorzystaæ szansê, jak¹ nieoczekiwanie da³ nam los wraz
wybuchem I wojny œwiatowej.
Wierzyli, ¿e uda siê wskrzesiæ
woln¹ ojczyznê, choæ przecie¿
wtedy, przed stu laty, dla œwiata
Polska nie istnia³a. A jednak siê
odrodzi³a.11 listopada obchodzimy
97. rocznicê tego wydarzenia.
Joanna Kiwilszo

W wyborach do Senatu 2015
zaufa³o mi
ponad 124 tys. osób,
czyli 60% wyborców
Prawego Brzegu.
To dla mnie zaszczyt
i wielkie zobowi¹zanie.
Wszystkim serdecznie
DZIÊKUJÊ!
Senator
Prawobrze¿nej Warszawy
Marek Borowski

www.borowski.pl
Biuro Senatorskie Marka Borowskiego:
ul. Targowa 81/107A, ul. Grochowska 302
tel. 22 856-35-47, mail: biurosenatorskie@marekborowski.pl
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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
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
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

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

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

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

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

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

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

Kto przygarnie Bubu
Nazywam siê Bubu. Jestem bardzo mi³ym i wiernym oko³o 3-letnim psem, ale do tej pory nie
mam szczêœcia w ¿yciu. By³em 3 razy adoptowany. W tym czasie dwukrotnie zwracany do
schroniska. Obecnie przebywam u moich trzecich w³aœcicieli. I ja i oni mieliœmy nadziejê, ¿e to
ju¿ by³o to... Lecz niestety... Kocham moj¹ Pani¹ i dzieci i oni te¿ mnie bardzo kochaj¹.... ale z
mê¿em pani, który bywa tylko goœciem w domu nie jestem w stanie siê dogadaæ. Nie akceptujê
go i niestety postawi³ moj¹ ukochan¹ Pani¹ przed wyborem: ON
albo PIES. Moja Pani bardzo p³acze i jest strasznie smutna.
Kilka s³ów o mojej relacji z mê¿em Pani: Moja obecna rodzina
wziê³a mnie ze schroniska. Tego wspania³ego dnia przyjecha³a po
mnie Pani z dzieæmi, ale mê¿a nie by³o. M¹¿ pani bardzo rzadko
bywa w domu Traktujê go w zwi¹zku z tym jak intruza i, niestety, nie
umiem siê zmieniæ. Pani powiedzia³a, ¿e do schroniska mnie nie
odda. Ale musimy znaleŸæ mi nowy dom. Proszê, pomó¿cie!
Kontakt w sprawie adopcji: Ola tel. 881 370 177.

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:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 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

Watahy
Bo¿e, coœ Polskê przez tak liczne wieki...Proszê
Szanownych Pañstwa, proszê doœpiewaæ, aliœci
doczytaæ resztê tej pieœni, bo jest przepisem na
nasze jutro. Zag³osowaliœmy na tych, którzy siê
schowali. Panowie: Tusk, Kaczyñski, Macierewicz,
Palikot, Miller itd. itp. z zanikaj¹cym PSL-em.
Na szczêœcie, wygra³a wytrwa³oœæ m³odzie¿y.
Dlatego do przedszkoli, szkó³ i uczelni musi
wejœæ przedmiot wspó³praca, koordynacja, praca
zespo³owa, negocjacja, innowacyjnoœæ i podstawy
ekonomii. Niech zniknie z lekcji i wyk³adów zdanie
„a teraz niech ka¿dy SOBIE weŸmie karteczkê .... a
z reklam i plakatów wyborczych s³owo „za darmo”.
Niech ten rz¹d zacznie od g³êbokiej reformy szkolnictwa w œwieckiej szkole pod boskimi wskazówkami.
Dlatego skreœlê parê s³ów na temat pojêcia
watahy.
Termin wataha odnosi siê do stad psowatych.
Najczêœciej wilków. Jest to grupa rodzinna
wspó³pracuj¹ca razem, oparta o dynamicznie
zmienn¹ hierarchiê. Wysoki status osobnika w
zamyœle organizacji umo¿liwia przekazywanie
najlepszych genów dla dobra stada, przek³adaj¹cy
siê na dzietnoœæ. Szczeniêta s¹ przysz³¹ baz¹
ca³ej grupy i otaczane s¹ szczególn¹ opiek¹
przez starsze osobniki za cenê dynamicznie
zmiennej uleg³oœci. Dorastaj¹ce osobniki
staraj¹ siê jak najszybciej zaj¹æ jak najwy¿sz¹
pozycjê w stadzie. Je¿eli osobniki alfa, beta,
gamma itd. obroni¹ hierarchiê, m³odzi wybitni
³¹cz¹ siê pary i zak³adaj¹ now¹ watahê.
Stado poluje na inne gatunki zwierz¹t, mniejsze
od siebie, co najwy¿ej równe sobie. Cecha
wspó³pracy i skoordynowanych dzia³añ pozwala
na od³ów zwierz¹t du¿o wiêkszych. W celu
zdobycia naprawdê du¿ej ofiary watahy mog¹

