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promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

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

Bunt w twierdzy PO
- sesje zwo³ane
To ju¿ pewne – dwie sesje rady Bia³o³êki odbêd¹
siê dziœ, 18 listopada. Najpierw druga czêœæ sesji X,
nastêpnie sesja XIII. W programie XIII sesji znajd¹ siê
m.in. zarówno projekt uchwa³y w sprawie odwo³ania
przewodnicz¹cej rady – Anny Majchrzak, czego domagali
siê radni niezale¿ni, jaki i zaskakuj¹cy projekt uchwa³y
w sprawie odwo³ania jednej z niepokornych radnych –
Joanny Rabiczko, dawniej PO, dziœ Klub Radnych
Niezale¿nych. A zatem wojna?
Od pewnego czasu docie- korumpowania i groŸbami. O
ra³y do nas pog³oski na temat korumpowaniu mo¿emy poprób przyci¹gniêcia na po- wiedzieæ jedynie „podobno”,
wrót do macierzystego klubu zaœ jeœli chodzi o groŸby,
trójki radnych, którzy odeszli radny niezale¿ny Marcin
z Platformy Obywatelskiej. Korowaj udostêpni³ nam zrzut
Podobno próbowano tego ekranu swojego smartfona,
ró¿nymi metodami, m.in. na którym znajduje siê sms z
proœbami, próbami politycznego ewidentn¹ groŸb¹. Zrzut ów

Elastyczne
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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)

znajduje siê na zdjêciu na
str. 8. Ocenê pozostawiamy
czytelnikom.
Sprawa Joanny Rabiczko
Sprawa bardzo zagadkowa.
Radna w proteœcie przeciwko autorytarnym metodom
zarz¹dzania dzielnic¹
odesz³a z klubu Platformy
Obywatelskiej i przyst¹pi³a do
Klubu Radnych Niezale¿nych.
dokoñczenie na str. 8

Manipulacje w wyborach
samorz¹dowych 2014
- rozstrzygniêcia
S¹d apelacyjny na posiedzeniu niejawnym, bez udzia³u stron,
odrzuci³ wyrok s¹du I instancji w sprawie nieprawid³owoœci
w wyborach samorz¹dowych 2014 w Bia³o³êce. Rozprawa
odby³a siê 21 wrzeœnia, zaœ strony zosta³y powiadomione
o jej wynikach dopiero 12 listopada. £ukasz Oprawski z
Prawa i Sprawiedliwoœci nie bêdzie radnym tej kadencji,
bêdzie nim zaœ Pawe³ Tyburc z Platformy Obywatelskiej,
mimo i¿ s¹d I instancji wygasi³ jego mandat.
Z wyrokami s¹du siê nie od ustalenia wyników w
polemizuje. Có¿ jednak po- dwóch komisjach obwodowych.
cz¹æ z wyrokiem, jeœli ten z Odrêbne za¿alenia na postaI instancji ró¿ni siê od tego z nowienie s¹du okrêgowego
II instancji o 180 st. i to w z³o¿y³a Komisarz Wyborczy
przypadku, kiedy obie instan- Warszawy Dorota Tyra³a i
cje opar³y siê na tych samych Dariusz Nowak, przewodniprzes³ankach i dowodach?
cz¹cy Dzielnicowej Komisji
Dura lex sed lex?
Wyborczej w Bia³o³êce. S¹d
£ukasz Oprawski powie- apelacyjny oddali³ zaskar¿enie
rzy³ s¹dowi sprawê swojego
dokoñczenie na str. 3
mandatu, maj¹c pewnoœæ, ¿e
wynik zosta³ zmanipulowany.
S¹d podzieli³ ten pogl¹d po
ponownym przeliczeniu g³osów i postanowi³ wygasiæ
mandat Paw³a Tyburca oraz
przeprowadziæ postêpowanie
wyborcze w okrêgu, poczynaj¹c

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 90-100 z³
- korony porcelanowe 450 z³
- protezy elastyczne
- protezy szkieletowe

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

www.dentysta-praga.pl

Kontrowersyjny
gazoci¹g
W numerze 8 NGP z 29 kwietnia 2015 r. pisaliœmy
o planowanej przez PGNiG Termika wycince 1400 drzew
nad Kana³em ¯erañskim w zwi¹zku z budow¹ gazoci¹gu
z Rembelszczyzny na ¯erañ. Projektowana inwestycja
budzi wiele kontrowersji, wkrótce odbêdzie siê wiêc w
tej sprawie spotkanie informacyjne.
Elektrociep³ownia ¯erañ ma cyjne, których fina³em bêdzie
60 lat i jest opalana wêglem. zast¹pienie przestarza³ego
Od kilku lat zak³ad przechodzi bloku wêglowego nowym,
dokoñczenie na str. 4
gruntowne zmiany moderniza-
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Tor udrêki
Od kilku miesiêcy mieszkañcy Œliwic na Pradze Pó³noc
s¹ regularnie nêkani przez mi³oœników szybkiej jazdy
samochodem i palenia gum, czyli tzw. driftingu, którzy
zadomowili siê na dawnym torze jazdy testowej nale¿¹cym
niegdyœ do FSO. Obecny w³aœciciel – firma Mennica Invest,
która ma na tym terenie budowaæ osiedle mieszkaniowe,
wynajê³a go tymczasem na tê wyj¹tkowo uci¹¿liw¹
dzia³alnoœæ. Od pocz¹tku wybudowania toru w latach 50.
pe³ni³ on funkcje testowe dla nowych seryjnych samochodów,
a nie dla wyœcigowych maszyn z ogromn¹ moc¹ silnika
- argumentuj¹ mieszkañcy. Obecnie jest wykorzystywany
niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Najwiêcej imprez odbywa te¿ bardzo du¿o je¿y. Istnieje
siê w weekendy, a wiêkszoœæ obawa, ¿e te zwierzêta
tych pokazów trwa do póŸ- zdezorientowane uci¹¿liwym
nych godzin nocnych. Ryk ha³asem w miejscu ich bytownia
silników, piski opon i k³êby na terenie toru i nad Wis³¹,
dymu towarzysz¹ mieszkañcom uciekaj¹ przed nim nawet na
Œliwic zw³aszcza w czasie ulice i do przydomowych
przeznaczonym na wypoczy- ogródków.
nek. Do Rady Kolonii Œliwice
W³aœciciel terenu odpowiezg³aszaj¹ siê mieszkañcy z dzialnoœæ za uci¹¿liwoœci
ca³ego obszaru osiedla, którzy zrzuca na najemcê, firmê Go
skar¿¹ siê na wyj¹tkowo Global. Nie zdaje egzaminu ani
nieprzyjemny zapach, a w policja, ani s³u¿by ochrony
skrajnych przypadkach na œrodowiska, tak podleg³e
dusznoœci i utrudnione od- wojewodzie, jak i miastu. W
dychanie - przy przewadze Warszawie od dawna s¹
wiatrów zachodnich, zanie- przekroczone normy zanieczyszczenia trafiaj¹ w³aœnie czyszczeñ powietrza; nie
na teren osiedla. Ha³as i lepiej jest z ha³asem. ¯adne
spaliny dokuczaj¹ nie tylko szczytne plany naprawy nic nie
mieszkañcom Œliwic, ale bez przynios¹, jeœli egzekwowanie
w¹tpienia tak¿e zwierzêtom prawa bêdzie tak nieskuteczne
¿yj¹cym wokó³. Na ul. Jagiel- jak obecnie. Mieszkañcy Œliwic
loñskiej od czasu rozpoczêcia zapowiadaj¹ walkê o swój
imprez pojawi³y siê nieczêsto spokój. Nie wykluczaj¹ drogi
tu spotykane lisy, a nawet s¹dowej.
sarna czy ³oœ. Na osiedlu jest
Kr.

Sala Tradycji w LXXVI LO
11 listopada - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci - ten dzieñ by³ szczególny dla ca³ej
spo³ecznoœci szkolnej LXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego przy ul. Kowelskiej.

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

Zawirowania
na Pradze Pó³noc
Na zmiany we w³adzach dzielnicy zanosilo siê ju¿ od
pewnego czasu. Nie by³o tajemnic¹, ¿e wspó³raca koalicji
PiS-PWS jest raczej trudna. Skomplikowa³ j¹ jeszcze start
burmistrza Paw³a Lisieckiego w wyborach parlamentarnych.
Zapowiada³ on chêæ pe³nienia nadal swej funkcji, mimo
otrzymania w wyborach do Sejmu mandatu pos³a.
PiS dowodzi³, ¿e prawnie przy liczeniu g³osów w prajest to mo¿liwe, poniewa¿ skich komisjach podczas
Dzielnica Praga Pó³noc jest wyborów samorz¹dowych w
tylko organem pomocniczym 2014 roku. Na rzecz kandydatki
m.st. Warszawy, a stanowisko PWS Krystyny Ambroziak,
burmistrza obsadza rada po ponownym przeliczeniu
dzielnicy, a nie ogó³ miesz- g³osów tylko z jednej komisji
kañców w wyniku wyborów w okrêgu pierwszym, mandat
powszechnych. Jednak tym ma straciæ Piotr Pietruszyñski
razem, chyba jak nigdy do- z PO, przewodnicz¹cy komit¹d, decyzja rady wyj¹tkowo sji infrastruktury. Ta nowa,
wspó³gra³a z wol¹ pra¿an - doœæ egzotyczna koalicja
Pawe³ Lisiecki cieszy³ siê u oznacza powrót do w³adzy
nich bardzo du¿ym popar- PO i jej kontynuowanie
ciem. Dalszej wspó³pracê w wspólnie z PWS, który jest
ramach zarz¹du, a tak¿e ko- g³ównym rozgrywaj¹cym w
alicji klubów nie chce jednak tej kadencji.
Brak stabilnoœci w³adzy i
z PiS kontynuowaæ Praska
Wspólnota Samorz¹dowa. Z nadmierne przywi¹zanie do
naszych informacji (w mo- w³asnych programów i wizji
mencie oddawania numeru do nie wró¿y, niestety, najlepiej
druku) wynika, ¿e powsta³a rozpoczêtym zmianom oraz
nowa koalicja PWS-PO-SLD, deklarowanej na pocz¹tku
która chce odwo³aæ zarz¹d, kadencji otwartoœci na g³osy
dysponuj¹c co najmniej 12 mieszkañców i zwiêkszeniu
g³osami w radzie. PWS zosta³ ich udzia³u w podejmowaniu
wzmocniony tak¿e dziêki decyzji wa¿nych dla dzielostatniemu wyrokowi s¹du w nicy.
sprawie nieprawid³owoœci
Kr.

