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Moj¹ pasj¹ jest kosmos
Z Paw³em Z. Grochowalskim poznaliœmy siê przy okazji
organizowanych przez niego z wielk¹ pasj¹ pikników
naukowych w Zespole Szkó³ nr 43 przy Kobia³ki. Energia
i wielki entuzjazm, a tak¿e mi³oœæ do nauki – oto cechy
wyró¿niaj¹ce Paw³a Z. Grochowalskiego, szefa Biblioteki
Centrum Badañ Kosmicznych.
Od jak dawna jest Pan mnóstwo innych spraw. Trzy
szefem biblioteki i jaka jest lata temu robi³em jeszcze
specyfika tego stanowiska? dodatkowo kosmiczny przegl¹d
- To ju¿ ponad 6 lat. Pracê prasy na podstawie informacji
rozpocz¹³em 1 wrzeœnia o kosmosie, zbieranych z
2008, krótko po przepro- polskich i zagranicznych serwadzce z Bydgoszczy do wisów, informacji pozostaj¹Warszawy. Jeœli chodzi o cych w krêgu zainteresowañ
moje obowi¹zki, to chyba pracowników Centrum Badañ
³atwiej by³oby powiedzieæ, Kosmicznych Polskiej Akademii
czego nie robiê (uœmiech). Nauk.
Ale powa¿nie. Prowadzê ca³¹
Poznaliœmy siê przy okazji
bibliotekê, czyli odpowiadam bia³o³êckiego pikniku naukoza zakupy, obs³ugê czytelników, wego. Jak narodzi³ siê pomys³
wyszukiwanie informacji, zorganizowania pikniku „Koprzygotowanie przetargów na smos wokó³ nas” i jak uda³o
prasê i czasopisma polskie i
siê Panu namówiæ znamienite
zagraniczne, za prowadzenie
grono naukowców do udzia³u
strony biblioteki online i za
w tym przedsiêwziêciu?
- Piknik „Kosmos wokó³
STOMATOLOGIA
nas” z 2014 by³ nastêpc¹ innej, wczeœniejszej imprezy PROMOCJA
„Dni Odkrywców Kosmosu”,
- wype³nienia 90-100 z³
która odby³a siê w maju 2013
- zni¿ki na protezy
z inicjatywy Stowarzyszenia
- korony porcelanowe 450 z³ Moja Bia³o³êka. Ta zaœ mia³a
swojego protoplastê w Festi- protezy acetalowe
ul. Jagielloñska 3 walu Nauki, który mia³ miejsce
w CBK PAN we wrzeœniu
tel. 22 619-99-99 2012 i w Akademii Mocy,

22 818-44-77

dokoñczenie na str. 2

poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Centrum dla seniorów
12 stycznia przy ul. Œw. Wincentego 85 uroczyœcie
otwarte zosta³o Centrum Aktywnoœci Seniorów Polskiego
Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Zebranych
przywita³ przewodnicz¹cy zarz¹du Oddzia³u Rejonowego
Warszawa Targówek PZERiI Witold Harasim. Podziêkowa³
wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania centrum.
Nadmieni³, ¿e otwarcie tego obiektu jest zwieñczeniem
starañ prezydium zarz¹du oddzia³u, zarówno poprzedniego, pod przewodnictwem Remigiusza Sikory, jak i w
obecnym sk³adzie; szczególnej pomocy w staraniach o
lokal i jego urz¹dzenie udzieli³ pose³ Marcin Kierwiñski.
Zapowiedzia³, ¿e za to wsparcie bêd¹ dziœ serdeczne
podziêkowania, zw³aszcza – pos³owi Kierwiñskiemu.
Otwarcie centrum to efekt trum by³o aktywne jako miejpracy i starañ wielu ludzi – sce realizacji fajnych inicjapodkreœli³ Krzysztof Miszew- tyw. Coraz wiêcej osób sposki, przewodnicz¹cy Rady za Targówka wie o aktywnoDzielnicy Targówek, a pozy- œci tego Oddzia³u PZERiI.
skanie lokalu to zas³uga tak- Warto bêdzie spróbowaæ wal¿e poprzedniego i obecnego czyæ tak¿e o œrodki unijne.
dokoñczenie na str. 5
zarz¹du dzielnicy. Oby cen-

Elastyczne
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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)

Choroba bezdomnoœci
Od 20 lat Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” dzia³a na
rzecz osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym,
ubóstwem, niepe³nosprawnoœci¹, bezdomnymi. Zajmuje
siê nimi w wymiarze spo³ecznym i indywidualnym.
Realizuje projekty takie, jak „Tworzenie i rozwijanie
standardów pomocy i integracji spo³ecznej”, wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
W II po³owie 2014 roku ruszy³ projekt „Zmniejszenie
skali bezdomnoœci na dworcach kolejowych oraz w ich
otoczeniu”, wspó³finansowany ze œrodków Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej, realizowany w porozumieniu
z PKP SA.
Problemom bezdomnoœci pozarz¹dowymi, m.in. pona polskich dworcach po- przez udostêpnianie nieruœwiêcona by³a konferencja chomoœci na dzia³ania na
„poMOC”, zorganizowana w rzecz osób bezdomnych i orGalerii „Apteka sztuki”. Otwie- ganizowanie na dworcach
raj¹c spotkanie, prezes Sto- spotkañ z agencjami ochrony.
warzyszenia Anna MachalicaW³asnym doœwiadczeniem
Pu³torak przytoczy³a liczby, ¿yciowym podzieli³ siê Marcin
pokazuj¹ce skalê tego zjawi- Pyrek, od 3 lat bezdomny,
ska: w Warszawie jest 1835 który na skutek konfliktu z
osób bezdomnych, w Polsce ojcem przyjecha³ do Warszawy.
30712; wœród bezdomnych Do³¹czy³ do grona podopieczw innych krajach ok. 30% nych „Otwartych Drzwi”, sta³
stanowi¹ Polacy. Bezdom- siê wolontariuszem.
noœæ jest chorob¹, z której
„Mo¿na ¿yæ, choæ wyspaæ
systemowo nie da siê wyle- siê nie da” – powiedzia³ Adam
czyæ. Dworce kolejowe, i w Chudziñski, od 2 miesiêcy
Polsce, i w Europie s¹ przy- bezdomny.
stankiem w wêdrówce osób
„Bezdomnoœæ to zjawisko,
bezdomnych.
wystêpuj¹ce nie tylko w
Prezes Fundacji Grupy Polsce. Recepty nie znalaz³y
PKP Pawe³ Wojciechowski tak¿e na przyk³ad W³ochy i
poinformowa³ o wspó³pracy z Francja” – stwierdzi³ Mario
MPiPS oraz organizacjami
dokoñczenie na str. 8

Profesjonalnie, godnie i z szacunkiem
ul. Radzymiñska 163 (wjazd od ul. Jórskiego)
Dojazd autobusami: 120, 190, 199, 512, 718, 738, 740, 802 - przystanek Jórskiego

tel. ca³odobowo: 513 059 721, 519 666 163
www.elizjumwarszawa.pl

Bêdê s³ucha³
mieszkañców
Rozmowa z Paw³em Lisieckim, burmistrzem dzielnicy
Praga Pó³noc
Rzeczywiœcie, debata cieBy³ Pan jednym z najbardziej rozpoznawalnych na szy³a siê ogromnym powoPradze Pó³noc radnych mi- dzeniem. Chcia³em, aby by³a
nionej kadencji. Wydaje jak najbardziej merytoryczna,
siê, ¿e has³a wyborcze o dlatego zaprosi³em na ni¹
byciu bli¿ej ludzi i ich pro- wszystkich naczelników wyblemów traktowa³ Pan za- dzia³ów naszego urzêdu. Nie
wsze niezwykle powa¿nie. uwa¿am jednak, aby by³a
Dziêkujê bardzo za uzna- nieudana, mimo ¿e poruszane
nie... Choæ nie zawsze i nie kwestie nie dotyczy³y g³ównedokoñczenie na str. 3
wszystko udaje siê pozytywnie rozwi¹zaæ, zawsze staram siê pomóc. Ja po prostu
¿yjê sprawami ludzi, nie potrafiê byæ obojêtny.
uœ
Din fotel
y
I to procentuje. Debata
cjaln ci
spe la dzie
poœwiêcona bud¿etowi pard
tycypacyjnemu w minion¹
œrodê przyci¹gnê³a t³umy
mieszkañców, którzy w
wiêkszoœci nie tyle chcieli
przedstawiæ w³asny pomys³
ul. Œw. Wincentego 101/1
na projekt, ile - oœmieleni
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
Pana obecnoœci¹ - zg³osiæ
www.gold-clinic.pl
swoje problemy i bol¹czki.