³¹czyæ i dzieliæ zadania na czatuj¹cych, naganiaj¹cych i bezpoœrednich myœliwych. Korzystaj¹
wszyscy. Osobnik alfa, który nie spe³nia
oczekiwañ, najczêœciej staje osobnikiem omega
czyli ostatnim w stadzie. Poczucie upadku czêsto
wzbudza odruch opuszczenia stada. W naszych
partiach politycznych i wyznaniowych takich
odruchów jeszcze nie ma. Dlatego cyklicznie
mamy jak wy¿ej i bum cyk, cyk i tralala.
PS. Mo¿e dla pewnoœci od razu przypomnê:
Bo¿e, coœ Polskê przez tak liczne wieki
Otacza³ blaskiem potêgi i chwa³y,
Coœ j¹ os³ania³ tarcz¹ swej opieki
Od nieszczêœæ, które przygnêbiæ j¹ mia³y!
Przed Twe o³tarze zanosim b³aganie:
Ojczyznê woln¹ pob³ogos³aw Panie! x2
Ty, któryœ potem tkniêty jej upadkiem
Wspiera³ walcz¹cych za najœwiêtsz¹ sprawê,
I chc¹c œwiat ca³y mieæ jej mêstwa œwiadkiem
W nieszczêœciach samych pomna¿a³ jej s³awê.
Ref.: Przed Twe o³tarze...
Wróæ naszej Polsce œwietnoœæ staro¿ytn¹,
U¿yŸniaj pola, spustosza³e ³any,
Niech szczêœcie, pokój na nowo zakwitn¹.
Przestañ nas karaæ, Bo¿e zagniewany.
Ref.: Przed Twe o³tarze ...
Bo¿e, którego ramiê sprawiedliwe
¯elazne ber³a w³adców œwiata kruszy,
Zniwecz Twych wrogów zamiary szkodliwe,
ObudŸ nadzieje polskiej naszej duszy.
Ref.: Przed Twe o³tarze ...
Bo¿e najœwiêtszy, od którego woli
istnienie œwiata ca³ego zale¿y,
wyrwij lud Polski z tyranów niewoli,
wspieraj zamiary wytrwa³ej m³odzie¿y.

Kto przygarnie Bobika
Bobik to rozkoszny piesek wysokoœci poni¿ej kolan w œrednim
wieku, lecz w œwietnej formie fizycznej. Zawsze uœmiechniêty, skory
do zabaw. Zdjêcia nie oddaj¹ jego uroku, trzeba go spotkaæ na
spacerku, gdy przeci¹ga siê na trawie lub gdy przytula siê i prosi o
g³askanie. £adnie chodzi na smyczy, nie ci¹gnie. £agodny, niewielki,
nie bêdzie uci¹¿liwym domownikiem, za to odwdziêczy siê mi³oœci¹
i przywi¹zaniem. W schronisku przebywa niezauwa¿ony od 2007
roku i najwy¿szy czas, ¿eby zamieszka³ we w³asnym domku.
Poza personelem opiek¹ wspieraj¹ go Wolontariusze:
Justyna tel. 511 10 68 69 i Tomek tel. 729 620 620.