Punktualnie o godzinie
9.00 nast¹pi³o uroczyste
otwarcie nowej Sali Tradycji.
W swoim wyst¹pieniu, nawi¹zuj¹c do s³ów Marsza³ka,
dyrektor szko³y podkreœli³a, ¿e
naród, który nie pielêgnuje
swojej historii, nie zas³uguje
na przysz³oœæ, a szko³a
otwieraj¹c now¹ Salê Tradycji daje sobie prawo do
przysz³oœci, gdy¿ stanie siê
ona centrum edukacji historycznej, miejscem spotkañ
nie tylko sentymentalnych,
ale i naukowych.
Krótki wyk³ad historyczny
poprowadzili w sposób

nietypowy mistrz i uczeñ,
czyli Sebastian Wojciechowski
- nauczyciel historii oraz
Krzysztof Putrzyñski, który
podzieli³ siê osobistymi
refleksjami dotycz¹cymi
dzia³alnoœci pañstwotwórczej
i politycznej Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego.
Wœród goœci by³y tak¿e
wieloletnia emerytowana ju¿
dyrektor szko³y Bogumi³a
Nalepska oraz Barbara
Osiecka, pe³ni¹ca w
przesz³oœci funkcjê wicedyrektora placówki. Pani
Osiecka przekaza³a szkole
cenny dar do sali tradycji -

oryginalna monetê z
wizerunkiem Marsza³ka.
Uroczysty nastrój tego
dnia stworzy³y tak¿e
¿yczenia, upominki od
Muzeum Niepodleg³oœci materia³y edukacyjne dotycz¹ce czasów Patrona,
Centralnej Biblioteki Wojskowej. Rada Rodziców
ufundowa³a tort z wizerunkiem Marsza³ka.
Po uroczystej inauguracji
m³odzie¿ wraz z opiekunami
uda³a siê na Plac Pi³sudskiego, aby wzi¹æ udzia³ w
centralnych obchodach
Œwiêta Niepodleg³oœci.
Warto dodaæ, ¿e 30 najlepszych uczniów oraz
czworo pedagogów by³o
zaproszonych przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudê do specjalnych
sektorów, gdzie z bliska
mogli obserwowaæ ca³oœæ
uroczystoœci.
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Manipulacje w wyborach samorz¹dowych 2014
- rozstrzygniêcia
dokoñczenie ze str. 1

Doroty Tyra³y, zaœ uzna³
zaskar¿enie Nowaka, które
dotyczy³o wykroczenia s¹du
I instancji poza granice
zarzutów sformu³owanych w
proteœcie.
Nas interesuje jednak uzasadnienie decyzji dotycz¹cej
mandatu £ukasza Oprawskiego. Uzasadnienie jest
opas³e, zagmatwane i niezrozumia³e dla przeciêtnego
zjadacza chleba. Najkrócej rzecz
ujmuj¹c, pomimo udowodnienia przez s¹d I instancji
przegranej Paw³a Tyburca w
ostatnich wyborach samorz¹dowych, bêdzie on sprawowa³
mandat radnego do koñca
kadencji 2014-2018, zaœ
£ukasz Oprawski, choæ wybory
wygra³, mandatu radnego
mieæ nie bêdzie.
W uzasadnieniu postanowienia s¹d apelacyjny de
facto nie podwa¿a mandatu
£ukasza Oprawskiego, a
jedynie wskazuje, ¿e nie
udokumentowa³ on nale¿ycie
swojego prawa do z³o¿enia
protestu wyborczego, mimo
i¿ dostarczy³ s¹dowi kopiê
decyzji potwierdzaj¹cej
wpisanie go 9 wrzeœnia 2014
do sta³ego rejestru wyborców

w Warszawie. S¹d apelacyjny
jest zdania, ¿e z decyzji owej
nie wynika³o, ¿e w dniu wyborów nazwisko £ukasza
Oprawskiego by³o umieszczone w spisie wyborców w
okrêgu wyborczym, którego
dotyczy³a skarga i ¿e nieprawid³owoœci procesu wyborczego w okreœlonym okrêgu
mog¹ byæ zaskar¿one jedynie
przez osobê, która figuruje w
spisie wyborców w tym w³aœnie okrêgu. S¹d uzna³, ¿e
£ukasz Oprawski nie potwierdzi³
tego faktu oœwiadczeniem.
Decyzja s¹du apelacyjnego
zamyka sprawê mandatu
£ukasza Oprawskiego z
przyczyn formalnych. S¹d
dodaje, ¿e skar¿¹cemu nie
przys³uguje œrodek prawny, co
oznacza, ¿e nie przys³uguje
mu prawo do odwo³ania.
Jak¿e krucho brzmi¹ te
argumenty wobec konkretnej
sytuacji cz³owieka, który najpierw dowiaduje siê, ¿e zosta³
wybrany, planuje swoje ¿ycie
pod k¹tem tego wyboru, po
czym dowiaduje siê, ¿e jednak
nie zosta³ wybrany, zaskar¿a
decyzjê do s¹du, s¹d uznaje
zasadnoœæ skargi, strona
przeciwna apeluje, s¹d
apelacyjny przeci¹ga roz-

strzygniêcie prostej przecie¿
sprawy kilkanaœcie miesiêcy,
skar¿¹cy wci¹¿ w zawieszeniu
czeka na decyzjê, w koñcu
ona zapada, jest niekorzystna
dla skar¿¹cego, zaœ uzasadnienie jest jakie jest.
Kolejna przegrana
sprawa
W poprzednim wydaniu
NGP pisaliœmy, ¿e £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 obwodowych w
urnach znalaz³o siê blisko 90
pustych kart do g³osowania.
W tym przypadku s¹d umorzy³ œledztwo. Sêdzia nie
uzna³ nawet za zasadne zapoznanie siê z nagraniem
rozmowy Piotra Jaworskiego
z nieznan¹ osob¹, która to
rozmowa mog³a, ale nie musia³a oznaczaæ, ¿e w proce-

sie wyborczym w Bia³o³êce
dochodzi³o do manipulacji.
£ukasz Oprawski nie dyspo-

nuje jeszcze uzasadnieniem
umorzenia postêpowania,
wiêc si³¹ rzeczy i my nie mo-

¿emy go dziœ zaprezentowaæ
naszym czytelnikom.
El¿bieta Gutowska

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

Gruziñski œwiêty na Pradze
Muzeum Warszawskiej Pragi serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbêdzie siê
w czwartek, 19 listopada o godz. 18.30, zatytu³owane „Ojciec Grzegorz Peradze –
gruziñski œwiêty na warszawskiej Pradze”.
Postaæ wybitnego teologa, aktywnego cz³onka gruziñskiej kolonii w Warszawie, zbieracza
starogruziñskich zabytków przybli¿¹: dr Dawid Kolbaia (Studium Europy Wschodniej UW) i
ks. dr Henryk Paprocki (Prawos³awne Seminarium Duchowne w Warszawie).
Prawobrze¿ni - cykl spotkañ poœwiêconych postaciom i rodzinom, których ¿ycie, przedsiêbiorczoœæ,
aktywnoœæ zwi¹zane by³y z prawobrze¿nymi dzielnicami Warszawy. Ich obecnoœæ zaznaczy³a siê w
praskiej historii w rozmaity sposób, tak jak ró¿norodne by³y ich korzenie i sfery dzia³alnoœci. S¹ wœród
nich osoby zas³u¿one, zepchniête na drugi plan dziejów naszego miasta, których dorobek jest czêœci¹ rzadko przywo³ywanej historii Pragi, Grochowa, Kamionka, Saskiej Kêpy, Bródna czy Bia³o³êki.
Goœciæ bêd¹ rodziny bohaterów spotkañ, varsavianistów, kolekcjonerów, znawców tematu.
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EkoPraga w Galerii Wileñskiej
Zio³a w doniczkach w zamian za elektroœmieci, zabawki
z materia³ów odnawialnych oraz miód wyprodukowany
przez pszczo³y mieszkaj¹ce na dachu Galerii – to tylko
niektóre z atrakcji, jakie czeka³y na uczestników akcji
EkoPraga, która odby³a siê w miniony weekend w
Galerii Wileñskiej.

14-15 listopada œmia³o
mo¿na nazwaæ ekoweekendem, a to za spraw¹ Galerii
Wileñskiej, która zorganizowa³a w te dni IV ju¿ edycjê
akcji EkoPraga, maj¹cej na
celu popularyzacjê wœród
mieszkañców Pragi zachowañ proekologicznych. Jako
¿e dobre nawyki najlepiej
wpajaæ od najm³odszych lat,
akcja skierowana by³a g³ównie do dzieci.
Podczas ekoweekendu, w
specjalnie zaaran¿owanej
strefie na pierwszym piêtrze,
w trakcie prowadzonych dla
nich zajêæ i gier, najm³odsi
poznawali zasady dbania o
œrodowisko naturalne, m.in.
tak¹, ¿e niektóre produkty,
przeznaczone do wyrzucenia,
mog¹ siê jeszcze przydaæ. W
k¹ciku kreatywnym, wykorzystuj¹c materia³y odnawialne,
stworzy³y lataj¹c¹ pszczo³ê,
unikalny przybornik na biurko, grzechotki, podk³adki
pod kubek, a tak¿e karmnik
dla ptaków.
Wielk¹ atrakcj¹ sobotniego
popo³udnia by³y lekcje prowadzone przez „profesora
ekologii”, w ciekawy sposób
odpowiadaj¹cego na wa¿ne
pytania: z czego sk³ada siê
powietrze i jakie w³aœciwoœci
maj¹ wchodz¹ce w jego sk³ad
pierwiastki. Profesor zamienia³
siê od czasu do czasu w

pirotechnika, prezentuj¹c
efektowne doœwiadczenia z
wykorzystaniem materia³ów
u¿ywanych podczas realizacji
efektów specjalnych w teatrze
czy w filmie, np. nitrocelulozy,
papieru pirotechnicznego czy
lycopodium. Podczas lekcji
poœwiêconej dwutlenkowi
wêgla, profesor prezentowa³
niekonwencjonalne pompowanie balonów, ciê¿kie bañki
mydlane wype³nione CO 2
oraz tzw. ciê¿ki dym. Gdyby
tak by³y prowadzone lekcje
w szkole, nikt nie mia³by
k³opotów z chemi¹.
Motywem przewodnim
imprezy by³y jednak pszczo³y
i ich ochrona, dlatego w ekostrefie pojawi³ siê pszczelarz,
od którego dzieci dowiedzia³y
siê, jak wa¿n¹ rolê odgrywaj¹
pszczo³y w ekosystemie, jak
wygl¹da praca pszczelarza i
narzêdzia, jakimi siê on pos³uguje oraz jak za³o¿yæ w³asny
ul. Nauczy³y siê odró¿niaæ
pszczo³y robotnice od królowej,
a tak¿e pozna³y takie ciekawostki, jak ta, ¿e pszczo³a w
ci¹gu swego ¿ycia, a trwa ono
ok. 5 tygodni, zbiera zaledwie
nieca³¹ ³y¿eczkê miodu i ¿e
w jednym ulu mo¿e byæ 80
tysiêcy pszczó³.
Wiadomoœci te pozwoli³y
nie tylko dzieciom, ale i nam,
doros³ym, uzmys³owiæ sobie
ogrom pracy, jaki pszczo³y