STOMATOLOGIA
DLA DZIECI

TERMEK
Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê • ¯arówki
• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)
• Gniazda i wy³¹czniki • Baterie
• Przed³u¿acze • Rury PCV i puszki
• Torebki strunowe • Oprawa prac
• Artyku³y papiernicze
• Druki akcydensowe
• Zdjêcia do dokumentów
• Piecz¹tki • Wydruki i ksero 19 gr

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00
sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³
Wysy³amy przesy³ki kurierskie - 25 z³
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Moj¹ pasj¹ jest kosmos
dokoñczenie ze str. 1

która odby³a siê w Zespole
Szkó³ nr 43 przy Kobia³ki, w
Zielonej Bia³o³êce w 2011.
Jeœli zaœ chodzi o namawianie naukowców, nie by³o to
wcale takie trudne jak mog³oby siê wydawaæ. Bardzo pomocna w tym wzglêdzie by³a
moja praca w Centrum Badañ
Kosmicznych PAN i moja
dzia³alnoœæ zwi¹zana z prowadzeniem „Kosmicznego
Przegl¹du Prasy” oraz przegl¹du „Media o kosmosie”, a
tak¿e administrowanie profilem CBK PAN na Facebooku.
Z drugiej zaœ strony pomocny by³ fakt, i¿ pracownicy
CBK PAN czynnie uczestnicz¹ w propagowaniu wiedzy o kosmosie na ró¿nego
rodzaju piknikach, w tym na
Pikniku Naukowym Polskiego
Radia i Centrum Nauki Kopernik, czy na Festiwalach
Nauki. Jeœli widzi siê kogoœ,
kto z ca³ego serca robi to co
lubi, a zw³aszcza lubi mówiæ
o kosmosie, to ³atwo jest takiej osobie zaufaæ i zaraziæ j¹
entuzjazmem mówienia o kosmosie. Po prostu pracownicy naukowi zaufali, ¿e zrobiê
dobr¹ imprezê kosmiczn¹, a
ja postara³em siê nie zawieœæ
tego zaufania. I uda³o siê.
Podobnie rzecz ma siê z
udzia³em w pikniku studentów ze Studenckiego Ko³a
Astronomicznego Politechniki
Warszawskiej. S¹ podobnymi
do mnie entuzjastami kosmosu, wiêc ³atwo by³o siê nam
dogadaæ.
Czy piknik w Bia³o³êce
odbêdzie siê równie¿ w
2015? Jeœli tak, to kiedy i
jakie bêd¹ tematy?
- W tym roku, z ró¿nych
wzglêdów, nie uda³o siê zdobyæ œrodków na zrealizowanie pikniku w Zespole Szkó³
nr 43 przy Kobia³ki w dotychczasowej formule. Byæ mo¿e,
bêd¹ mia³y miejsce jakieœ
„kosmiczne wydarzenia” na
którymœ z bia³o³êckich pikników, np. pokaz tworzenia komety. Tematyka kosmiczna
bêdzie jednak obecna przez
ca³y rok, jako ¿e bêdê
wspó³organizowa³ ogólnopolski konkurs kosmiczny dla
gimnazjalistów i licealistów i
bêdê siê nim opiekowa³ z ramienia CBK PAN. Konkurs
odbêdzie siê w Muzeum
Okrêgowym w Sieradzu i
bêdzie powi¹zany z VI Sieradzk¹ Konferencj¹ Kosmiczn¹. Ponadto planujê
wspólnie z dr Ryszardem
Gabryszewskim z CBK PAN
oraz z Polskim Towarzystwem Mi³oœników Astronomii
zorganizowaæ II edycjê konferencji „Astronomia i badania kosmiczne w edukacji”.
Impreza odbêdzie siê jesieni¹ tego roku w Centrum Badañ Kosmicznych PAN. W
konferencji bêd¹ mogli wzi¹æ
udzia³ nauczyciele przedmiotów œcis³ych ze wszystkich
typów szkó³, w tym tak¿e ze
szko³y przy Kobia³ki. Niewykluczone, ¿e bêdê równie¿
propagowa³ wiedzê o kosmosie w niekonwencjonalny
sposób. W ubieg³ym roku np.

wykona³em pokaz komety w
mateczniku Zespo³u Ludowego
Pieœni i Tañca Mazowsze na
zorganizowanej przez zespó³
imprezie miko³ajkowej.
Skorzystamy teraz z
Pañskiej wiedzy, by poznaæ
przyk³ady udzia³u polskich
naukowców w misjach kosmicznych. Czy udzia³ Polaków jest znacz¹cy?
- Polacy brali i bior¹ udzia³
w wielu misjach kosmicznych.
Samo Centrum Badañ Kosmicznych PAN zbudowa³o
urz¹dzenia dla ponad 70 misji. Mo¿na podaæ przyk³ad
choæby ostatniej, która jeszcze
trwa, a o której by³o bardzo
g³oœno w mediach w listopadzie zesz³ego roku. Mam na
myœli misjê sondy Rosetta i l¹dowanie Philae na komecie
67/P Czuriumow-Gierasimienko. Wraz z l¹downikiem na
komecie znalaz³ siê m³otek
kometarny MUPUS (MUlti
PUrpose Sensors for surface
and sub-surface science) zbudowany w CBK PAN. W misji
³azika Curiosity, który w roku
2012 wyl¹dowa³ na Marsie
równie¿ maj¹ udzia³ Polacy.
Naszym wk³adem w misjê s¹
niech³odzone detektory na
podczerwieñ MCT, które zosta³y opracowane przez firmê
VIGO System S.A. z O¿arowa
Mazowieckiego. Znacznie
wczeœniej, w roku 2004, do Saturna dolecia³a sonda CassiniHuygens, która mia³a za zadanie zbadanie drugiej po Jowiszu planety Uk³adu S³onecznego i jej ksiê¿yców, w tym
Tytana. Na l¹downiku Huygens znalaz³ siê czujnik do
pomiaru temperatury zbudowany w CBK PAN. Polacy
maj¹ spore osi¹gniêcia m.in. w
badaniach korony S³oñca.
Mówimy tu o misji KORONAS-F
z przyrz¹dami zbudowanymi w
Zak³adzie Fizyki S³oñca we
Wroc³awiu. S¹ to dwa spektrometry - Bragga RESIK i
DIOGENESS oraz spektrofotometr rentgenowski SphinX.
Przyk³adem najstarszego
polskiego udzia³u w misji kosmicznej jest zainstalowanie
spektroheliografu rentgenowskiego pod koniec 1970 na
sondzie Wertikal 1, która
osi¹gnê³a wysokoœæ 500 km
nad powierzchni¹ Ziemi. Jednym zaœ z naszych ostatnich
osi¹gniêæ jest udzia³ Centrum
Badañ Kosmicznych PAN i
Centrum Astronomicznego
im. Miko³aja Kopernika w austriacko-kanadyjsko-polskim
projekcie BRITE. W jego ramach zbudowaliœmy i wys³aliœmy w kosmos dwa satelity
do obserwacji gwiazd zmiennych - Lema i Heweliusza.
Mamy pocz¹tek nowego
roku. Jakie obserwacje w
naszej szerokoœci geograficznej szczególnie poleci³by
Pan astronomom amatorom
w 2015?
- Rok 2015 oferuje kilka
spektakularnych wydarzeñ.
Ju¿ w styczniu bêdzie mo¿na obserwowaæ kometê C/
2014 Q2 (Lovejoy) w pobli¿u
gwiazdozbioru Oriona. Do
obserwacji wystarczy zwyk³a