Budowa II linii metra

Wygra³y: Gullermak i Astaldi
Nasze informacje sprzed kilku miesiêcy okaza³y siê pod Strzeleck¹, po wschodniej
prawdziwe. Przetarg na kolejny odcinek II linii metra stronie Stalowej, „Targówek 1”
wygra³y firmy, o których pisaliœmy.
w okolicy skrzy¿owania PraTurecka firma Gullermak Syreny oraz „Ksiêcia Janu- tuliñskiej z Ossowskiego i
za 1,1 mld z³ wybuduje trzy sza” - pod Górczewsk¹ w „Targówek 2” w okolicy skrzystacje w kierunku Bemowa. okolicach skrzy¿owania z ¿owania Pratuliñskiej z Trock¹.
Po wybudowaniu nowych
Za podobn¹ kwotê – 1 mld z³ Ksiêcia Janusza.
powstan¹ trzy stacje w kierunAstaldi wybuduje odcinek szeœciu stacji II linia metra
ku Targówka. Ich wykonawc¹ d³ugoœci 3,12 km, na którym bêdzie mia³a 13,5 km d³ugoœci.
(egu)
bêdzie w³oska firma Astaldi. powstan¹ stacje „Szwedzka” Miasto zarezerwowa³o na tê
inwestycjê œrodki w kwocie
3,2 mld z³, deklarowane przez
Astaldi i Gullermak kwoty s¹
Nastêpna gazeta - 18 listopada
wiêc znacz¹co ni¿sze. Obie
firmy sprawdzi³y siê podczas Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿
budowy poprzedniego, central- elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka
nego odcinka II linii sto³ecznej Maciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy
kolei podziemnej. Maj¹ wiêc sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów
doœwiadczenie budowy w w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Matetrudnych, warszawskich wa- ria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem
lub TS. Za treœæ reklam,
runkach geologicznych.
og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.
Szeœæ przystanków metra Redakcja: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2
w za³o¿eniu ma powstaæ w
tel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38
ci¹gu 38 miesiêcy od momentu podpisania umowy. poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14
Za przekroczenie terminu
Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska
gro¿¹ obu firmom wysokie
strona internetowa - www.ngp.pl
kary pieniê¿ne.
e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
Gullermak wybuduje ok.
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
3,4 km podziemnej kolei. Na tym
redakcja: redakcja@ngp.pl
odcinku powstan¹ stacje: „Wolska”
- pod P³ock¹ przy skrzy¿owaniu Nasi przedstawiciele:
z Wolsk¹, „Moczyd³o” - pod
Bogumi³a 507-257-824,
Górczewsk¹ po wschodniej
stronie wiaduktu kolejowego Jagoda 605-037-515,
w okolicach Soko³owskiej i Pawe³ 609-490-949

nowa gazeta praska

Prosto z mostu

Lewa stronanowa
medalugazeta praska 7

Nauka w plasterkach

PiS bierze wszystko

Wbrew opinii wiêkszoœci, uwa¿am
¿e rz¹d Jerzego Buzka przeprowadzi³
trzy udane reformy: emerytaln¹, samorz¹dow¹ i s³u¿by zdrowia. Jeszcze
wymaga³y korekt, ale zmieni³y Polskê
na lepsze tak, ¿e dziœ ju¿ nikt nie pamiêta, jak Ÿle te trzy dziedziny ¿ycia
dzia³a³y wczeœniej. Niestety, reformy
zosta³y mocno popsute przez SLD i PO.
Jedyn¹ reform¹ szkodliw¹ w samych
za³o¿eniach by³a reforma oœwiaty:
utworzenie gimnazjów i podzielenie
procesu kszta³cenia ogólnego, który do
tego czasu odbywa³ siê w blokach 8
lat podstawówki plus 4 lata szko³y
œredniej, na trzy: 6 plus 3 plus 3.
Z roku na rok przybywa³o krytyków
tej reformy, gdy¿ coraz wyraŸniejsze
by³y jej skutki. Przybywa³o te¿
argumentów: pedagogicznych, psychologicznych, spo³ecznych. Dla mnie