dla nas wykonuj¹, a tak¿e
doceniæ dzia³ania Galerii Wileñskiej, która stawiaj¹c
wiosn¹ tego roku na dachu
swojego obiektu pierwsze ule
dla pszczó³, zaczê³a propagowaæ miejskie pszczelarstwo w Polsce. Obecnie na
dachu Galerii znajduje siê
szeœæ uli, z czego dwa s¹
dwupiêtrowe. Nad pasiek¹
czuwaj¹ eksperci z firmy
„Pszczelarium”, pszczo³y s¹
te¿ pod kontrol¹ weterynaryjn¹. Wytworzony miód jest
badany pod k¹tem jakoœci i
pod k¹tem obecnoœci metali
ciê¿kich. Dotychczasowe doœwiadczenia wykaza³y, ¿e jest
on pe³nowartoœciowy i spe³nia
wszystkie „miodowe” normy.
Widocznie pszczo³y z dachu
Galerii Wileñskiej dobrze siê
tam czuj¹, skoro w swoim
pierwszym sezonie zebra³y
a¿ 100 kg miodu.
Tematyce pszczelarskiej
poœwiêcony by³ te¿ konkurs
plastyczny „Pszczo³y – lubiê
to!”, w którym wziê³y udzia³
praskie szko³y podstawowe.
Na prace plastyczne uczniów,
przedstawiaj¹ce ¿ycie pszczó³,
mo¿na by³o g³osowaæ przez
dwa tygodnie na facebooku.
W niedzielne popo³udnie nast¹pi³o og³oszenie wyników.
Pierwsze miejsce zdoby³a
dziesiêcioletnia Wiktoria Dudziñska ze Szko³y Podstawowej
nr 258, drugie miejsce - Borys
Suelek ze Szko³y Podstawowej
nr 354, a trzecie – Wanessa
Bienias ze Szko³y Podstawowej
nr 258. Zosta³o przyznane
tak¿e wyró¿nienie dla Wiktorii

Wielgosz z tej samej szko³y.
Zwyciêska placówka otrzyma³a 1500 z³, a uczniowie –
dyplomy i nagrody.
Przez ca³y weekend w
ekostrefie wyœwietlane by³y
edukacyjne ciekawostki,
dotycz¹ce ekologii i ochrony
œrodowiska. PóŸniej, w przeprowadzonych na ich podstawie
quizach i konkursach, mo¿na
by³o wygraæ np. s³oiczki
miodu wyprodukowanego
przez pszczo³y mieszkaj¹ce
w ulach na dachu Galerii
Wileñska.
Na parkingu na poziomie 0,
jak co roku, przeprowadzona
zosta³a zbiórka elektroœmieci.
Ka¿dy, kto w ekologiczny
weekend odda³ do specjalnego
kontenera odpady elektroniczne i mia³ ze sob¹ Kartê
Sta³ego Klienta Galerii Wileñskiej, otrzyma³ œwie¿e zio³a w
doniczce. Ponadto, na drugim
piêtrze Galerii mo¿na by³o
zobaczyæ wystawê fotografii
przedstawiaj¹cych pszczo³y
przy pracy, autorstwa u¿ytkowników portalu Ekologia.pl.
Akcja EkoPraga i ule na
dachu to nie jedyne dzia³ania
Galerii Wileñskiej na rzecz
ochrony œrodowiska naturalnego.
Przy okazji przebudowy w
2013 roku zastosowano szereg
rozwi¹zañ, pozwalaj¹cych na
zmniejszenie zu¿ycia energii
i wody. Je¿eli dodamy do tego
zwiêkszenie roœlinnoœci w
obrêbie obiektu i zamontowanie
budek dla ptaków, to otrzymamy
przyk³ad instytucji prawdziwie
proekologicznej.
Joanna Kiwilszo

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 16.12.2015 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
Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do konkursu
wywieszone s¹ na tablicach informacyjnych: Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy PragaPó³noc 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 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.

Kontrowersyjny
gazoci¹g
dokoñczenie ze str. 1

gazowo-parowym. Gaz ma
byæ doprowadzony na ¯erañ z
Rembelszczyzny 10-kilometrowym ruroci¹giem zakopanym
wzd³u¿ Kana³u ¯erañskiego.
Aby go zbudowaæ, PGNiG
Termika, w³aœciciel Elektrociep³owni ¯erañ, planuje wyci¹æ
1400 drzew nad Kana³em,
niszcz¹c w ten sposób cenne
tereny rekreacyjne.
Planowana inwestycja i
wi¹¿¹ca siê z ni¹ wycinka
drzew wywo³a³a ogromne
oburzenie okolicznych mieszkañców oraz organizacji
ekologicznych. W licznych
protestach zwracali oni uwagê,
¿e budowa gazoci¹gu nie
tylko spowoduje spustoszenie
w przyrodzie, ale równie¿ stanowi realne zagro¿enie ze
wzglêdu na bliskoœæ osiedli

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 6.11.2015 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 5 usytuowanego w budynku po³o¿onym
w Warszawie w dzielnicy Praga-Pó³noc przy ulicy
Targowej 36 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
do dnia 22.09.2096 r. u³amkowej czêœci gruntu.

mieszkaniowych (35 m od
osiedla „Marina”). Na facebooku
powsta³a nawet specjalna
akcja „Ocalmy tereny nad
Kana³em ¯erañskim”.
W paŸdzierniku tego roku
mieszkañcy ¯erania i ca³ej
Bia³o³êki wystosowali petycjê
do Generalnego Dyrektora
Ochrony Œrodowiska oraz WSA
w Warszawie o uchylenie
decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Œrodowiska w Warszawie
(WOOŒ-II.4210.12.2013.£J)
i dotycz¹cej budowy gazoci¹gu, domagaj¹c siê
jednoczeœnie konsultacji
spo³ecznych w tej sprawie,
w których uczestniczyliby
zarówno mieszkañcy, jak i
w³adze dzielnicy oraz inwestor - PGNiG Termika.
D³ugo oczekiwane spotkanie wreszcie siê odbêdzie:
24 listopada o godz. 19.00 w
sali konferencyjnej Urzêdu
Dzielnicy Warszawa Bia³o³êka,
przy ul. Modliñskiej 197.
Inwestor – firma PGNiG
Termika zobowi¹za³ siê do
udzielenia wi¹¿¹cych odpowiedzi na pytania mieszkañców. W spotkaniu wezm¹
te¿ udzia³ in¿ynierowie,
projektanci gazoci¹gu, eksperci, a ze strony w³adz –
zarz¹d dzielnicy.
Joanna Kiwilszo

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 Wolontariuszki:
Danka, Zosia tel. 606 210 658, Justyna tel. 511 10 68 69.
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Zachowek
- komu przys³uguje i w jaki sposób dochodziæ swoich praw
Czym jest zachowek?
Zachowek to czêœæ spadku
przys³uguj¹ca najbli¿szym
krewnym zmar³ego. Celem
zachowku jest ochrona najbli¿szych cz³onków rodziny –
zapewnienie im zabezpieczenia
finansowego niezale¿nie od
woli spadkodawcy, a nawet
wbrew jego woli. Roszczenie
finansowe – czyli kwota, o
jak¹ mog¹ siê ubiegaæ
spadkobiercy – odpowiada
okreœlonemu u³amkowi wartoœci udzia³u w spadku, który
by im przypad³ w wyniku
dziedziczenia ustawowego.
Do grona spadkobierców
ustawowych, którzy mog¹ domagaæ siê zachowku, nale¿¹
dzieci, wnuki i prawnuki (tzw.
zstêpni), ma³¿onek i rodzice
spadkodawcy. Osoby te nie
musz¹ byæ formalnie powo³ane do spadku np. w postaci
stwierdzenia nabycia spadku,
poniewa¿ przynale¿noœæ do grona
spadkobierców ustawowych
daje im mo¿liwoœæ domagania
siê zachowku. Oznacza to, ¿e
jeœli spadkodawca zapisa³
maj¹tek komuœ innemu ni¿
osobie bêd¹cej jego najbli¿szym
krewnym, to jego decyzja jest
wi¹¿¹ca, ale wówczas jego
najbli¿si krewni, którzy zostali
pominiêci w testamencie,
maj¹ prawo do zachowku.
O zachowek mo¿na siê
ubiegaæ równie¿ wtedy, gdy

osoba maj¹ca do niego
prawo zosta³a uwzglêdniona
w testamencie, ale przypadaj¹ca na ni¹ czêœæ spadku
jest mniejsza ni¿ nale¿ny
jej zachowek. Uprawnienie do
zachowku powstaje równie¿
na skutek przysposobienia –
czyli maj¹ do niego prawo
równie¿ adoptowane dzieci
zmar³ego.
Kto nie ma prawa do zachowku
Zachowek nie przys³uguje
tym, którzy spadek odrzucili,
b¹dŸ zrzekli siê dziedziczenia. Nie ma prawa do zachowku tak¿e ma³¿onek w
przypadku orzeczenia rozwodu
czy separacji lub odsuniêty
od dziedziczenia na skutek
z³o¿onego pozwu o rozwód
lub separacjê z jego winy, o
ile pozew jest uzasadniony.
Zachowek nie przys³uguje
równie¿ spadkobiercom wydziedziczonym. Zgodnie z art.
1008 Kodeksu Cywilnego,
wydziedziczenie mo¿e nast¹piæ
tylko wobec takiego uprawnionego do zachowku, który:
• wbrew woli spadkodawcy
postêpuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego,
• dopuœci³ siê wzglêdem
spadkodawcy albo jednej z
najbli¿szych mu osób umyœlnego przestêpstwa przeciwko
¿yciu, zdrowiu lub wolnoœci
albo ra¿¹cej obrazy czci,

• uporczywie nie dope³nia
wzglêdem spadkodawcy
obowi¹zków rodzinnych.
Przyczyna wydziedziczenia
uprawnionego do zachowku
powinna wynikaæ z treœci
testamentu.
Jaka jest wysokoœæ zachowku
Wysokoœæ otrzymanego
zachowku jest dok³adnie okreœlona w prawie spadkowym w
art. 991 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Wysokoœæ zachowku zale¿y
od tego, kto jest osob¹ uprawnion¹. Zstêpnym, ma³¿onkowi
oraz rodzicom spadkodawcy trwale niezdolnym do pracy i
zstêpnym ma³oletnim nale¿y
siê zachowek w wysokoœci 2/3
wartoœci udzia³u spadkowego,
który by im przypada³ przy
dziedziczeniu ustawowym.
Pozosta³ym uprawnionym
przys³uguje zachowek w wysokoœci 1/2 tego udzia³u.
Roszczenia uprawnionego
z tytu³u zachowku przedawniaj¹ siê z up³ywem piêciu lat
od og³oszenia testamentu.
Sprawy o zachowek rozpatruj¹ w pierwszej instancji
s¹dy rejonowe oraz s¹dy
okrêgowe. W³aœciwoœæ s¹du
zale¿y od wartoœci przedmiotu
sporu. Jeœli kwota ta jest wy¿sza ni¿ 75.000 z³, w³aœciwy
bêdzie s¹d okrêgowy.
Iwona Romañczuk
ekspert INFOR PL
radca prawny

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Praga-Pó³noc
serdecznie zapraszaj¹ Seniorów
na spotkanie, które odbêdzie siê
18 listopada (œroda) o godz. 17.00
w Gimnazjum Nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19.
Spotkanie poœwiêcone bêdzie dyskusji na temat miejsca
i roli seniorów w ¿yciu naszej dzielnicy oraz przygotowaniom
do powo³ania Dzielnicowej Rady Seniorów.
Celem Rady Seniorów bêdzie reprezentowanie osób starszych
wobec w³adz dzielnicy oraz pobudzanie aktywnoœci i wsparcie
tej grupy mieszkañców Pragi.