lornetka. Ciekawie zapowiada siê tak¿e seria zakryæ
przez Ksiê¿yc najjaœniejszej
gwiazdy z gwiazdozbiorze
Byka (Aldebarana). Pierwsze
zakrycie bêdzie mia³o miejsce 23 lutego, a ostatnie w
tym roku - 23 grudnia. Zakrycia bêdzie mo¿na obserwowaæ nawet go³ym okiem. 20
marca natomiast bêdzie
mo¿na obejrzeæ czêœciowe
zaæmienie S³oñca. Ciekawie
zapowiada siê tak¿e mo¿liwoœæ obserwacji 12 sierpnia
„deszczu
spadaj¹cych
gwiazd” czyli roju Perseidów.
Zapowiadaj¹ siê idealne warunki obserwacji, poniewa¿
Ksiê¿yc bêdzie tu¿ przed nowiem. A skoro znów jesteœmy
przy Ksiê¿ycu, warto bêdzie
obejrzeæ jego ca³kowite zaæmienie 28 wrzeœnia, zw³aszcza, ¿e tarcza naszego naturalnego satelity przybierze
krwistoczerwon¹ barwê.
Kim jest Pawe³ Z. Grochowalski prywatnie?
- Moja rodzina ma korzenie mazowiecko-kujawskie.
¯ona jest rodowit¹ warszawiank¹, ja pochodzê z W³oc³awka i po czêœci z Bydgoszczy, gdzie koñczy³em studia.
Najstarsza córka urodzi³a siê
w Bydgoszczy, a 11 stycznia
tego roku, ca³kiem niedawno
(uœmiech), pojawi³a siê m³odsza, która przysz³a na œwiat
niemal w centrum Warszawy.
Moim hobby od niemal zawsze by³y gry strategiczne. I
to dziêki jednej z nich pozna³em swoj¹ obecn¹ ¿onê.
Ponadto uwielbiam ksi¹¿ki i
filmy science fiction oraz
fantasy. Na studiach pisa³em
wiersze i opowiadania. Wiersze ukaza³y siê w antologii
„Galaktyki”, a jedno z opowiadañ trafi³o do antologii „Kochali siê ¿e strach”. W tej
chwili moim hobby sta³o siê
namiêtne zbieranie informacji zwi¹zanych z kosmosem,
zw³aszcza z polskim kosmosem, ponadto popularyzacja
wiedzy o kosmosie czy udzielanie siê spo³ecznie zarówno
na osiedlu, gdzie mieszkam,
jak i w najbli¿szej okolicy, czyli
w Zielonej Bia³o³êce. Tych
pasji i hobby jest znacznie
wiêcej, niektóre pojawia³y siê
i koñczy³y, inne zaœ nie mia³y
szans na kontynuacjê, z powodu kontuzji kolana, jak
choæby bieganie d³ugodystansowe czy taniec.
Bia³o³êka sta³a siê teraz
Pañsk¹ ma³¹ ojczyzn¹. Jak
siê mieszka w dzielnicy,
szczególnie w jej zielonej
czêœci? Co by Pan tu zmieni³,
poprawi³?
- Zielona Bia³o³êka ma sporo
plusów i nie mniej minusów.
Zdecydowanym plusem jest
cisza, wra¿enie bycia na ³onie
natury, oddalenie od centrum
miasta i ha³asu, który generuje. A z drugiej strony to oddalenie staje siê ogromnym
minusem, poniewa¿ wyjazd
do ZOO, Pa³acu Kultury i Nauki,
na Starówkê staje siê niemal
wypraw¹. Dojazd do pracy
zajmuje mi minimum 1,5 godziny i to trzema autobusami.

Oczywiœcie pod warunkiem,
¿e przesiadki s¹ idealnie
zsynchronizowane, co nie
zawsze siê udaje. Brakuje mi
po³o¿onego w pobli¿u domu
kultury, który u³atwi³by spotkania z m³odzie¿¹ i organizowanie ró¿nych imprez, choæby
pikników kosmicznych. W Zielonej Bia³o³êce nie ma liceum.
Brakuje ¿³obków, przedszkoli, s³aba jest komunikacja i
kiepskie drogi. Plusem s¹ za
to mieszkañcy - pe³ni energii,
pragn¹cy kszta³towaæ i zmieniaæ swoje otoczenie. Plusem
s¹ dzieci, których jest coraz
wiêcej i dziêki którym Bia³o³êka jest najm³odsz¹ dzielnic¹
Warszawy.
A co bym zmieni³? Marzy
mi siê w Bia³o³êce ogromny,
tematyczny park rozrywki,
jak¿e by inaczej, o profilu

Pawe³ Z. Grochowalski i prof. Ma³gorzata KrólikowskaSo³tan podczas pokazu tworzenia komety.
kosmicznym. Wierzê, ¿e
kosmos to nasza przysz³oœæ
i szansa tak¿e dla Polski. A
Polacy s¹ szczególnie utalentowani w dziedzinie badania
kosmosu i konstruowania

urz¹dzeñ kosmicznych, co
potwierdza m.in. choæby kolejna
z rzêdu wygrana w zawodach
³azików marsjañskich.
Rozmawia³a
El¿bieta Gutowska

V Nocny Maraton P³ywacki
Zima 2014/2015
9 stycznia o godzinie 20:00 na terenie Dzielnicowego
Oœrodka Sportu i Rekreacji stawi³o siê 6 dru¿yn: UKS
Pirania, Warsaw Masters Team, Feel the Water, IPA
Warszawa, GI Sto³eczne WOPR i Stra¿ Miejska, aby
rozpocz¹æ walkê z czasem, w³asnymi s³aboœciami i
stawiæ czo³a wyzwaniu, jakim jest pobicie rekordu iloœci
przep³yniêtych kilometrów.
Innym celem V Nocnego pocz¹³ gwizdek sêdziego, po
Maratonu P³ywackiego jest którym rozpoczê³a p³yniêcie
propagowanie sportu p³ywac- 1 zmiana zawodników. Po
kiego, integracja œrodowisk przep³yniêciu 450 m sêdzia
p³ywackich, wy³onienie zwy- toru w³o¿y³ do wody deskê
ciêzcy oraz promocja dzielni- p³ywack¹ informuj¹c¹ o
cy Praga Pó³noc. G³ównym ostatnich 50 m dystansu; po
jednak za³o¿eniem wszyst- przep³yniêciu 500 m i dotkniêkich bior¹cych udzia³ zawod- ciu burty basenu wystartowa³
ników jest pobicie rekordu nastêpny zawodnik i tak
maratonu, który do dnia dzi- przez 2 godziny. Po up³ywie
siejszego wynosi 10577 m i 2 godzin p³yniêcia zawodnizosta³ ustanowiony w stycz- cy zatrzymali siê w miejscu
niu 2011 r. przez Dru¿ynê na sygna³ dŸwiêkowy w celu
DOSiR Praga Pó³noc. Orga- dokonania pomiaru dystansu.
nizatorami imprezy byli: Imprezê umili³ nam wystêp
Dzielnicowy Oœrodek Sportu zawodników ze stowarzyszei Rekreacji Dzielnicy Praga nia „SMOK”, którzy zaprezenPó³noc m.st. Warszawy i towali pokaz karate. Rozbite
Sto³eczne Wodne Ochotnicze deski, walka w wodzie, to
Pogotowie Ratunkowe.
w³aœnie mo¿na by³o ogl¹daæ
Aby móc wystartowaæ w podczas naszej imprezy. Co
Nocnym Maratonie P³ywac- roku podczas tej imprezy
kim, nale¿a³o zg³osiæ chêæ wspieramy najbardziej postartu 5-osobowej dru¿yny, w trzebuj¹cych - tak by³o i tym
której sk³adzie musia³a byæ razem. Sponsorzy, organizaminimum jedna kobieta. Jak co torzy oraz zawodnicy oraz
roku czas p³ywania wynosi³ goœcie przekazali zebrane
2h. Zawodnicy p³ywali stylem rzeczy, upominki, s³odycze i
dowolnym. Start Nocnego ubrania dla Domu Samotnej
Maratonu odby³ siê o godzinie Matki i Dziecka na Pradze
21:00-23:00. Maraton roz- Pó³noc. Bardzo serdecznie