najistotniejsze jest, ¿e w obecnym
systemie dzieci ucz¹ siê bardziej „po
³ebkach” ni¿ kiedyœ. Na przyk³ad kurs
historii. Kiedyœ maturzysta mia³ za
sob¹ dwa kursy wiedzy o wydarzeniach
od staro¿ytnoœci do wspó³czesnoœci: w
klasach V-VIII podstawówki i I-IV
liceum. Obecnie przerabia ca³oœæ w klasach
IV-VI podstawówki, powtarza kurs od
staro¿ytnoœci do I wojny œwiatowej w
gimnazjum, a w liceum w profilu podstawowym doci¹ga go do wspó³czesnoœci. W
profilu rozszerzonym liceum uczeñ nie
koñczy narracji historycznej z gimnazjum, lecz ponownie wa³kuje ca³oœæ, od
staro¿ytnoœci do dziœ. Nie s¹ to nawet
trzyletnie kursy, gdy¿ poszczególne etapy
edukacji koñcz¹ siê teraz egzaminami,
na przygotowanie siê do których poœwiêca siê co najmniej jedno pó³rocze.
Zamiast dwóch czteroletnich bloków,

m³ody cz³owiek zalicza trzy dwuipó³roczne plasterki.
Ta hipermarketyzacja edukacji
dotknê³a w równym stopniu szkolnictwo wy¿sze. Piêcioletnie jednolite
studia zosta³y podzielone na trzyletnie
licencjackie i dwuletnie magisterskie.
Potrzeba wprowadzenia na rynek
pracy niedouczonych licencjatów mo¿e
jeszcze byæ zrozumia³a. Ale dlaczego
zmusza siê m³odych ludzi, od pocz¹tku
zdecydowanych na studia piêcioletnie,
by po III roku je koñczyli i przechodzili
kolejne rekrutacje?
Odejœcie od reformy edukacji zaproponowa³o PiS, krytyka os³ab³a wiêc
nagle, jak no¿em uci¹³. Zabawne, ¿e ci,
którzy krytykuj¹ propozycjê PiS, rzadko
odnosz¹ siê do problemów z gimnazjami,
dotkniêtych powy¿ej w felietonowym
skrócie, a raczej argumentuj¹, ¿e zmiana

systemu spowoduje niepotrzebne zamieszanie. S¹ to na ogó³ te same osoby,
które wespó³-w zespó³ z rz¹dem i z „Gazet¹
Wyborcz¹” bezkrytycznie popiera³y reformê polegaj¹c¹ na obni¿eniu wieku
obowi¹zku szkolnego do szeœciu lat,
wrêcz alergicznie reaguj¹c na argumenty
o szkodliwych skutkach zmiany.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Spo³eczny obserwator

Najbardziej wyczekiwany chodnik
na Pradze i Targówku!
Granica pomiêdzy Prag¹ i Targówkiem
na skrzy¿owaniu ulic Radzymiñskiej i
Naczelnikowskiej. W³aœnie têdy przebiega jeden z bardziej uczêszczanych
szlaków komunikacyjnych, którym
oprócz autobusów i samochodów
(przeznaczono dla nich w sumie cztery
pasy) przemieszczaj¹ siê ka¿dego
dnia setki, a mo¿e i tysi¹ce pieszych,
pod¹¿aj¹c do po³o¿onych po obu
stronach „granicy” sklepów, na przystanki autobusowe, do szkó³ i przedszkoli. Kilka razy w roku przechodz¹
tamtêdy delegacje oficjeli, by z³o¿yæ
kwiaty i zapaliæ znicze pod miejscem
pamiêci narodowej.
Co ³¹czy tych wszystkich ludzi?
Piach i b³oto, przez które musz¹ brn¹æ,
bo zapomniano o ok. 200 metrach
chodnika wzd³u¿ Radzymiñskiej,
miêdzy ul. Otwock¹ a Naczelnikowsk¹.
Chodnika nie wykonano ani w 2009
roku, gdy PKP PLK remontowa³y