Dzieñ otwarty samorz¹du komorniczego
Badania TNS OBOP, pochodz¹ce z konferencji prasowej „Co Polacy wiedz¹ o
prawie?” zorganizowanej w bie¿¹cym roku przez Krajow¹ Izbê Radców Prawnych,
dowodz¹ niskiego stanu œwiadomoœci prawnej Polaków. Osobnym problemem w
budowaniu œwiadomoœci prawnej s¹ szybko zmieniaj¹ce siê przepisy reguluj¹ce
s¹dowe postêpowanie egzekucyjne.
Przed wszystkim edukacja i profilaktyka
Przewodnik po egzekucji s¹dowej
Dlatego w³aœnie 19 listopada 2015 roku w
Narzêdziem pomocnym w nabywaniu
ca³ej Polsce kolejny, V Dzieñ Otwarty Komor- œwiadomoœci prawnej jest „Przewodnik po
ników S¹dowych, odbêdzie siê pod has³em egzekucji s¹dowej” przygotowany przez samo„Poznaj Swoje Prawa”. Organizuje go Krajowa rz¹d komorniczy. Mo¿na go pobraæ ze strony
Rada Komornicza we wspó³pracy z izbami www.lepiejtowiedziec.pl, na której umieszczono
komorniczymi. Tego dnia mo¿na przyjœæ do równie¿ informacje na temat miejsc dy¿urów
kancelarii komorniczej i uzyskaæ bezp³atn¹ in- poszczególnych kancelarii komorniczych oraz
formacjê na temat praw przys³uguj¹cych wszyst- krótki film wyjaœniaj¹cy, na czym polega praca
komornika. We wspó³pracy z portalem Bankier.pl
kim stronom postêpowania egzekucyjnego.
W ten sposób organy samorz¹du komorni- przygotowano cykl pytanie-odpowiedŸ, w
czego stosuj¹ zasadê profilaktyki i edukacji ramach którego komornik odpowie na pytania
prawnej obywateli, szczególnie w tych te- u¿ytkowników tego serwisu.
Nale¿y ¿ywiæ nadziejê, ¿e podejmowane przez
matach, które s¹ niezwykle istotne z punktu
widzenia interesu spo³ecznego, m.in. ali- samorz¹d komorniczy dzia³ania przyczyni¹
mentów czy eksmisji. Nabycie odpowiedniej siê do wprowadzenia dobrych rozwi¹zañ
œwiadomoœci prawnej uchroni wiele osób prawnych oraz ich popularyzacji, jak równie¿
przed postêpowaniem egzekucyjnym, a jed- poprawy œwiadomoœci prawnej obywateli oraz
noczeœnie pozwoli potencjalnym wierzycielom lepszego zrozumienia roli komornika s¹dowego
w procesie wykonywania prawa.
skutecznie dochodziæ swoich roszczeñ.

Og³oszenie o przetargu
w przedmiocie zbycia lokalu mieszkalnego

Spó³dzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” w Warszawie og³asza przetarg
pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomoœci, stanowi¹cej w³asnoœæ Spó³dzielni
tj. lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Targowej 26/30 w Warszawie.
Lokal o powierzchni u¿ytkowej 32,40 m2, po³o¿ony jest na II piêtrze w budynku 18-piêtrowym
wyposa¿onym w 3 windy. Sk³ada siê z pokoju, kuchni, ³azienki z wc i przedpokoju wraz
z piwnic¹ o powierzchni 1 m2. Lokal mieszkalny, bêd¹cy przedmiotem przetargu, mo¿na
ogl¹daæ w terminie uzgodnionym telefonicznie ze Spó³dzielni¹.
Cena wywo³awcza lokalu mieszkalnego wynosi 191 874 z³ (s³ownie: sto dziewiêædziesi¹t
jeden tysiêcy osiemset siedemdziesi¹t cztery z³ote).
Oferty cenowe nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtych kopertach w siedzibie Spó³dzielni tj. przy
ul. Targowej 26/30 do dnia 14.12.2015 r., do godz. 12.00.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³ata wadium w wysokoœci 9600 z³otych
s³ownie (dziewiêæ tysiêcy szeœæset z³otych). Wadium nale¿y wp³aciæ w kasie
Spó³dzielni przy ul. Targowej 26/30 lub w na konto Spó³dzielni w Banku PKO BP
nr konta 22 1020 1042 0000 8602 0010 3101 do dnia 14.12.2015 r. do godz. 12.00.
W przypadku dokonania przelewu, w tytule przelewu nale¿y wskazaæ adres lokalu, a do
sk³adanej oferty nale¿y do³¹czyæ potwierdzenie wp³aty.
Pierwszeñstwo w nabyciu lokalu maj¹ cz³onkowie Spó³dzielni, którzy nie maj¹ zaspokojonych
potrzeb mieszkaniowych i zg³osz¹ gotowoœæ zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie
odrêbnej w³asnoœci tego lokalu.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 16.12.2015 r. w siedzibie Spó³dzielni przy ul. Targowej 26/30.
Osoba, której oferta zostanie wybrana, zobowi¹zana jest do wp³aty ca³ej kwoty ustalonej
w przetargu w terminie wyznaczonym przez Spó³dzielniê tj. do dnia 29.12.2015 r. Kwotê
wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia lokalu. W przypadku nie wp³acenia kwoty
ustalonej w przetargu w wyznaczonym terminie, osoba wygrywaj¹ca przetarg traci
prawo do przedmiotowego lokalu, a wp³acone wadium przepada.
Osobom, które nie zosta³y wybrane w wyniku procedury przetargowej, przys³uguje
zwrot wp³aconej kwoty wadium w terminie 7 dni od dnia zakoñczenia postêpowania
przetargowego, tj. do dnia 23.12.2015 r. w kasie Spó³dzielni przy ulicy ul. Targowej 26/30
lub zostanie przelane na konto wskazane przez wp³acaj¹cego.
Wszelkie podatki, op³aty i koszty zwi¹zane z zawarciem umowy, jak równie¿ wynikaj¹ce
z przedmiotu sprzeda¿y w ca³oœci ponosi nabywca.
Szczegó³owe zasady przeprowadzenia przetargu okreœla Regulamin organizowania
przetargów na zbycie lub najem lokali Spó³dzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”
z dnia 23 paŸdziernika 2014 r. dostêpny w siedzibie Spó³dzielni oraz na stronie internetowej
pod adresem: www.sbm-targowa.pl.
Równoczeœnie Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo
odwo³ania, uniewa¿nienia lub zamkniêcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert
bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje dotycz¹ce przetargu udzielane bêd¹ w siedzibie Spó³dzielni przy
ul. Targowej 26/30 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00-12.00 lub telefonicznie pod
nr: 22 818 82 51 b¹dŸ 505 050 778.
Zarz¹d SBM „Targowa”

Targówek w kwiatach
Na Zamku Ujazdowskim odby³o siê ogólnowarszawskie Ryszard Radziñski – propodsumowanie konkursu „Warszawa w kwiatach i boszcz parafii œw. Faustyny,
zieleni”. Nagrodê specjaln¹ im. Stefana Starzyñskiego w Anna Nadolska-Buczyñska –
tegorocznej edycji otrzyma³ PGR Bródno Sp. z o.o. – dyrektor Szko³y nr 42, Karolina
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Rekreacji oraz „Folwark Mermer – ul. Biruty 8, Jacek
Bródno”. Z r¹k wiceprezydenta Warszawy Jaros³awa Pu¿uk – dyrektor Oœrodak
JóŸwiaka nagrodê otrzyma³ prezes Waldemar Rolewski. Sportu i Rekreacji dzielnicy
Nagrodzony zosta³ równie¿ burmistrz Targówka S³awomir Targówek, Bogus³awa WêcAntonik - jedyny ze sto³ecznych burmistrzów. Specjalne lewska – dyrektor Przedszkola
dyplomy i nagrody otrzyma³y równie¿ 4 osoby z Oddzia³u nr 18, Celina Wiêcek – ul.
Bródno Towarzystwa Przyjació³ Warszawy: Regina Lecha 14, Krystyna BalceG³uchowska, Halina Socha, Katarzyna Spoczyñska-Król rzak, Ewa Ciepierniak, Iwona
Dêbkowska, Monika Janusi Arkadiusz Stolarski.
Akcjê upiêkszania Warsza- TPW Regina G³uchowska na Klewiado, Paulina Kêdziora,
wy przed I wojn¹ œwiatow¹ spotkaniu, podsumowuj¹cym Hieronima Ko³tun, Magdalena
zapocz¹tkowa³ prezydent edycjê konkursu na Targówku. Kurkiewicz, Teresa Marsza³,
Stefan Starzyñski. Wojna W uroczystoœci udzia³ wziê³y Marian Ros³oñski, El¿bieta
przerwa³a tê dzia³alnoœæ. Po- m.in: Katarzyna Jêdrzejczak Samoraj, El¿bieta Supe³,
Bo¿ena Œwider, Bogus³awa
tem Towarzystwo Ogrodnicze – naczelnik Wydzia³u Kultury
Wojtowicz i Iwona ZiWarszawskie zachêca³o do i radna Jolanta Miœkiewicz.
mowska.
upiêkszania otoczenia, sa- Obiekty, zg³oszone w tym
Laureaci otrzymali dyplomy
dzenia kwiatów na balkonach, roku, ocenia³a komisja w
krzewów przy szko³ach.
sk³adzie: Halina Socha, Ka- oraz nagrody, ufundowane
Wracaj¹cy w 1945 roku tarzyna Spoczyñska-Król, przez zarz¹d Targówka na
mieszkañcy starali siê upiêk- Arkadiusz Stolarski i Regina wniosek wydzia³u kultury;
szaæ zrujnowan¹ stolicê. G³uchowska Sebastian Stra- komplet d³ugopisów i kubek
Powsta³y m.in. Parki: Praski, nianek. Laureatami zostali: z logo Targówka.
Uroczystoœæ zakoñczy³a
£azienkowski, Ujazdowski. W El¿bieta Bedyñska, El¿bieta
1984 roku Towarzystwo Cieœlak – restauracja „Zapêtlona”, siê koncertem piosenek o
Przyjació³ Warszawy zaczê³o Maria G³owacka – dyrektor Warszawie w wykonaniu
organizowaæ konkursy „War- Szko³y nr 277, El¿bieta kwartetu, który za³o¿y³a i
szawa w kwiatach i zieleni”. Korbuszewska – Wspólnota prowadzi Regina G³uchowska.
K.
W 1996 roku do Oddzia³u Mieszkaniowa Or³owska 7,
Bródno TPW wst¹pi³a Halina
21 paŸdziernika jubileusz obchodzi³o Ko³o nr 5 Oddzia³
Sosnowska – mi³oœniczka
Rejonowy
Targówek Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
zieleni, w³aœcicielka ogrodu,
i
Inwalidów,
za³o¿one i do dziœ prowadzone przez Annê Kuczyñsk¹.
który w 1998 roku zdoby³ I
Cz³onków Ko³a i wszystkich Czytelników serdecznie przepraszam za
nagrodê prezydenta Warszawy.
b³êdne podanie numeru Ko³a w relacji w poprzednim numerze NGP.
Te fakty przypomnia³a
Zofia Kochan
prezes Oddzia³u Bródno
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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
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
WYKOÑCZENIA, remonty,
profesjonalnie, niedrogo,
692-352-356