dziêkujemy w imieniu obdarowanych. Dekoracji zwyciêzców dokonali: zastêpca burmistrza Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy Dariusz
Wolke, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
- Jacek Wachowicz, radne
Dzielnicy Praga Pó³noc: Teresa Mioduszewska oraz
Gra¿yna Szymczak, zastêpca
dyrektora DOSIR - Dorota
Wajszczak, prezes SWOPR
Pawe³ B³asiak oraz Ewa
R¹czy - Akademia Aktorska
Skene, Marta Koœcielewska
BIW Office oraz Dariusz Bielas Strzelnica Góra Kalwaria.
Nagrodê specjaln¹ wrêczy³
prezes Stowarzyszenia „Bezpieczna M³odoœæ im. Grzegorza” Stanis³aw Zduñczyk.
Zwyciêzc¹ V Nocnego Maratonu P³ywackiego zosta³a
dru¿yna: Feel the Water,
która osi¹gnê³a wynik - 9875m,
II miejsce zajê³a UKS Pirania
z wynikiem 9663 m, III miejsce
zdoby³ GI Sto³ecznego
WOPR - 9070 m, IV miejsce
- Warsaw Masters Team 8775 m, V miejsce - IPA
Warszawa - 7725 m i VI miejsce
- Stra¿ miejska - 5837,5 m.
Jak co roku patronat medialny
nad Maratonem mia³a (ju¿ 5.
raz) Nowa Gazeta Praska.
Gratulujemy zawodnikom i
zapraszamy do udzia³u za rok.
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Bêdê s³ucha³ mieszkañców
dokoñczenie ze str. 1

I i II sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Intensywna koñcówka roku
i leniwy pocz¹tek

go tematu spotkania. Skrzêtnie te sprawy notowa³em i
spodziewam siê, ¿e czêœæ z
nich, w miarê mo¿liwoœci finansowych, znajdzie siê w
bud¿ecie dzielnicy jeszcze na
ten rok, w ramach bie¿¹cych
zadañ. Zwyciêskie projekty z
tegorocznego bud¿etu partycypacyjnego bêd¹ realizowane dopiero w roku przysz³ym.
To spotkanie pokazuje jednak
ogrom problemów, z którymi
mieszkañcy czêsto nie maj¹
siê do kogo zwróciæ.
Kibicujê gor¹co bud¿etowi
partycypacyjnemu, poniewa¿
jest to narzêdzie pozwalaj¹ce
mieszkañcom realizowaæ w³asne pomys³y na poprawê
¿ycia w ich okolicy. Ju¿ widzê,
¿e wiêkszoœæ przedstawionych
podczas debaty idei wpisuje
siê w nasze plany dzia³ania,
tak jak wspó³graj¹ z nimi zwyciêskie projekty z zesz³ego
roku, które z du¿¹ przyjemnoœci¹ zrealizujemy w roku bie¿¹cym. S¹ to m.in.: miejska
pla¿a „Rusa³ka”, darmowa
sieæ WI-FI, wybieg dla psów i
rozwi¹zania prorowerowe.
Czym ta kadencja bêdzie
siê ró¿ni³a od poprzedniej?
Przede wszystkim postawiê
na otwartoœæ urzêdu na spra-

Pó³nocnopraska rada postanowi³a wraz z koñcówk¹ katy jego osobiœcie i innych
roku nadrobiæ powsta³e zaleg³oœci. Jako jedna z nielicznych kandydatów na radnych PiS i
w Warszawie nie wybra³a w pierwszym podejœciu prze- PWS jeszcze wisz¹ na terenie
wodnicz¹cego rady nie mówi¹c ju¿ o wyborze zarz¹du. dzielnicy.
Przerwana 9 grudnia sesja zosta³a wznowiona 30 grudnia.
Przewodnicz¹cy Kêdzierski
Dzieñ pierwszy
przypominaj¹c, ¿e debata nad na dalsz¹ debatê zapewne nie
Czas przerwy przyszli koali- wyborem cz³onków zarz¹du nie mia³ chêci i po dwóch godzinach
cjanci z PiS i PWS wykorzy- mo¿e byæ przerywana wyj¹³ II nadzwyczajna sesja zosta³a
stali zapewne na dopiêcie grub¹ czarn¹ teczkê i oznajmi³, zamkniêta. III sesja rady zwo³aporozumienia i tym razem ¿e ma ….. 1200 pytañ do kan- na zosta³a tak¿e w trybie nadzg³oszony Ryszard Kêdzierski dydatów na wiceburmistrzów, zwyczajnym na dzieñ 19 styczotrzyma³ wymagan¹ liczbê wzbudzaj¹c lekk¹ panikê nia (gdy gazeta jest ju¿ gotowa)
g³osów, by przej¹æ przewod- wœród obecnych na sali wi- i jednym merytorycznym punknictwo rady. Wybór dwóch dzów, radnych i kandydatów tem porz¹dku obrad ma byæ inwiceprzewodnicz¹cych, bo o zainteresowanych balami syl- formacja zarz¹du dzielnicy dotylu zdecydowa³a rada na westrowymi. ZapowiedŸ wkrót- tycz¹ca obchodów rocznicowniosek PiS, wydawa³ siê byæ ce okaza³a siê byæ ¿artem i po wych nadania praw miejskich
tylko formalnoœci¹, ale po krótkiej prezentacji kandydaci Pradze … jakby nie by³o spraw
zg³oszeniu na tê funkcjê rad- po g³osowaniu byli ju¿ wybrañ- wa¿niejszych w tej dzielnicy a
nego Jacka Wachowicza klub cami. Radny Tondera pod ko- mijaj¹ ju¿ dwa miesi¹ce od dnia
DCH
PiS wniós³ o przerwê i uda³ siê niec sesji wla³ ³y¿kê dziegciu do wyborów.
na naradê. Nieznane s¹ argu- miodowej atmosfery, przypomiPomó¿! To nic nie kosztuje! Przeka¿ 1% podatku
menty, ale po przerwie zarów- naj¹c nowo wybranemu burmino zg³oszona przez PO by³a strzowi, i¿ minê³o ju¿ ustawo- Fundacja Onkologiczna Osób M³odych ALIVIA OPP.
przewodnicz¹ca El¿bieta we 30 dni od wyborów, a plaKRS OOOO358654 - darowizna na program Skarbonka
Kowalska-Kobus jak i Jacek
Jacek Nowczyk 10013.
Wachowicz wiceprzewodnicz¹cymi rady wybrani zostali.
II sesja Rady Dzielnicy Targówek
Zanim jednak dosz³o do
wyborów wiceprzewodnicz¹cych radni PiS i PWS zg³osili
wniosek o kolejn¹ tym razem
nadzwyczajn¹ sesjê. Po krótkich
Dorobek I sesji, na której radni wybrali nie tylko przeO komentarz do przebiegu
przepychankach z prawnikami
wodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych Rady, ale tak¿e sesji poprosiliœmy kilku radnych.
wniosek zosta³ z³o¿ony. Przeburmistrza i jego zastêpców, dawa³ nadziejê, ¿e równie
Andrzej BIttel: Koalicja nie
wodnicz¹cy Ryszard Kêdzierski
owocna bêdzie II sesja.
uszanowa³a wyniku wyborzarz¹dzi³ termin odbycia sesji
Obrady prowadzi³ przewod- m.in. na temat nazw komisji czego, z którego oczywistym
na 31 grudnia godzina 13.00.
Nie wzbudzi³o to entuzjazmu nicz¹cy Krzysztof Miszewski. („bud¿et” sam, czy z „inwesty- jest, ¿e klub PiS powinien
wœród pozosta³ych na sali Oprócz „wygaœniêcia manda- cjami”; „edukacja” z „kul- wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za
radnych PO i SLD, o nieobecnej tu radnego” projekty uchwa³ tur¹”?) którym komisjom maj¹ 3 komisje.
Witold Harasim: Moje wraradnej Magdalenie Gugale z dotyczy³y m.in. powo³ania przewodniczyæ radni z poMiasto jest Nasze nawet nikt sta³ych komisji Rady, wyboru szczególnych klubów. By³ ¿enie z obrad II sesji jest takie,
przewodnicz¹cych i wiceprze- te¿ dylemat: w jakim trybie ¿e dla niektórych radnych
pewnie nie pomyœla³.
zg³aszaæ kandydatów do ko- wa¿niejsza jest iloœæ wypowodnicz¹cych komisji.
Dzieñ drugi
Na pocz¹tku sesji zg³oszono misji: przez przewodnicz¹- wiedzianych s³ów ni¿ podjête
31 grudnia w sali konferenpropozycje m.in. wprowadzenia cych klubów czy osobiœcie? uchwa³y i to, co samorz¹d
cyjnej urzêdu w komplecie stapunktu „wolne wnioski”, z punk- Radni opowiedzieli siê za mo¿e zrobiæ dobrego dla
wi³o siê 9 radnych PiS, 4 PWS
mieszkañców.
tu „interpelacje i zapytania rad- pierwszym rozwi¹zaniem.
i 2 SLD. Nie przybyli radni PO i
Na wewnêtrzne debaty ponych”
–
usuniêcia
ostatniego
Krzysztof Miszewski: Jest
radna Magdalena Guga³a z
trzebne okaza³y siê kolejne mi bardzo przykro, ¿e kluby
MjN. Wybory zarz¹du wydawa³y s³owa, by daæ szansê tak¿e
przerwy. Po 6 godzinach od roz- nie dosz³y do porozumienia.
siê i by³y jedynie formalnoœci¹. mieszkañcom. W sprawie
poczêcia sesji Micha³ Jamiñski W najbli¿szym czasie doprouchwa³y
o
wygaœniêciu
mandaRadni koalicji PiS i PWS g³ozaproponowa³, by w zwi¹zku ze wadzê do spotkania, którego
tu
radnego
mecenas
Grzegorz
sowali zapewne zgodnie, bosporami na temat powo³ania celem bêdzie znalezienie
Romanowicz
przyzna³
siê
do
powiem zarówno kandydat na
komisji zdj¹æ z porz¹dku obrad kompromisu; by zarówno
my³ki:
mandat
mo¿e
byæ
wygaburmistrza Pawe³ Lisiecki z PiS
te sprawy i uzyskaæ czas na radni tworz¹cy koalicjê, jak
szony
tylko
przez
komisarza
wyjak i kandydaci na wiceburmiwypracowanie kompromisu. nale¿¹cy do opozycji mieli
strzów z PWS Dariusz Kac- borczego; Rada nie ma ju¿ taZa tym opowiedzia³o siê 18 w³aœciw¹ reprezentacjê we
kich
uprawnieñ.
„Uchwa³ê
o
wyprzak i Dariusz Wolke otrzymyradnych, 3 by³o przeciw, 3 w³adzach komisji.
gaœniêciu
mandatu
uwa¿amy
za
wali po 13 g³osów. Z urny
wstrzyma³o siê od g³osu.
K.
wyjmowano g³osy niewa¿ne - zbêdn¹, nie weŸmiemy udzia³u
w
glosowaniu”
–
zapowiedzia³
te zapewne radnych SLD. Po
swoim wyborze burmistrz Li- Andrzej Bittel. W g³osowaniu, za
siecki wyg³osi³ krótkie przemó- uchwa³¹ uchylaj¹c¹ podjêt¹ 4
W czwartek 22 stycznia 2015 r. w Muzeum Warszawskiej
wienie programowe, dziêkuj¹c grudnia uchwa³ê o wygaœniêciu
Pragi odbêdzie siê spotkanie zatytu³owane Kiedy Praga by³a
mandatu
opowiedzia³o
siê
12
jednoczeœnie wszystkim za
stolic¹… Krzysztof Jaszczyñski z fundacji Warszawa1939.pl
pomoc w wyborach. W chwili, radnych, 1 wstrzyma³ siê od
opowie o zniszczeniach wojennych na warszawskiej Pragdy przewodnicz¹cy Kêdzierski g³osu, nie by³o przeciwnych.
dze oraz o ¿yciu codziennym jej mieszkañców w pierwszych
Na wniosek Micha³a Jachcia³ zarz¹dziæ g³osowanie
miesi¹cach po wyzwoleniu. Ilustracj¹ bêd¹ relacje œwiadnad wyborem wiceburmi- miñskiego og³oszona zostaków tamtych dni, fragmenty filmów, publikacje prasowe i
strzów, o g³os poprosi³ radny ³a 2-godzinna przerwa, po
dokumenty. Wstêp wolny.
Ireneusz Tondera z SLD i której rozwinê³a siê dyskusja