wiadukt kolejowy nad Radzymiñsk¹
i Al. Solidarnoœci (przy okazji tego
remontu oczywiœcie nikt nie pomyœla³
o budowie równoleg³ej k³adki dla
pieszych ³¹cz¹cej Szmulki i Micha³ów
z Now¹ Prag¹), ani w 2011 roku,
gdy Zarz¹d Dróg Miejskich remontowa³
ul. Naczelnikowsk¹. O budowê tego
kawa³ka chodnika upominali siê warszawscy radni. Jednemu z nich pani
prezydent odpisa³a, ¿e piesi mog¹
wygodnie korzystaæ z chodnika po
drugiej stronie ul. Radzymiñskiej
(zapominaj¹c dodaæ, ¿e to „wygodne”
legalne przejœcie ze Szmulek na Targówek wymaga trzykrotnego (sic!)
przekraczania jednej z najbardziej
ruchliwych ulic w Warszawie). Za chodnikiem lobbowali mieszkañcy (prawie
400 g³osów w pierwszej edycji bud¿etu
partycypacyjnego), prascy spo³ecznicy
(w tym ni¿ej podpisany), media,
w³adze Pragi. I nic. Za ka¿dym razem

budowa rozbija siê o uzgodnienia miêdzy
Zarz¹dem Dróg Miejskich i PKP PLK,
dotycz¹ce u³o¿enia chodnika pod wiaduktem. Pierwsi twierdz¹, ¿e czekaj¹
na zgodê PKP; drudzy, ¿e ich zgoda
nie jest wcale potrzebna, aby budowaæ
tam chodnik. I tak od kilku lat.
Tymczasem piesi nadal zmuszani s¹
do brniêcia przez b³oto i ka³u¿e po
ka¿dym deszczu czy roztopach. Pisz¹c
o chodniku pod wiaduktem nie mo¿na
nie wspomnieæ o ograniczeniach dla
pieszych na dalszym odcinku. Aby
legalnie dojœæ do przystanku Piotra
Skargi (w kierunku Marek), piesi
musz¹ pokonaæ 2 k³adki nad Radzymiñsk¹. Na pierwszej, tej przy Naczelnikowskiej, jest tylko jedna szyna, wiêc
trzeba byæ kreatywnym, by wtoczyæ
na górê np. wózek dzieciêcy. To dla
sprawnych. Jeœli ktoœ z Pañstwa porusza siê na wózku i chce ze Szmulek
dostaæ siê na Targówek Mieszkaniowy

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Pro publico bono
W 1919 r. ksi¹¿ê Kazimierz Lubomirski, pe³ni¹cy funkcjê pierwszego
pos³a Pañstwa Polskiego w Stanach
Zjednoczonych, zakupi³ za kwotê 160 tys.
dolarów rezydencjê amerykañskiego
senatora Johna Hendersona, a nastêpnie przekaza³ j¹ w darze polskim
w³adzom na siedzibê dla ambasady RP
w USA. Pocz¹tek polskiej placówki
w Stanach Zjednoczonych wi¹¿e siê
zatem z bezinteresownym gestem
polskiego obywatela i polityka „dla
dobra publicznego”.
Podobnych inicjatyw, pokazuj¹cych,
czym faktycznie jest dzia³anie dla
dobra wspólnego, w historii naszego
pañstwa by³o wiele. Ale etos s³u¿by
publicznej istnia³ ju¿ du¿o wczeœniej. W
staro¿ytnym Rzymie, w okresie republiki, urzêdnicy za swoj¹ pracê nie
pobierali wynagrodzeñ. Ich funkcje
mia³y charakter honorowy (³ac. honores),
nieodp³atny. Ma³o tego, konsulowie,
pretorzy i inni urzêdnicy musieli