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

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

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
RUCH S.A. poszukuje osoby
do prowadzenia kiosku na
podstawie umowy agencyjnej
na terenie Warszawy. Nie
wymagamy wk³adu w³asnego!
Kontakt: 508-041-285
NIERUCHOMOŒCI
ZAMIENIÊ kawalerkê 33 m2
spó³dzielcz¹-w³asnoœciow¹
(Targówek, ul. Janinówka) na
kawalerkê o podobnym metra¿u
w okolicy ul. Roz³uckiej. Oczekujê
mieszkania na parterze, najchêtniej
z ogródkiem i balkonem. Kontakt:
604-939-026

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

Kto przygarnie Odysa
Odys to du¿y psiak, w œrednim wieku, który ju¿ sporo
czasu spêdzi³ w schronisku. Jest zrównowa¿onym psem.
Odys, jak na prawdziwego wikinga jest w³ochaty, figlarny i
lubi sobie podjeœæ. Na smyczy chodzi wzorowo, czasem
pozwala sobie na poinformowanie szczekaniem, ¿e nadal
tu jest i trzyma siê dobrze, choæ ju¿ nie ³obuzuje za bardzo.
Odys to psiak bardzo sympatyczny, towarzyski, ale nie
narzucaj¹cy siê nikomu. Do innych psów podchodzi z
dystansem. Bêdzie wspania³ym kompanem dla ka¿dego
ma³ego i du¿ego :)
Kontakt w sprawie adopcji:
Justyna 511 106 869, Asia Otremba 690-183-666

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:
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30 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

Panna i Kawaler Maltañscy
Proszê Szanownych Pañstwa! Malta bez Polski to z³y
sygna³ dla nas wyborców.
Wychowany na idei pro publico
bono i dialogu obserwujê na
wyborczej tacy rozdawczy
populizm i miêdzypartyjne
klincze, oparte na wytapetowanych, zaciêtych twarzach
ze szczêkoœciskiem. Aliœci
najczêœciej odwrócone te¿
plecy lub chaotyczny be³kot
w kierunku kamer mediów.
Jeszcze nic siê nie zaczê³o,
a ju¿ tr¹ci stêchlizn¹ z tych
samych szaf. Oczekiwa³em
ustawowej reformy w kierunku zatrzymania zad³u¿ania
Rzeczypospolitej, wzrostu
miejsc pracy i wynagrodzeñ.
Nie chcê p³aciæ za kolejny
krok w utrwalaniu pojêcia „za
darmo” bez skojarzenia z
prac¹.
Ka¿demu organizmowi
nale¿y siê oczyszczenie.
Dlatego skreœlê kilka zdañ na
temat moczówki prostej.
Choroba idealnie pasuje do
naszej sytuacji. Jest przyk³adem
pojêcia w¹skiego gard³a w
którym, je¿eli zabraknie choæby
jednego elementu, zaczyna
siê kaskada patologicznych
zjawisk. Nerki, jak wiemy,
maj¹ budowê modu³ow¹.
Nefrony czyli modu³y sk³adaj¹ siê z k³êbków nerkowych
i cewek. Nefrony u³o¿one s¹
w piramidy: na koñcu ka¿dej

znajduj¹ siê brodawki wysy³aj¹ce mocz do kielichów
nerkowych. Z tych zaœ mocz
wêdruje do miedniczki, a z
niej moczowodami do pêcherza moczowego. Potem
wiadomo: albo na trawnik,
albo na pod³ogê. Aby mocz
by³ prawid³owo zagêszczony,
potrzebny jest hormon wydzielany przez przysadkê
mózgow¹ o nazwie adiuretyna
lub wazopresyna. Jej brak
najczêœciej jest spowodowany

nowotworem mózgu, rzadziej
urazami czaszki. Drug¹ przyczyn¹ jest brak reaktywnoœci
nerek na wazoperynê. Defekt mo¿e byæ wrodzony lub
spowodowany przewlek³¹
niewydolnoœci¹ nerek, œródmi¹¿szym zapaleniem nerek,
a tak¿e nadmiarem soli litu,
leków moczopêdnych przy
Ÿle dobranych dawkach.
Znamiennym objawem jest
bardzo niski ciê¿ar w³aœciwy
moczu i wielomocz.

Jesteœ przedsiêbiorczy? Wpadnij do ZUS
Zapraszamy Pañstwa do skorzystania z programów i udogodnieñ, jakie ZUS oferuje
przedsiêbiorcom, ale tak¿e wziêcia udzia³u w licznych seminariach, konsultacjach dotycz¹cych
us³ug oferowanych przez ZUS oraz skorzystania z porad zaproszonych ekspertów.
Tegoroczne dni otwarte odbywaj¹ siê pod na warszawskiej Pradze, w Wo³ominie, Legionowie,
has³em „ZUS dla Biznesu”, nawi¹zuj¹c do Otwocku i Nowym Dworze Mazowieckim organizuje
programów i udogodnieñ, jakie ZUS oferuje nastêpuj¹ce bezp³atne seminaria tematyczne:
przedsiêbiorcom, czyli m.in.:
* Rozpoczynasz prowadzenie dzia³alnoœci - poznaj
* program Interaktywny P³atnik Plus (IPP) swoje prawa i obowi¹zki. W ramach seminarium
- w dniu 23 listopada na stronie internetowej zostan¹ przekazane informacje, które u³atwi¹ wyPolskiego Radia - www.polskieradio.pl/gospodarka pe³nianie obowi¹zków zwi¹zanych z prowadzezaprezentujemy premierowo webinarium, niem w³asnego biznesu, m.in. zasady zg³aszania
które w ca³oœci bêdzie dotyczyæ Interaktywnego dzia³alnoœci, zg³aszania do ubezpieczeñ, op³acania
P³atnika Plus. W krótkich „filmikach” krok po sk³adek czy te¿ narzêdzi, jakie ZUS oferuje do
kroku omówione bêd¹ najwa¿niejsze kwestie sporz¹dzania dokumentów ubezpieczeniowych;
zwi¹zane z IPP. W trakcie filmików lub zaraz
* Jakoœæ danych a rozliczenie konta - w rapo zakoñczeniu zainteresowani bêd¹ mogli przez mach seminarium omawiany bêdzie m.in.
oko³o 2 godziny zadawaæ naszym ekspertom wp³yw wype³niania i korygowania dokumentów
pytania. Pytania przesy³ane bêd¹ na wska- na rozliczenie konta p³atnika sk³adek w ZUS;
zany adres email wraz z odpowiedziami, w
* Rozliczanie i wyp³ata œwiadczeñ – w
krótkim czasie publikowane na stronie radia; ramach seminarium zostan¹ przybli¿one
* elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA zagadnienia z zakresu ustalania uprawnieñ
- w placówkach ZUS bêdzie mo¿na za³o¿yæ do œwiadczeñ z tytu³u choroby i macierzyñstwa,
bezp³atny profil na PUE ZUS, umo¿liwiaj¹cy jak równie¿ ich wysokoœci i terminów wyp³at.
m.in. otrzymywanie od stycznia 2016 r.
* Zasady podlegania ubezpieczeniom
elektronicznych zwolnieñ lekarskich e-ZLA;
spo³ecznym i op³acania sk³adek na Fundusz
* us³ugi doradców ds. ulg i umorzeñ - w Pracy, Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ
wyselekcjonowanych placówkach, np. w II Oddziale Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur PoZUS w Warszawie przy ul. Podskarbiñskiej 25 mostowych. Zbiegi tytu³ów do ubezpieczeñ.
oraz w Inspektoracie Warszawa-Praga
* Zasady ustalania podstawy wymiaru
Pó³noc konsultanci kompleksowo poinformuj¹ sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i
o przys³uguj¹cych ulgach oraz zaproponuj¹ rentowe, w tym osób przebywaj¹cych na
odpowiedni¹ formê uk³adu ratalnego;
urlopach wychowawczych.
* dofinansowanie przedsiêbiorstw – poprawa
* Formy zatrudnienia pracowników i obowi¹zki
warunków i bezpieczeñstwa pracy, w ka¿dej pracodawcy z tego tytu³u.
placówce ZUS mog¹ Pañstwo z³o¿yæ „Wniosek
Szczegó³owe informacje oraz terminy sep³atnika sk³adek o dofinansowanie projektu doty- minariów i dy¿urów ekspertów, zaproszonych
cz¹cego utrzymania zdolnoœci pracowników do Instytucji dostêpne s¹ w poszczególnych
pracy przez ca³y okres aktywnoœci zawodowej”. placówkach ZUS oraz w zak³adkach „SemiW ramach Tygodnia Przedsiêbiorcy, II Oddzia³ naria” i „Harmonogramy” na stronie http://
ZUS w Warszawie wraz z podleg³ymi jednostkami www.zus.pl/tydzienprzedsiebiorcy/glowna.asp