Bezowocna debata

Kiedy Praga by³a stolic¹…

wy mieszkañców. Nie chcê
krytykowaæ poprzedników, ale
przez lata przyzwyczajano
ludzi do tego, ¿e w³adza wie
lepiej, czego pra¿anie potrzebuj¹, a to nieprawda. Jeszcze
siê zastanawiam nad formu³¹,
ale chcia³bym stworzyæ gremium doradcze, z³o¿one z
osób, którym dobro dzielnicy
le¿y na sercu. Liczê te¿ na
wspó³pracê z Dzielnicow¹
Komisj¹ Dialogu Spo³ecznego
na Pradze Pó³noc, na cenne
rady p³yn¹ce od praktyków –
cz³onków organizacji pozarz¹dowych tu dzia³aj¹cych.
Sprawy dla mieszkañców
wa¿ne bêd¹ poddawane konsultacjom znacznie czêœciej
ni¿ dotychczas. Nie chcia³bym,
aby aktywnoœæ pra¿an koncentrowa³a siê na dochodzeniu swoich praw i domaganiu
siê przyjaznych mieszkañcom
rozwi¹zañ, ale by wspólnie te
rozwi¹zania zgodnie z ich
wol¹ wypracowywaæ. Inaczej
skutki s¹ raczej mizerne, jak
w przypadku Targowej, gdzie
mieszkañcy i spo³ecznicy
opracowali atrakcyjny i realny
do wykonania projekt, który
okrojono do smutnej karykatury. Gdzie teraz posadziæ tam
drzewa? Czy pozostan¹ nam
tak wyœmiewane donice, ¿eby
nieco ograniczyæ wra¿enie
betonowej pustyni? Nie chcê,
aby moje dzia³ania przynosi³y takie rezultaty, jak na
Targowej...
Ogromne nadzieje wi¹¿e
siê z miejskim programem
rewitalizacji, którego kszta³ty
s¹ jednak nadal mgliste.
Wiemy, ¿e ma on obj¹æ trzy,
stosunkowo niewielkie, obszary, które bêd¹ podlegaæ
kompleksowej przemianie.
Bêdziemy realizowali program rewitalizacji pod auspicjami miasta st. Warszawy.
Mam œwiadomoœæ, ¿e to
ogromna szansa na odrobienie cywilizacyjnych zaleg³oœci
na Pradze Pó³noc, ale nie podchodzê do tego bezkrytycznie.
Jeœli zajdzie taka potrzeba,
bêdê siê stara³ dyskutowaæ,
przekonywaæ do naszych racji.
Zamierzam te¿ aktywnie
zabiegaæ o œrodki dla Pragi,
wnioskowaæ o zmianê niektórych przepisów - miejskich i
ogólnopolskich, choæ wiem,
¿e to nie bêdzie ³atwe.
Jak bêdzie wygl¹da³a
Pana polityka w stosunku
do pozosta³ych rejonów
dzielnicy?
Nie zapominam o pozosta³ych czêœciach dzielnicy. Bêdziemy siê starali odpowiadaæ na potrzeby wszystkich
mieszkañców: Starej i Nowej
Pragi, Micha³owa i Szmulowizny, Golêdzinowa i Œliwic,
maj¹c œwiadomoœæ, ¿e ró¿nice w stanie lokali i ich wyposa¿eniu czy sytuacji maj¹tkowej ludzi s¹ bardzo
du¿e. Chcê te ró¿nice stopniowo wyrównywaæ, „zszywaj¹c” Pragê tak¿e przestrzennie – by sta³a siê przyjazna dla wszystkich. G³êboko wierzê, ¿e przy pomocy