niejednokrotnie ponosiæ znaczne koszty,
aby swój urz¹d utrzymaæ. Kolokwialnie
mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e „dop³acali
do interesu”.
Sama nazwa ustroju „republika” czy
„rzeczpospolita”, oznaczaj¹ca „rzeczy
wspólne”, daje du¿o do myœlenia. Politycy
i osoby sprawuj¹ce funkcje publiczne
powinny kierowaæ siê dobrem wspólnym.
Brzmi to banalnie, ale czy faktycznie
jest to podstawow¹ motywacj¹ wiêkszoœci
z nich? Ile osób chce wzi¹æ na siebie
odpowiedzialnoœæ w³adzy, aby od siebie
„daæ”, a ile, aby „wzi¹æ”? Patrz¹c na
niektórych ludzi, a nawet ca³e partie czy
œrodowiska, mo¿na odnieœæ wra¿enie,
¿e mamy do czynienia ze zorganizowanym skokiem na nasz¹ wspóln¹
kasê, a instytucje pañstwowe, urzêdy
miasta czy dzielnicy traktowane s¹
czêsto jak prywatne folwarki. Ile bêdzie
jeszcze wykorzystywania publicznych
pieniêdzy do prywatnych celów, ilu
pojawi siê dobroczyñców przychylaj¹cych

nam nieba – a jednoczeœnie ukradkiem
za³atwiaj¹cych swoje interesy – za
pieni¹dze podatników?
Dzia³alnoœæ publiczna nie powinna byæ
sposobem na ¿ycie, lecz tym, co ponad
nasze prywatne sprawy oddajemy spo³eczeñstwu. Miejmy nadziejê, ¿e bêd¹ o
tym pamiêtaæ nowi ludzie, którzy przejmuj¹ odpowiedzialnoœæ za losy Polski, a
tak¿e jej lokalnych spo³ecznoœci. Warto,
aby pamiêta³ o tym ka¿dy z nas, w
kolejn¹ rocznicê Œwiêta Niepodleg³oœci.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Bia³o³êki”

lub w odwrotnym kierunku, o w³asnych
si³ach mo¿e tego dokonaæ przekraczaj¹c
Al. Solidarnoœci na wysokoœci… ul.
Szwedzkiej. A tyle s³yszymy o tym, jak
Warszawa staje siê przyjazna pieszym,
niepe³nosprawnym i rowerzystom…
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

PiS zwyciê¿y³ w wyborach parlamentarnych. Po raz pierwszy od 25 lat jedna
partia bêdzie mia³a w Sejmie samodzieln¹
wiêkszoœæ. Nie uda³o siê to wczeœniej ani
Sojuszowi Lewicy Demokratycznej w
2001 r., ani potem Platformie Obywatelskiej, mimo ¿e obie formacje uzyskiwa³y
wtedy wiêcej g³osów, ni¿ teraz partia Jaros³awa Kaczyñskiego. Prawo i Sprawiedliwoœæ zwyciê¿y³o nawet w Warszawie,
choæ sam prezes uzyska³ gorszy wynik
indywidualny ni¿ startuj¹ca z pierwszego miejsca w Platformie Ewa Kopacz.
Niestety, w Sejmie zabraknie lewicy
– te¿ po raz pierwszy od 25 lat. Mimo ¿e
w stolicy Zjednoczona Lewica z Barbar¹
Nowack¹ zdoby³a ponad 93 tysi¹ce
g³osów, to w ca³ym kraju nie uda³o siê
przekroczyæ przewidzianego dla koalicji
wyborczych progu 8%. Zabrak³o mniej
ni¿ 0,5%! Gdyby to siê uda³o, w stolicy
lewicowa koalicja SLD, UP, Twojego
Ruchu, PPS, Zielonych i OPZZ zdoby³aby
dwa mandaty: dla Barbary Nowackiej i
Katarzyny Piekarskiej. Poparcie dla lewicy
by³o w Warszawie wy¿sze ni¿ w reszcie
kraju – blisko 8,6%, a bez g³osów z
zagranicy nawet 9,5%. Jak siê jednak
okaza³o, sama Warszawa to za ma³o.
Co wybory przynios¹ Warszawie?
Zmiany. Na pewno nic ju¿ nie bêdzie tak
jak przez ostatnie kilka lat. Po pierwsze,
znów kilku samorz¹dowców dosta³o siê
do Sejmu. Tym razem g³ównie ci z PiS-u,
jak chocia¿by szef klubu w Radzie Miasta Jaros³aw Krajewski, jego poprzednik
Maciej W¹sik, radny Micha³ Grodzki czy
burmistrz Pragi Pó³noc Pawe³ Lisiecki.
Trzymam kciuki, bo warto, ¿eby w Sejmie znaleŸli siê ci, którzy znaj¹ realia i
problemy samorz¹du. Po stronie Platformy
Obywatelskiej ruch by³ raczej w drug¹
stronê, bo z mandatami pos³ów po¿egna³a
siê po dwóch kadencjach Alicja D¹browska,
by³a radna Pragi Pó³noc oraz po czterech
latach Ligia Krajewska – wczeœniej wice-