Prosto z mostu
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Jak urzêdnicy mieszkañców
i s¹d zignorowali

Co mo¿na zobaczyæ w autobusach MZA
Zastanawiam siê, czy warszawskim przewoŸnikiem Miejskie
Zak³ady Autobusowe kieruje
bardziej pazernoœæ na kasê, czy
brak wyobraŸni. W blisko 400
miejskich autobusach zosta³y
onegdaj zainstalowane monitory
telewizyjne, po kilka w ka¿dym
wozie. W innych polskich miastach,
o zagranicznych metropoliach
nie wspominaj¹c, takie monitory
s³u¿¹ do pe³nego informowania
pasa¿erów o przystankach i
trasach przejazdu, pokazuj¹
stosowne mapki, bodaj w Gdañsku na ekranie mo¿na nawet
zobaczyæ fotografiê najbli¿szej
okolicy kolejnego przystanku (po
zmroku niezwykle u¿yteczne dla
kogoœ s³abo znaj¹cego miasto),
a w Warszawie?
Na monitorach w warszawskich autobusach mo¿emy
zobaczyæ reklamy, g³ównie
szkó³ jêzykowych. Miêdzy re-

klamami pojawiaj¹ siê informacje miejskie, a w poprzednim
miesi¹cu pasa¿erowi mogli równie¿ napatrzeæ siê do syta na
audycje wyborcze kandydatów
na pos³ów (wy³¹cznie) Platformy Obywatelskiej. Swoj¹ drog¹,
jestem ciekaw, czy miasto ma
prawo zamieszczaæ swoje informacje nieodp³atnie. Jest tego
sporo: obok zapowiedzi imprez
kulturalnych tak¿e np. zachêta
do udzia³u w g³osowaniu nad
bud¿etem obywatelskim czy
(ca³kiem udana) kampania spo³eczna „Kierunek ¿yczliwoœæ w
komunikacji miejskiej”. Je¿eli
miasto musi za emisjê tych
materia³ów w miejskich autobusach p³aciæ, to jest to ukryta
forma dofinansowania spó³ki
miejskiej, bêd¹cej jednym z
kilku przewoŸników w Warszawie,
niesprawiedliwa wobec innych,
prywatnych przewoŸników.

Na informacje dla pasa¿erów
pozostawiono w¹ziutki pasek u
góry ekranu. Mo¿na siê z niego
na przemian dowiedzieæ ALBO
o numerze autobusu, ALBO o
trasie przejazdu, ALBO o nazwie najbli¿szego przystanku.
Informacja o trasie jest zreszt¹
adresowana do bardzo cierpliwych pasa¿erów, gdy¿ nie
mieœci siê ca³a na w¹skim pasku
i jest przesuwana, co trwa na
ogó³ d³u¿ej ni¿ czas potrzebny
do przejazdu autobusu pomiêdzy
przystankami, kiedy to pasek
znika i pojawia siê nazwa przystanku; gdy nazwa przystanku
znika, pasek przesuwa siê od
pocz¹tku, do nastêpnego
przystanku, i tak w kó³ko.
Monitory te stanowi¹ wyraŸny
dysonans wobec ca³ego systemu
informacji wizualnej komunikacji
publicznej w Warszawie, rozwijanego jeszcze od czasów PRL.

Sposób podawania informacji
o rozk³adach jazdy i trasach na
tablicach bocznych pojazdów i na
przystankach w Warszawie jest
bowiem znakomity. Zawiera
ogromn¹ liczbê przydatnych informacji, podanych w bardzo czytelny
sposób. Piszê to jako na³ogowy
u¿ytkownik komunikacji publicznej:
jesteœmy w tym najlepsi w Polsce,
a mo¿e i w Europie.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Spo³eczny obserwator

Partycypacyjny regres na Pradze
W felietonie opublikowanym w
sierpniowym, 13. numerze NGP
podsumowywa³em tegoroczn¹,
drug¹ edycjê bud¿etu partycypacyjnego w Warszawie z perspektywy praskiej. Teraz przyszed³ moment, aby przybli¿yæ czytelnikom
kolejn¹ edycjê BP, do której projekty mieszkañcy mog¹ zg³aszaæ od
tego tygodnia. To istotne novum w
porównaniu z poprzedni¹ edycj¹,
gdy projekty sk³adano na prze³omie stycznia i lutego. Inn¹ wa¿n¹
zmian¹ w regulaminie BP na ten
rok jest likwidacja etapu preselekcji. To oznacza, ¿e mieszkañcy
bêd¹ mogli g³osowaæ na wszystkie
projekty, które zostan¹ pozytywnie
zweryfikowane przez urzêdników.
Kolejn¹ zmian¹, która bêdzie mia³a
du¿y wp³yw na przebieg samego
g³osowania, jest wprowadzenie
obowi¹zku g³osowania osobistego
w przypadku skorzystania z kart
papierowych – chc¹c zag³osowaæ
w ten sposób dana osoba bêdzie
musia³a pójœæ do urzêdu i wylegitymowaæ siê dowodem to¿samoœci
(w poprzednich edycjach jedna
osoba mog³a np. zebraæ g³osy
wœród s¹siadów i oddaæ wszystkie
karty w punkcie g³osowania).

Wzros³a te¿ teoretycznie rola
dzielnicowego zespo³u ds. bud¿etu
partycypacyjnego (na etapie weryfikacji projektów), w sk³ad którego
wchodz¹ radni, urzêdnicy, mieszkañcy i przedstawiciele organizacji
pozarz¹dowych, w tym ni¿ej podpisany. U¿y³em s³owa „teoretycznie”,
bo na Pradze Pó³noc decyzje podj¹³
zarz¹d dzielnicy (zdominowany
przez PWS). Zarz¹d zignorowa³
(po raz pierwszy w historii BP)
rekomendacje zespo³u w zakresie
podzia³u dzielnicy na podobszary.
Zamiast zaproponowanych 2 podobszarów funkcjonalnych z granic¹
na Al. Solidarnoœci, zarz¹d zadecydowa³ o „wykrojeniu” na Pradze
4 podobszarów, czêœciowo pokrywaj¹cych siê z kontrowersyjnym
podzia³em MSI. Uniemo¿liwi³ te¿
sk³adania projektów ogólnodzielnicowych (dopuszczono jedynie
projekty lokalne, zamiast lokalnych
i ogólnodzielnicowych, jak proponowa³ zespó³). Jakby tego by³o ma³o,
zarz¹d tak¿e negatywnie rozpatrzy³
wniosek dotycz¹cy zwiêkszenia
kwoty œrodków, o wydatkowaniu
których mieli decydowaæ w czerwcowym g³osowaniu mieszkañcy.
Zespó³ ds. BP, kieruj¹c siê skal¹

potrzeb zg³aszanych przez mieszkañców, zaapelowa³ o zwiêkszenie,
podobnie jak w innych dzielnicach,
kwoty przeznaczonej na projekty
zg³aszane w ramach BP do 2%
zak³adanego na 2017 r. bud¿etu
dzielnicy, czyli ok. 5,4 mln z³. Zarz¹d
pozosta³ przy 1%, czyli nieco ponad
2,7 mln z³. Warto przy tym podkreœliæ,
¿e bud¿et partycypacyjny jest - póki
co - jedyn¹ form¹ wspó³decydowania mieszkañców o wydatkowaniu
dzielnicowych, czyli publicznych
œrodków. O pozosta³ej kwocie (ok.
99% bud¿etu dzielnicy) decyduj¹
w³adze miasta, zarz¹d dzielnicy,
radni i urzêdnicy. Decyzje zapad³y
bez jakiejkolwiek publicznej dyskusji,
za zamkniêtymi drzwiami urzêdu.
Czy tak powinna wygl¹daæ zapowiadana na pocz¹tku kadencji
obecnego zarz¹du budowa kapita³u
spo³ecznego na Pradze, wspieranie
inicjatyw lokalnych i traktowanie
organizacji pozarz¹dowych jak
równorzêdnych partnerów?
Na marginesie warto zaznaczyæ, ¿e wci¹¿ s³abo w naszej
dzielnicy wygl¹da realizacja projektów z pierwszej edycji BP (na
razie zrealizowano 4 z 9 zwyciêskich
projektów – dla porównania na

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Sukces pierwszej kwesty
Podczas pierwszej zbiórki
na renowacjê nagrobków na
Cmentarzu Tarchomiñskim,
zorganizowanej w dniach 31
paŸdziernika – 2 listopada br.,
uda³o nam siê zebraæ kwotê w
wysokoœci 11 382,44 z³. Na co
zostan¹ przeznaczone te œrodki?
Kwestê zorganizowa³o stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkañców Warszawy wspólnie z
kilkoma lokalnymi podmiotami
(stowarzyszenia: Inicjatywa
Mieszkañców Bia³o³êki i Razem
dla Bia³o³êki, Klub Radnych
Niezale¿nych i Klub Radnych
Prawo i Sprawiedliwoœæ) oraz
spo³ecznikami (przy znacznym
udziale seniorów). Wolontariusze prowadz¹cy zbiórkê przy
koœciele œw. Jakuba Aposto³a
na Tarchominie oraz przy
bramach cmentarza usytuowanego przy skrzy¿owaniu ulic
Mehoffera i Majolikowej spotkali
siê z du¿¹ ofiarnoœci¹ mieszkañców Bia³o³êki… i nie tylko.