Pawe³ Lisiecki - absolwent
XX LO im. B. Chrobrego na
Pradze Pó³noc, ukoñczy³
studia w Instytucie Archeologii oraz w Instytucie
Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego. Zawodowo
zajmuje siê zarz¹dzaniem
nieruchomoœciami. Od
2002 roku nieprzerwanie
sprawowa³ mandat radnego
dzielnicy Praga Pó³noc. W
tym czasie da³ siê poznaæ
jako osoba niezwykle zaanga¿owana w sprawy
mieszkañców. W ostatnich
wyborach do Rady m.st.
Warszawy uzyska³ najlepszy
wynik w historii okrêgu 7346 g³osów. 31 grudnia
2014 roku zosta³ wybrany
na stanowisko burmistrza
Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy.
samych pra¿an, na pewno
nie od razu, ale jesteœmy w
stanie to osi¹gn¹æ.
Jakie priorytety przyj¹³
Pan w swoim dzia³aniu?
Chcê przede wszystkim,
tak jak dot¹d, s³uchaæ ludzi.
To najlepsza metoda, by pope³niaæ jak najmniej b³êdów.
Postawi³em przed sob¹ tak¿e strategiczne cele, którym
bêdzie siê zajmowa³ zarz¹d
dzielnicy. S¹ nimi: wyrównywanie szans dzieci i m³odzie¿y, rozwój potencja³u spo³ecznego, poprawa jakoœci
¿ycia i podniesienie poziomu
rozwoju gospodarczego. To
tylko has³a, za którymi kryje
siê ogrom zadañ z zakresu
szkolnictwa, sportu, aktywizacji seniorów, przestrzeni
miejskiej itd. Chêtnie je
przedstawiê obszerniej, kiedy
dopracujemy ju¿ propozycje
konkretnych rozwi¹zañ. To
dopiero pierwsze dni mojego
urzêdowania...
Jakie by³o Pana najwiêksze
zaskoczenie podczas tych
pierwszych dwóch tygodni?
Wydawa³o mi siê, ¿e jako
radny mia³em doœæ dobre
wyobra¿enie o funkcjonowaniu urzêdu, ale dopiero bêd¹c
burmistrzem odkry³em tu
mnóstwo problemów, z których
istnienia nie zdawa³em sobie
sprawy. Musimy je rozwi¹zaæ,
chc¹c zacz¹æ skutecznie
dzia³aæ na rzecz mieszkañców. Oni na to zas³uguj¹.
Ogrom wyzwañ jeszcze
przede mn¹...
Dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³a
Karolina Krajewska
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Spór o miejsce postojowe
Jest to historia o tym, jak osoba niepe³nosprawna
utraci³a miejsce postojowe na osiedlowym parkingu.
Prosta z pozoru sprawa uros³a do wielkiego problemu,
a wszystko przez niedopatrzenie w przesz³oœci.

Do redakcji przyszed³ list od
osoby niepe³nosprawnej, zamieszka³ej na osiedlu „Erazma” przy ul. Erazma z Zakroczymia 1, opisuj¹cy dzia³ania
Stra¿y Miejskiej doprowadzaj¹ce do likwidacji miejsca postojowego dla osoby niepe³nosprawnej oraz walkê niepe³nosprawnego kierowcy (na razie
bezskuteczn¹) o przywrócenie
tego miejsca. Najpierw przedstawimy wersjê czytelnika.
W czerwcu 2011 roku pan
K., posiadaj¹cy kartê parkingow¹ 05 R, wyst¹pi³ do Administracji Osiedla „Erazma” z
proœb¹ o wyznaczenie i oznakowanie miejsca postojowego
dla osoby niepe³nosprawnej
na parkingu przy ul. Erazma z
Zakroczymia 1, na ty³ach bazarku. W lipcu 2011 roku takie oznakowanie siê pojawi³o
i przez nastêpne kilka lat nasz
czytelnik z tak oznaczonego
miejsca korzysta³.
W ci¹gu tych kilku lat pan K.
czêsto wzywa³ Stra¿ Miejsk¹
w ró¿nych sprawach, dotycz¹cych osiedlowego parkingu.
Jako ¿e parking przylega do
bazarku i nie jest odpowiednio
oznakowany, czêsto zatrzymywa³y siê tam samochody
dostawcze, blokuj¹c przejœcia
dla pieszych, a tak¿e wyjazd
samochodów mieszkañców
osiedla. Notorycznie dochodzi³o
te¿ do naruszania ciszy nocnej przy wy³adunku towarów o
godzinie 5 rano. Wszystko to
siê dzia³o przy biernej postawie Stra¿y Miejskiej, choæ pan
K. dostarcza³ jej dowody w
postaci robionych przez siebie zdjêæ.
Reakcja Stra¿y by³a zastanawiaj¹ca: zamiast podj¹æ
dzia³ania prewencyjne wobec
osób dopuszczaj¹cych siê
wykroczeñ na i wokó³ parkingu, zaczê³a, jak to czytelnik
uj¹³, „urz¹dzaæ polowania na
mieszkañców osiedla”, parkuj¹cych w ci¹gu pieszojezdnym w strefie zamieszkania, a wiêc nieprawid³owo.
By³a to jednak sytuacja wymuszona, spowodowana
przebudow¹ skrzy¿owania
ulic Œwiatowida i Æmielowskiej. Ludzie nie mieli innego
wyjœcia, wobec braku przygotowania w³aœciwego wjazdu
na osiedle, strasznych wertepów oraz z³ego oœwietlenia.
Opis dzia³ania Stra¿y Miejskiej, wydawa³oby siê nie

maj¹cy nic wspólnego ze
spraw¹, to tylko wstêp do
w³aœciwej historii, pozwalaj¹cy zrozumieæ dalszy rozwój
wypadków. Otó¿ przy okazji
którejœ interwencji Stra¿ Miejska zauwa¿y³a, ¿e miejsce
postojowe dla osoby niepe³nosprawnej, z którego korzysta³ nasz czytelnik, zosta³o
wyznaczone przez administracjê osiedla „Erazma”
Spó³dzielni RSM „Praga” w
sposób nieprawid³owy, gdy¿
nie znajduje siê na terenie nale¿¹cym do spó³dzielni, lecz
do dzielnicy, a ponadto nigdy
nie zosta³o naniesione na plan
organizacji ruchu, opracowany na zlecenie Spó³dzielni.
Stra¿ Miejska zg³osi³a problem do Zarz¹du Spó³dzielni
RSM „Praga”. Wszczêto dzia³ania kontrolne, które potwierdzi³y, ¿e rzeczywiœcie, omawiane miejsce postojowe dla
osoby niepe³nosprawnej
znajduje siê na terenie nie
nale¿¹cym do spó³dzielni.
W zwi¹zku z tym, 30 grudnia 2014 roku pan K. zosta³
poinformowany przez prezesa
Spó³dzielni RSM „Praga” ds.
Eksploatacji Tomasza Jankojcia, ¿e z dniem 15 stycznia
2015 roku, miejsce postojowe
dla osoby niepe³nosprawnej,
z którego do tej pory korzysta³,
zostanie zlikwidowane.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e na
parkingu, o którym mowa, jest
obecnie kilkanaœcie miejsc
postojowych na terenie administrowanym przez dzielnicê
oraz 6 miejsc na terenie administrowanym przez spó³dzielniê. Nasz czytelnik wnioskowa³ o to, aby administracja
osiedla przenios³a miejsce
postojowe dla osoby niepe³nosprawnej na teren przez
ni¹ administrowany.
Pomimo jednak, ¿e administracja dysponuje owymi 6 miejscami, zaœ spó³dzielnia kilkunastoma, spó³dzielnia odmówi³a
naszemu czytelnikowi przeniesienia miejsca postojowego dla
osoby niepe³nosprawnej na teren przez ni¹ administrowany.
Odmówi³a te¿ utrzymania miejsca postojowego na terenie administrowanym przez dzielnicê.
Zaproponowa³a mu natomiast
inne miejsce, odleg³e o ponad
100 metrów, znajduj¹ce siê na
innym parkingu.
W ten sposób dosz³o do
absurdalnej sytuacji: oto oso-