przewodnicz¹ca Rady Miasta. Choæ dla
odmiany pos³ank¹ zosta³a m³oda radna
sejmiku z PO Kinga Gajewska.
Po raz kolejny mandatu pos³a nie zdoby³
Wojewoda Mazowiecki Jacek Koz³owski, co
jest dla niego tym bardziej bolesne, ¿e w
zwi¹zku z wygran¹ PiS-u wkrótce po¿egna siê ze swoim stanowiskiem. Zmiana
na tym fotelu bêdzie z pewnoœci¹ odczuwalna w stolicy, bo Hanna GronkiewiczWaltz bêdzie teraz skazana na kohabitacjê
z wojewod¹, powo³anym przez premiera
z Prawa i Sprawiedliwoœci. Z doœwiadczenia
w latach 2006-2007 widaæ, ¿e nie bêdzie
to wspó³praca ³atwa. A to przecie¿ wojewoda nadzoruje dzia³alnoœæ samorz¹du
na terenie województwa i mo¿e uchylaæ
nawet uchwa³y rady miasta.
Stolica nie bêdzie te¿ mog³a ju¿ liczyæ
na przychylne spojrzenie przy podziale
œrodków unijnych, bo prezes Kaczyñski
nie ukrywa, ¿e Warszawa nie jest jego
priorytetem i chce j¹ wydzieliæ z województwa
mazowieckiego. Przez nastêpne lata Hanna
Gronkiewicz-Waltz i Platforma Obywatelska
bêd¹ musia³y siê tu okopaæ, zw³aszcza
¿e przeciwnicy dostali wiatru w ¿agle i
na pewno zgotuj¹ albo nowe wybory
samorz¹dowe, albo kolejne referendum.
Sebastian Wierzbicki
przewodnicz¹cy SLD w Warszawie
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Mi³e z³ego pocz¹tki
Wyniki wyborcze znamy chyba wszyscy. Naród-suweren zdecydowa³. PO w
opozycji, lewica poza parlamentem. W
parlamencie PiS, maj¹cy bezwzglêdn¹
wiêkszoœæ, narodowcy z list Kukiza, œladowy PSL bez swoich partyjnych liderów
i wielka niewiadoma Petru z Nowoczesn¹.
Jedyn¹ pociech¹ w tej sytuacji jest to, ¿e
PiS-owi ciê¿ko bêdzie wytworzyæ wiêkszoœæ 307 pos³ów mog¹c¹ zmieniæ konstytucjê. Niemo¿liwe jednak to nie jest.
Byæ mo¿e, za cztery lata ockniemy siê w
innym pañstwie ni¿ to, do którego przyzwyczailiœmy siê przez ostatnie 25 lat.
Gdyba³ nie bêdê, to nie sen, to jawa. S³ucham z zaciekawieniem dziennikarskich
spekulacji na temat sk³adu przysz³ego
rz¹du. Jaki by on nie by³, nie bêdzie to
rz¹d Beaty Szyd³o, ale Jaros³awa Kaczyñskiego. Prezesowi marzy siê odegranie
roli Marsza³ka Pi³sudskiego, który z tylnego fotela przez dziewiêæ lat kierowa³
naw¹ pañstwow¹, samemu z rzadka
przejmuj¹c stery w sytuacjach kryzysowych. Pozostawi³ po sobie Marsza³ek mit.
Mit wizjonera i mê¿a opatrznoœciowego.
Prezes z tym mitem zechce zapewne siê
zmierzyæ. Nie rokuje to dobrze, nie te
czasy, nie te uwarunkowania geopolityczne.
Próbkê tych rz¹dów miêliœmy w latach
2005-2007. Skoñczy³o siê tragicznie
Smoleñskiem. Dziœ ponownie mówi siê
o nazwiskach Ziobry, Kamiñskiego i
Macierewicza - ludzi, którzy symbolizuj¹