Ca³a kwota przeznaczona
zosta³a na renowacjê nagrobków. W pierwszej kolejnoœci
fundusze pozwol¹ przywróciæ
blask miejscu pochówku zmar³ego w 1924 roku sier¿anta
W³adys³awa Piaskiewicza,
¿o³nierza Armii Hallera i kawalera
Krzy¿a Walecznych. Nagrobek,
który zdobi m.in. figura or³a, jest
prawdziw¹ per³¹ zabytkowego
Cmentarza Tarchomiñskiego.
Cmentarz przy ul. Mehoffera jest
miejscem szczególnym dla mieszkañców Bia³o³êki, a zw³aszcza Tarchomina. Powsta³ na prze³omie
XVIII i XIX stulecia. Oprócz grobu
sier¿anta Piaskiewicza znajduje siê
na nim wiele innych zabytkowych
nagrobków, m.in. grób w³aœciciela
Winnicy Józefa Labey czy mogi³y z
lat wojennych - w tym groby ¿o³nierzy
Armii Krajowej, poleg³ych podczas
walk w Kampinosie w 1944 r.
Podobne zbiórki chcemy
przeprowadzaæ co roku w okolicy
Œwiêta Zmar³ych. Mamy nadziejê,

¿e w ten sposób uda siê odrestaurowaæ jak najwiêcej nagrobków i tym samym zapewniæ niepowtarzalny charakter
cmentarza. Serdecznie dziêkujê
za udzia³ w kweœcie i ju¿ dziœ
zapraszam na przysz³oroczn¹!
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy”
Ko³o „Inicjatywa
Mieszkañców Bia³o³êki”

Targówku stosunek zrealizowanych
projektów do niezrealizowanych
wynosi 13 do 1, na Bia³o³êce 19
do 5, a na Pradze Po³udnie 25
do 17). Strach pomyœleæ, kiedy
zrealizowane zostan¹ projekty
wybrane przez mieszkañców w
tegorocznej edycji. W 2016 roku,
2017 roku, czy w… roku?
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Ta historia przejdzie do anna³ów
sto³ecznego samorz¹du, jako
przyk³ad urzêdniczej ignorancji.
Na Bia³o³êce, w otoczeniu domów
jednorodzinnych i szeregowców,
urz¹d dzielnicy wydaje pozwolenie
na budowê. Ale nie na kolejny
domek, czy budynek kilkurodzinny
tylko na… blok z 70 mieszkaniami.
Dla terenu obowi¹zuje stary miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, który przewiduje
zabudowê wielorodzinn¹, ale
ma³ogabarytow¹. Urzêdnicy architektury uznali, ¿e blok z siedemdziesiêcioma mieszkaniami,
piêciu kondygnacjami i dwupoziomowym parkingiem na 105 aut w
bezpoœrednim s¹siedztwie Parku
Wiœniewo to budynek ma³ogabarytowy.
Oburzeni mieszkañcy zebrali
blisko 100 podpisów pod protestem i wystêpuj¹ce w ich imieniu
Stowarzyszenie Pierwsza Warszawska Agenda 21 zwróci³o siê
do wojewody z wnioskiem o uchylenie pozwolenia. Jednoczeœnie
wyst¹pi³o do prezydent Warszawy o jak najszybsz¹ nowelizacjê
planu zagospodarowania przestrzennego, uniemo¿liwiaj¹c¹ tak
du¿e inwestycje na tym terenie.
Rada Miasta podjê³a jednog³oœn¹
decyzjê w tej sprawie i nowy plan
zacz¹³ byæ przygotowywany. Tym
samym rozpocz¹³ siê wyœcig z
czasem, aby pozwolenie nie zd¹¿y³o
siê uprawomocniæ ostatecznie.
Pocz¹tkowo wygrywa³ w³aœciciel
terenu wraz z potencjalnym developerem, bo wojewoda podtrzyma³ pozwolenie na budowê.
Ostatecznie jednak szala zwyciêstwa przechyli³a siê na stronê
obywateli, bo Wojewódzki S¹d
Administracyjny, rozpatruj¹cy
sprawê na wniosek s¹siadów
uchyli³ pozwolenie, obci¹¿aj¹c
wojewodê kosztami postêpowania
s¹dowego. W tej sytuacji developer – notabene znany z tego, ¿e

inwestuj¹c unika konfliktów spo³ecznych – wycofa³ siê z zakupu
dzia³ki. Mieszkañcy odetchnêli z
ulg¹, bo uznali, ¿e w tej sytuacji
ka¿dy kolejny developer bêdzie
chcia³ zbudowaæ budynek mniejszy, dostosowany do otoczenia i
przede wszystkim zgodny z nowymi parametrami zmienianego
planu (nad którym prace zmierzaj¹ do fina³u). Nic bardziej
mylnego. Otó¿ okaza³o siê, ¿e
zjawi³ siê nowy nabywca terenu,
który postanowi³ wybudowaæ
praktycznie taki sam blok. I co
robi urz¹d dzielnicy? Ponownie
wydaje pozwolenie na budowê!
Ignoruj¹c fakt, ¿e poprzednie
pozwolenie by³o b³êdne, skoro
s¹d je w ca³oœci uniewa¿ni³!
Ignoruj¹c fakt, ¿e wol¹ Rady
Miasta Sto³ecznego Warszawy
by³o uniemo¿liwienie tak agresywnej zabudowy terenu w s¹siedztwie pomników przyrody w
Parku Wiœniewo! Wyjaœnieniem
zajmie siê Rada Miasta i Pani
Prezydent, do których wkrótce
wp³yn¹ skargi w tej sprawie. A
samo pozwolenie zostanie, mam
nadziejê uchylone ju¿ na pocz¹tkowym etapie przez nowego
wojewodê mazowieckiego.
Sebastian Wierzbicki
przewodnicz¹cy SLD w Warszawie
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Mamy rz¹d, czy mamy burmistrza?
Sta³o siê, co siê staæ mia³o.
Odby³o siê pierwsze posiedzenie
Sejmu VIII kadencji. Znamy sk³ad
rz¹du z jego najs³ynniejszymi
postaciami Ziobro, Macierewiczem, Kamiñskim. 18 listopada
po uzyskaniu wotum zaufania
przez Sejm RP bêdzie to ju¿
konstytucyjna rada ministrów.
Niewiadom¹ jest tylko, ilu pos³ów rz¹d ten poprze. Sam klub
PiS liczy 232 i to wystarcza. Zapewne poprze go jeszcze kilku
pos³ów od Kukiza i zwyczajowo
mniejszoœæ niemiecka. Ciekawe,
kto bêdzie przeciw, a kto siê
wstrzyma. Sama konstrukcja
rz¹du wieszczy rozrost administracji. 27 ministerstw w rz¹dzie
Beaty Szyd³o to o 9 wiêcej ni¿ w
rz¹dzie Ewy Kopacz, to o jedn¹
trzeci¹ wiêcej wszystkiego. Wiceministrów, dyrektorów generalnych, gabinetów politycznych,
dyrektorów departamentów, naczelników, urzêdników, sekretarek,
kierowców itp. O ile nowa w³adza nie zachowa wstrzemiêŸliwoœci, to gwa³townie wzroœnie
tak¿e liczba sekretarzy, podsekretarzy stanu i doradców, aby
zaspokoiæ ambicje wszystkich
koterii Zjednoczonej Prawicy,
które wesz³y do Sejmu z list
PiS. Nikt w kampanii o tanim
pañstwie przecie¿ nie mówi³ –
prawda. Po¿yjemy - zobaczymy.

Ciekawe, jak nowe odbije siê
na naszym praskim podwórku.
Wszyscy spodziewaj¹ siê odejœcia Paw³a Lisieckiego - nowego
pos³a PiS z funkcji szefa pó³nocnopraskiego zarz¹du. Burmistrz
Lisiecki, wykorzystuj¹c lukê
prawn¹, obejmuj¹c mandat poselski wcale nie musi rezygnowaæ z burmistrzowania. Trudno
mu jednak bêdzie pogodziæ dzia³alnoœæ w Sejmie z prac¹ na
rzecz Pragi i pra¿an. Jeœli nie
zrezygnuje, marazm bêdzie siê
pog³êbia³. Na ostatniej komisji
bud¿etu oznajmiono nam, radnym, ¿e poziom wykonania wydatków inwestycyjnych po 10
miesi¹cach br. osi¹gn¹³ 11%
(sic!!!). Czyli wydatkowano ok. 4
miliony z pozosta³ych 35 mln do
dyspozycji dzielnicy. Tym, którzy
maj¹ s³ab¹ pamiêæ, przypomnê,
¿e na pocz¹tku roku plan inwestycji wynosi³ 51 milionów i od
tamtej pory regularnie chudnie.
Dramat! Le¿y wszystko, nawet
realizacja wydatków, z tzw. bud¿etu partycypacyjnego, czyli
wydatków wprost okreœlonych
przez mieszkañców i wybranych
w czasie g³osowania. Po 10
miesi¹cach wydatkowano 10%
tych œrodków. To bezprzyk³adna
arogancja w³adzy. Odpowiedzialnoœæ burmistrza-pos³a
Lisieckiego jest tu bezdyskusyj-

na. On kieruje dzielnic¹, a tak¿e
sprawuje bezpoœredni nadzór
nad wydzia³em infrastruktury,
wykonuj¹cym inwestycje. Na
wiêcej zaanga¿owania z jego
strony chyba nie mo¿emy liczyæ.
Jego odejœcie na etat poselski (finansowo nieop³acalne)
pozwoli³oby na rekonstrukcjê
zarz¹du i nowy impuls. Wszak
program rewitalizacji Pragi
jeszcze nie umar³. Dziœ jeszcze
decyzja jest w jego rêkach;
wkrótce jednak mo¿e siê okazaæ,
¿e nie stoi za nim dotychczas
popieraj¹ca go wiêkszoœæ.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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Bunt w twierdzy PO - sesje zwo³ane

dokoñczenie ze str. 1

Uczestniczy³a we wszystkich
inicjatywach nowego klubu:
pismo do prezydent Warszawy,
udzia³ w sesji 6 paŸdziernika,
na której radni niezale¿ni odwo³ali przewodnicz¹c¹ rady
Bia³o³êki Annê Majchrzak.
Przypominamy, ¿e w³adze
Warszawy nie uzna³y wa¿noœci tej sesji, a co za tym idzie
równie¿ wa¿noœci odwo³ania
przewodnicz¹cej. Joanna
Rabiczko, tak jak wszyscy
cz³onkowie Klubu Radnych
Niezale¿nych, nie ukrywa³a
tak¿e, i¿ celem klubu jest
odwo³anie obecnego zarz¹du
dzielnicy. Próba odwo³ania
Joanny Rabiczko na dzisiejszej sesji, w oparciu o
domniemanie, i¿ nie zamieszkuje ona w Bia³o³êce, zosta³a
jednoznacznie skomentowana
przez radnych niezale¿nych
– zemsta PO.