ba niepe³nosprawna, posiadaj¹ca obowi¹zuj¹c¹ kartê
parkingow¹ z dat¹ wa¿noœci
do 7.11.2019 roku, od po³owy stycznia 2015 roku ma
zdecydowanie mniej korzystne warunki parkowania ni¿
osoba pe³nosprawna, mieszkaj¹ca przy tej samej ulicy,
nie posiadaj¹ca takiej karty.
Postanowiliœmy zbadaæ
sprawê i dowiedzieæ siê, dlaczego tak jest. Skontaktowaliœmy siê w pierwszej kolejnoœci z VI Oddzia³em Stra¿y
Miejskiej, który obs³uguje
m.in. Bia³o³êkê.
Dowiedzieliœmy siê, ¿e wyznaczenie sta³ego miejsca postojowego dla osoby niepe³nosprawnej nale¿y do administracji osiedla, ale zale¿y od
zarz¹dcy terenu. Ponadto
oznakowanie takiego miejsca
musi byæ zgodne z planem organizacji ruchu. Wielokrotnie
wzywana przez pana K. Stra¿
Miejska zauwa¿y³a, ¿e miejsce
postojowe znajduje siê na terenie dzielnicy, a nie spó³dzielni i nie zosta³o naniesione na
plan organizacji ruchu.
- Zrobiliœmy, co do nas
nale¿a³o. Zauwa¿yliœmy nieprawid³owoœæ i zg³osiliœmy
j¹ zarz¹dowi spó³dzielni –
powiedzia³ przedstawiciel
Stra¿y Miejskiej.
O dalsze wyjaœnienia, jak
mog³o dojœæ do takich zaniedbañ, zwróciliœmy siê do
Spó³dzielni RSM „Praga”.
Prezes RSM „Praga” do
spraw eksploatacji, Tomasz
Jankojæ potwierdzi³, ¿e niew¹tpliwie miejsce postojowe
zosta³o wyznaczone na terenie, które nale¿y do miasta,
do dzielnicy Bia³o³êka. Okazuje siê, ¿e wtedy nikt nie
zada³ sobie trudu zbadaæ, jak
przebiega granica dzia³ki.
Przez kilka lat wszystko
wszystkim pasowa³o, a¿ do
momentu, kiedy spraw¹ zainteresowa³a siê Stra¿ Miejska. Spó³dzielnia nie mo¿e
nic zrobiæ (oznakowaæ miejsca
dla osoby niepe³nosprawnej
ani nanieœæ go na plan organizacji ruchu) na terenie,
który do niej nie nale¿y, co nie
znaczy, ¿e nie podjê³a w tej
sprawie pewnych kroków.
Zarz¹d spó³dzielni wyst¹pi³
do dzielnicy Bia³o³êka z pytaniem o mo¿liwoœæ dzier¿awy
wy¿ej wymienionego miejsca
postojowego. Jednak Spó³dzielniê RSM „Praga” jako
kontrahenta obowi¹zuj¹ zarz¹dzenia i stawki dzier¿awy
ustalone przez Prezydenta
miasta Warszawy, a stawki te
s¹ doœæ wysokie, wynosz¹ 3
z³ za metr kwadratowy. Sk¹d
wzi¹æ na to pieni¹dze? Trzeba by przyk³adowo podnieœæ
wszystkim mieszkañcom
dwóch budynków przy ul.
Erazma z Zakroczymia stawki na fundusz remontowy.
Raczej niemo¿liwe, ¿eby
Rada Nadzorcza chcia³a to
zatwierdziæ.
Pozostaje jeszcze 6 miejsc
parkingowych, znajduj¹cych
siê na gruncie spó³dzielni.

Pretenduj¹ do nich mieszkañcy 60, a nawet 80 mieszkañ
(3 budynków). Miejsce dla
osoby niepe³nosprawnej jest
szersze, wynosi 3,60 m, lub wsparte o chodnik - 3,10 m,
w ka¿dym razie to 1,5 miejsca
standardowego.
- Je¿eli w ramach tych 6
miejsc urz¹dzimy miejsce dla
osoby niepe³nosprawnej, dla
pozosta³ych mieszkañców
pozostan¹ 4 miejsca - mówi
prezes Tomasz Jankojæ. Ludzie bêd¹ protestowaæ.
Wygl¹da na to, ¿e sytuacja
jest patowa. Zdaje siê, ¿e
jednak jest jakieœ wyjœcie. Po-

dobno najkorzystniej by³oby,
aby sam niepe³nosprawny
zwróci³ siê do urzêdu dzielnicy
Bia³o³êka o wydzier¿awienie
mu terenu na miejsce postojowe za symboliczn¹ z³otówkê.
Sêk w tym, ¿e pan K. nie
chce dzier¿awy. Chce przywrócenia poprzedniego stanu,
czyli oznakowania miejsca
postojowego blisko budynku.
Chce byæ po prostu przyzwo-

icie traktowany. To, ¿e kiedyœ
spó³dzielnia nie dope³ni³a
formalnoœci, tzn. nie zatwierdzi³a swojej decyzji w formie
planu organizacji ruchu, nie
jest jego win¹.
Wydaje siê, ¿e do pozytywnego zakoñczenia tej sprawy,
wystarczy³oby trochê dobrej
woli ka¿dej ze stron. Reszta
jest w rêkach burmistrza.
Joanna Kiwilszo

No¿e do kosiarek
i traktorków,
¿y³ki do kos spalinowych
tel. 665-007-515, e-maestro.eu

Aglaja znaczy taniec
Aglaja by³a jedn¹ z mitologicznych Charyt, czyli Gracji,
bogini¹ wdziêku i radoœci. U¿yczy³a te¿ swego imienia
praskiej szkole tañca, której œwi¹teczny pokaz by³
eksplozj¹ m³odoœci i niepohamowanej energii.

Tu¿ przed Œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia, w Szkole Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta
8, odby³ siê Œwi¹teczny Pokaz
Taneczny, podczas którego
zaprezentowali siê m³odzi tancerze Pracowni Tañca, Ruchu
i Relaksu „Aglaja”.
„Aglaja” jest m³od¹ szko³¹,
istnieje dopiero od dwóch lat,
a ju¿ mo¿e pochwaliæ siê du¿ymi sukcesami. Za³o¿ycielk¹
pracowni jest m³oda, utalentowana tancerka, Dominika
D¹bkowska. Taniec jest jej
pasj¹ od pi¹tego roku ¿ycia.
Uczennica Joanny Szokalskiej i Agustina Egurroli, zaczê³a odnosiæ sukcesy od
pierwszych startów w Mistrzostwach Polski w 2002 roku. W
nastêpnych latach, jako solistka wielokrotnie zdobywa³a
tytu³ mistrzyni i wicemistrzyni
Polski, by³a finalistk¹ Mistrzostw Europy i Œwiata w
stylu jazz, dance show, disco
dance oraz hip hop.
Dziœ, rozwijaj¹c dalej swoje umiejêtnoœci oraz tañcz¹c
w warszawskich teatrach
(m.in. w Rampie i Romie), jednoczeœnie przekazuje swoj¹
wiedzê innym. Wychowa³a siê
na Targówku, dlatego w³aœnie
tu, na Pradze postanowi³a
za³o¿yæ w³asn¹ pracowniê
tañca, aby w ten sposób daæ
mo¿liwoœæ rozwoju utalentowanym w tym kierunku dzieciom i m³odzie¿y z prawobrze¿nej Warszawy, czyli
rejonu stolicy pomijanego
zwykle przez wielkich tancerzy.
Aktualnie w Pracowni Tañca, Ruchu i Relaksu „Aglaja”,
mieszcz¹cej siê przy ul. Jagielloñskiej 62, tañczy 38