patologiê tamtych czasów. Mam nadziejê,
¿e oni sami wyci¹gnêli lekcjê z w³asnych
doœwiadczeñ. W³adzy nie zdobywa siê
raz na zawsze. Za swoje czyny siê odpowiada, o czym mo¿e œwiadczyæ wyrok
by³ego szefa CBA Kamiñskiego. Tak na
marginesie, ciekawy jestem, jak sprawa
siê skoñczy; z prawomocnym wyrokiem
skazuj¹cym nie wolno piastowaæ mandatu
parlamentarnego.
O tym, ¿e w³adza nie jest dana na
zawsze mog¹ za chwilê przekonaæ siê
radni z PiS na Pradze Pó³noc. Wystarczy³
rok, a okazuje siê, ¿e nie s¹ pewni koalicji
zawartej z PWS. Po wniosku radnych PO
i SLD o odwo³anie przewodnicz¹cego rady
Ryszarda Kêdzierskiego z PiS sesja zosta³a
przerwana, klub PiS zerwa³ quorum. Po
wznowieniu obrad w kolejnym tygodniu
sytuacja siê powtórzy³a z t¹ zmian¹, ¿e
przerwê w obradach zarz¹dzi³ sam
Ryszard Kêdzierski, broni¹c swojego
sto³ka, a na dodatek przerywaj¹c debatê
bud¿etow¹. W chwili obecnej na Pradze
Pó³noc trwaj¹ dwie sesje: zwyczajna i
nadzwyczajna, a na 4 listopada zwo³ana
jest sesja trzecia – uroczysta, by uczciæ
pamiêæ pomordowanych w rzezi Pragi,
któr¹ w 1794 r. pope³ni³y wojska Suworowa. Sytuacjê w praskim samorz¹dzie
dodatkowo komplikuje fakt, ¿e dotychczasowy burmistrz Pawe³ Lisiecki zdoby³
mandat poselski. Szykuje siê wiêc wakat
na urzêdzie. Jeœli Rada w ci¹gu 30 dni

od jego rezygnacji zwi¹zanej z objêciem
nowej posady nie wybierze nowego burmistrza, powo³a go i ca³y zarz¹d prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ze spraw
praskich pochwalê siê faktem, ¿e po raz
trzeci w kolejnej trzeciej edycji zosta³em
wybrany na przewodnicz¹cego dzielnicowego
zespo³u ds. budzetu partycypacyjnego. O
pracach zespo³u bêdê informowa³ na
bie¿¹co. Pragnê tak¿e poinformowaæ, ¿e
po raz kolejny podj¹³em dzia³ania na
rzecz poprawy przepustowoœci ulic na
Nowej Pradze, poprawy bezpieczeñstwa
pieszych oraz wygospodarowania wiêkszej
iloœci miejsc parkingowych, a tak¿e
przeniesienia oddzia³u stra¿y miejskiej.
Poni¿ej link do mojej interpelacji w tej
sprawie. http://bip.warszawa.pl/NR/
rdonlyres/0010e2a4/guwsdwettchciagidpanqxseifdgwvhv/interpelacja.pdf
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl
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