A oto jak sprawa wygl¹da
w dokumentach. Na pocz¹tek
pismo skierowane do Joanny
Rabiczko przez przewodnicz¹c¹ Annê Majchrzak.
„W zwi¹zku z pisemn¹
informacj¹ dotycz¹c¹ nie figurowania Pani, przez znaczny
okres czasu, w rejestrze
wyborców, który zgodnie z
zapisem art. 18 par. 5 ustawy
– Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr
21 poz. 112 z póŸn. zm.) potwierdza prawo wybieralnoœci
i w przypadku jego utraty
œwiadczy o wygaœniêciu mandatu radnego (art. 383 par. 1
pkt 2 ustawy – Kodeks wyborczy), proszê o bezzw³oczne
przekazanie informacji o Pani
sta³ym zamieszkiwaniu na
obszarze Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy w okresie od
dnia 1 stycznia 2015 r. do
chwili obecnej potwierdzonym przez w³aœciciela lub
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dysponenta nieruchomoœci¹.”
(Pisownia oryginalna).
A oto odpowiedŸ Joanny
Rabiczko na powy¿sze pismo: „W zwi¹zku z notatk¹
skierowan¹ do mnie przez
Pani¹ Annê Majchrzak z dnia
3.11.2015, któr¹ otrzyma³am
w dniu 13.11.2015, w sprawie
miejsca mojego zamieszkania na terenie Dzielnicy Bia³o³êka od dnia 1.01.2015 do
dnia dzisiejszego, informujê,
¿e we wskazanym okresie
zamieszkujê pod adresem
(…) Warszawa, co potwierdzaj¹: umowa najmu mieszkania z dnia 30.11.2014,
umowy dostawy mediów pod
ten adres (RWE i PGNiG)
podpisane na moje nazwisko
oraz dowody p³atnoœci za te
us³ugi (wszystkie dokumenty
s¹ dostêpne do wgl¹du na
¿¹danie). Fakt ten mog¹ poœwiadczyæ równie¿ mieszkañcy i pracownicy ochrony
osiedla, na którym znajduje
siê w/w nieruchomoœæ oraz
rodzice dzieci, które uczêszczaj¹ z moim dzieckiem do
pobliskiej szko³y (nazwiska
w/w podam równie¿ na uzasadnione ¿¹danie). Informujê jednoczeœnie, ¿e w dniu
22.10.2015 podpisa³am umowê ustanowienia odrêbnej
w³asnoœci lokalu mieszkalnego
(nabytego przeze mnie w dniu
14.03.2014) przy (…), a dnia
26.10.2015r. zameldowa³am
siê tam na pobyt sta³y.”
Z oczywistych wzglêdów
z pisma usunêliœmy oba
adresy, ale zapewniamy
czytelników, ¿e znajduj¹ siê
one w Bia³o³êce.
Joanna Rabiczko wyda³a
równie¿ oœwiadczenie w
sprawie projektu uchwa³y o
wygaszenie jej mandatu. Oto
jego treœæ: „W zwi¹zku z
bezzasadnym projektem
uchwa³y Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st Warszawy w
sprawie wygaszenia mi
mandatu radnego Dzielnicy
Bia³o³êka informujê, ¿e na
Bia³o³êce mieszkam nieprzerwanie od 12 lat, w tutejszej
szkole ju¿ drugi rok uczy siê
moja córka, tu jestem zameldowana i tu mam zarejestrowany samochód, tu kupi³am
drugie z kolei, docelowe ju¿
mieszkanie. Przez ca³y czas
mojego zamieszkania na
Bia³o³êce korzysta³am, zarówno z czynnego, jak i biernego
prawa wyborczego, równie¿
w ostatnich wyborach parlamentarnych. Próba mojego
odwo³ania w tym kontekœcie
jest zupe³nie bezpodstawna.
Wprawdzie perturbacje z deweloperem, ponad roczne
opóŸnienie inwestycji oraz
sprzeda¿ pierwszego miesz-

kania spowodowa³y moje
krótkotrwa³e (27-dniowe) niefigurowanie w rejestrze wyborców, co jest stawianym mi
zarzutem, to ustawa zasadnicza, jak¹ jest Konstytucja
RP, stanowi, ¿e cz³onkostwo
we wspólnocie samorz¹dowej nie jest warunkowane
wpisem do sta³ego rejestru
wyborców. Ten fakt potwierdzaj¹ orzeczenia, zarówno
Trybuna³u Konstytucyjnego, jak
i S¹dów Administracyjnych,
np. Trybuna³ Konstytucyjny
w wyroku z 20.02.2006 r.,
K 9/05 (OTK ZU 2006, Nr 2,
poz. 17) stwierdzi³, ¿e okolicznoœæ wpisania do rejestru
wyborców w gminie stanowi
czynnoœæ formaln¹, nie jest

natomiast warunkiem przynale¿noœci do wspólnoty samorz¹dowej, a tym samym
nie powinna byæ uwa¿ana
za przes³ankê zwi¹zanych z
t¹ przynale¿noœci¹ praw wyborczych. Szkoda, ¿e obecny
zarz¹d nie sprawdzi³ faktycznego stanu zwi¹zanego
z moim zamieszkaniem na
Bia³o³êce i nie siêgn¹³ do
tych wyroków przed przygotowaniem projektu uchwa³y.”
(Pisownia oryginalna)
W wersji online
Zapytaliœmy Annê Majchrzak
o dzisiejsze sesje i o projekt
uchwa³y dotycz¹cej Joanny
Rabiczko. Otrzymaliœmy informacjê, ¿e pierwsza sesja
bêdzie dokoñczeniem sesji
z 22 wrzeœnia, zaœ druga
sesja, XIII, zosta³a zwo³ana
na wniosek zarz¹du dzielnicy
i w jej programie znajduje siê

m.in. punkt dotycz¹cy
uchwa³y w sprawie wygaszenia mandatu Joanny
Rabiczko.
Nasze pytanie do Bartosza
Milczarczyka, dotycz¹ce losów pisma skierowanego do
prezydent Warszawy przez
Klub Radnych Niezale¿nych,
pozosta³o na razie bez odpowiedzi. Jeœli odpowiedŸ siê
pojawi, poinformujemy czytelników online.
Poniewa¿ obie sesje zosta³y
zwo³ane na dziœ, a jest to
dzieñ, w którym ukazuje siê
NGP, nie mo¿emy równie¿
zrelacjonowaæ czytelnikom ich
przebiegu w tym tekœcie. Krótka
relacja uka¿e siê najpierw w
wersji online na naszej stronie:
http://www.ngp.pl/, zaœ d³u¿sza
za dwa tygodnie w papierowym
wydaniu NGP.
El¿bieta Gutowska

Jesteœmy solidarni z Francuzami
W dziesiêæ miesiêcy po ataku na redakcjê „Charlie Hebdo”,
kiedy wydawa³o siê, ¿e nic gorszego w tak tolerancyjnym kraju,
jakim jest Francja, nie mo¿e siê wydarzyæ, w nocy z pi¹tku na sobotê,
z 13 na 14 listopada, w atakach terrorystycznych w centrum Pary¿a
zginê³o 129 osób. Do zamachów przyzna³o siê Pañstwo Islamskie.
Prezydent Republiki Francuskiej François Hollande og³osi³ trzydniow¹ ¿a³obê
narodow¹. Dziœ, pod Ambasad¹ Francji w Warszawie wci¹¿ p³on¹ znicze, które
Polacy przynieœli i zapalili, aby oddaæ ho³d ofiarom zamachów.
Mimo, ¿e trzy dni ju¿ minê³y i mimo, ¿e z warszawskiej Pragi daleko jest do
Pary¿a, chcemy daæ wyraz naszej solidarnoœci z Francuzami. Wszystkim naszym przyjacio³om we Francji sk³adamy najszczersze kondolencje.
Redakcja NGP

Wigilijna Pomoc S¹siedzka
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas wyj¹tkowy, kiedy
ka¿dy z nas chce byæ z rodzin¹ i spêdziæ je radoœnie. Nie
wszyscy maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ, ale jest wiele inicjatyw,
które aktywizuj¹ wzajemn¹ ¿yczliwoœæ. Od 20 listopada
do 4 grudnia na terenie 6 dzielnic Warszawy: Bia³o³êki,
Pragi Pó³noc, Pragi Po³udnie, Wawra, Wilanowa i Woli
bêd¹ trwa³y kwesty w sklepach, realizowane jako projekt
charytatywny „Wigilijna Pomoc S¹siedzka”.
Podobna akcja, Wielkanocna Spo³ecznej, które przygotuj¹
Pomoc S¹siedzka, zosta³a nam listy osób w trudnej
przeprowadzona w kwietniu sytuacji materialnej. Paczki
2015 r. Organizatorem listo- chcemy przygotowaæ tak,
padowej akcji jest Komitet aby odpowiada³y potrzebom
Spo³eczny Wigilijna Pomoc obdarowanych – mówi Magda
S¹siedzka, zaœ lokalnymi Adamiec, ze Spo³ecznoœci
partnerami s¹ fundacje i Chrzeœcijañskiej Po³udnie,
koœcio³y: Fundacja Czynów która po raz kolejny anga¿uje
Niezwyk³ych „Rzeka ¯ycia”, siê w tego typu inicjatywê.
Fundacja Chrzeœcijañska Niebo,
Jak mo¿na w³¹czyæ siê w
Koœció³ Chrzeœcijan Bapty- akcjê? Wystarczy kupiæ choæby
stów I Zbór w Warszawie, jeden produkt w trakcie zbiórek
Spo³ecznoœæ Chrzeœcijañska w wyznaczonych sklepach,
Po³udnie oraz Spo³ecznoœæ szko³ach i przedszkolach i w³oChrzeœcijañska Pó³noc.
¿yæ do przygotowanych w tych
Organizatorzy akcji chc¹ miejscach i oznaczonych koszy.
zachêciæ mieszkañców dziel- Szczegó³owa lista miejsc zbiónic do zaanga¿owania siê w rek bêdzie dostêpna na stronie:
s¹siedzk¹ pomoc: mieszkañcy- www.fb.com/WigilijnaPomocSasiedzka
mieszkañcom. Celem akcji
Jakie produkty mo¿emy
jest przekazanie zakupionych ofiarowaæ? Artyku³y spo¿ywproduktów osobom potrzebu- cze o przed³u¿onej dacie
j¹cym. Partnerzy akcji bêd¹ wa¿noœci (konserwy, kakao,
wspó³pracowaæ z dzielnico- herbata, s³odycze) i artyku³y dla
wymi Oœrodkami Pomocy dzieci (myd³o, oliwka, pasta,

szczoteczka do zêbów, pampersy) oraz artyku³y chemiczne
i œrodki czystoœci.
Wszystkich partnerów akcji
³¹czy wspólna idea – pomaganie
innym. Jesteœmy Fundacj¹
chrzeœcijañsk¹, pragn¹c¹
pomagaæ ludziom dooko³a
nas. £¹czy nas mi³oœæ do
Chrystusa oraz do ludzi w
potrzebie – mówi Micha³ Glonek, prezes Fundacji Czynów
Niezwyk³ych „Rzeka ¯ycia”.
W akcjê bêd¹ zaanga¿owani wolontariusze w ró¿nym
wieku, którzy z radoœci¹ chc¹
s³u¿yæ potrzebuj¹cym – mówi
Samuel Skrzypkowski, pracownik Chrzeœcijañskiego
Klubu Studenckiego ENTER.
Patronat nad t¹ akcj¹ objê³o
troje radnych dzielnicy Bia³o³êka: Ewa Gajewska, Joanna
Rabiczko i Marcin Korowaj,
którzy zachêcaj¹ mieszkañców
poszczególnych dzielnic do
zaanga¿owania siê w akcjê i
okazanie ¿yczliwoœci swoim
s¹siadom w okresie œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia.
Ewa Gajewska
radna niezale¿na
dzielnicy Bia³o³êka