dzieci i m³odzie¿y w ró¿nych
kategoriach wiekowych i takich stylach, jak jazz, modern
dance, disco dance i hip hop.
S¹ te¿ zajêcia dla doros³ych.
- Powoli bêdziemy do naszej pracowni wprowadzaæ
taniec towarzyski – mówi Dominika D¹bkowska. – Mamy
ju¿ œwietnych instruktorów.
Na razie, podczas pokazu
w szkole na Brechta dzieci
zaprezentowa³y siê w uk³adach grupowych, do których
choreografiê w przewa¿aj¹cej czêœci u³o¿y³a Dominika
D¹bkowska. Pierwsza wyst¹pi³a grupa przedszkolna.
Wiêkszoœæ tych najm³odszych dziewczynek tañczy od
wrzeœnia. By³ to ich pierwszy
wystêp. Mimo to czu³y siê
bardzo swobodnie, a swoj¹
energi¹ mog³y obdzieliæ chyba wszystkich znajduj¹cych
siê na sali widzów.
Podobnie optymistyczny i
porywaj¹cy by³ wystêp miniformacji dzieci z m³odszych
klas szkolnych. Widaæ by³o,
¿e ubrane kolorowo dziewczynki œwietnie siê w tañcu

bawi¹. Trzeba te¿ dodaæ, ¿e
tancerki z mini-formacji maj¹
ju¿ na swoim koncie pierwsze
nagrody. Ogromnym sukcesem by³o dla nich zajêcie 2.
miejsca w turnieju „Taneczne
Pejza¿e” w listopadzie ubieg³ego roku.
W zupe³nie innym stylu
utrzymany by³ wystêp mieszanej
i najbardziej zró¿nicowanej
wiekowo grupy hip-hopowej.
Na pozornym „luzie”, w swobodnych ubraniach, œwietnie
zgrani, pokazali umiejêtnoœci,
które na pewno wymaga³y
wielu godzin æwiczeñ. Po
uk³adach grupowych, w
indywidualnym tañcu nowoczesnym zaprezentowa³y
siê „seniorki” Agnieszka i
Zuzanna oraz za³o¿ycielka
szko³y, Dominika D¹bkowska.
Zak³adaj¹c Pracowniê Ruchu,
Tañca i Relaksu „Aglaja” przy
ul. Jagielloñskiej, Dominika
D¹bkowska chcia³a pokazaæ
dzieciom i ich rodzicom, ¿e
mo¿na mieæ pasjê, któr¹ warto rozwijaæ, i nie trzeba przy
tym jeŸdziæ daleko do œródmieœcia. Chcia³a pokazaæ te¿
inne mo¿liwoœci spêdzania
czasu po szkole ni¿ siedzenie przed komputerem lub
zabawy podwórkowe.
- Zajêcia w naszej pracowni rozwijaj¹ kreatywnoœæ i
wra¿liwoœæ muzyczn¹, a równoczeœnie ucz¹ dyscypliny –
mówi Dominika D¹bkowska.
– To, czego siê dzieci tutaj
naucz¹, bêdzie procentowaæ
w ich przysz³ym ¿yciu.
Po wspania³ym œwi¹tecznym pokazie mo¿emy mieæ
pewnoœæ, ¿e tak w³aœnie bêdzie. Ludzie raz wprowadzeni w magiczny œwiat tañca,
nigdy z niego nie zrezygnuj¹.
Joanna Kiwilszo
Fot. Kornelia Kuzio³a

Zarz¹d Praskich Terenów Publicznych
w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy wydzier¿awi:
pawilon handlowy w zabudowie szeregowej o pow. 15 m2
na bazarze Szmulki ul. Radzymiñska 6
oraz
budynek dawnego szaletu miejskiego o pow. 42,5 m2
po³o¿onego w Parku Praskim naprzeciwko wejœcia do ZOO.
Kontakt: tel. 22 619 07 54 wewnêtrzny 4.

Debata o bud¿ecie partycypacyjnym
na Pradze Pó³noc
Rusza druga edycja bud¿etu partycypacyjnego, w ramach którego w ca³ej Warszawie do rozdysponowania
bêdzie ponad 51 mln z³ – ju¿ nie pó³, ale 1-2% bud¿etu
ka¿dej dzielnicy. W kolejnych latach kwota ta ma nadal
rosn¹æ. Zg³aszane projekty musz¹ siê mieœciæ w zadaniach w³asnych samorz¹du Warszawy, a ich realizacja nie
mo¿e przekraczaæ jednego roku.
W tegorocznym regulami- rady oraz naczelnicy wydzianie zasz³o kilka zmian. Klu- ³ów. Na propozycje mieszczow¹ z nich jest mo¿liwoœæ kañców odpowiadano nag³osowania na wiêcej ni¿ 5 tychmiast, godz¹c siê zarówprojektów. Mo¿e ich byæ do- no na rozszerzenie godzin
wolnie wiele, byle nie przekro- konsultacji dla autorów proczy³y górnej kwoty tegorocz- jektów (oprócz czwartków
nego bud¿etu partycypacyj- miêdzy 13 a 15 bêd¹ siê
nego, która w dzielnicy Pra- odbywaæ równie¿ w poniega Pó³noc wynosi 2 755 884 dzia³ki w godz. 14-18), jak i
z³. Trochê trudniej bêd¹ mieli na opublikowanie na stronie
autorzy projektów, poniewa¿ urzêdu planów inwestycyjpod wnioskiem musi siê pod- nych dzielnicy na bie¿¹cy
pisaæ 30 osób wspieraj¹cych oraz przysz³y rok. Zdecydo– dwa razy wiêcej ni¿ w ubie- wano siê równie¿ na powog³ym roku. Poza tym ma byæ ³anie koordynatorów ds. bu³atwiej. Miasto stawia na in- d¿etu partycypacyjnego w
ternet i zachêca do przesy³a- ka¿dym wydziale. Na wnionia swych projektów drog¹ sek mieszkañców zwiêkszoelektroniczn¹. W tym roku nie na zostanie liczba miejsc, w
bêdzie wymagane dostarcze- których bêdzie mo¿na g³onie papierowych orygina³ów. sowaæ osobiœcie. Urz¹d tym
Od 17 stycznia do 17 lutego razem aktywnie w³¹czy siê
mo¿na zg³aszaæ swoje pro- tak¿e w promocjê bud¿etu
jekty, które w marcu bêd¹ partycypacyjnego, a zg³oszone
podlega³y dyskusji publicznej, projekty bêd¹ prezentowane
a nastêpnie preselekcji. Me- podczas dzielnicowych imrytoryczn¹ weryfikacjê wnio- prez. Pad³o te¿ wiele pomysków przez urzêdników tym s³ów, które byæ mo¿e zostan¹
razem zaplanowano na sa- do bud¿etu partycypacyjnego
mym koñcu tego procesu.
zg³oszone, jak zajêcia pozaSpotkanie poœwiêcone lekcyjne dla dzieci, dostawiepriorytetom rozwojowym nie koszy na psie odchody
dzielnicy jest te¿ nowym czy stworzenie infrastruktury
punktem w kalendarzu wyda- sportowej dla m³odzie¿y oraz
rzeñ zwi¹zanych z bud¿etem miejsca dla osób starszych
partycypacyjnym. Chodzi o to, na nowym osiedlu komunalnym
aby poinformowaæ mieszkañ- na Golêdzinowie.
ców o zamierzeniach urzêdu,
Dyskusjê zdominowa³ jeda projektodawców uwra¿liwiæ nak temat priorytetów rozwona przyjêt¹ przez w³adze stra- jowych i bie¿¹ce interwencje.
tegiê rozwoju dzielnicy.
Seniorzy z Domu Dziennego
Na Pradze Pó³noc mo¿liwoœæ takiej debaty spotka³a
siê z ogromnym zainteresowaniem mieszkañców. Sala
konferencyjna Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc wrêcz pêdokoñczenie ze str. 1
ka³a w szwach.
Na piêkne wnêtrze zwróci³
Nowe w³adze dzielnicy zapowiedzia³y politykê wyrów- uwagê burmistrz S³awomir
nywania szans dzieci i m³o- Antonik. Wyrazi³ zadowolenie,
dzie¿y, m.in. przez po³o¿enie ¿e uda³o siê znaleŸæ formu³ê,
nacisku na zajêcia sportowe. która umo¿liwi dzia³ania
Kontynuowane bêdzie pod³¹- centrum.
czanie kolejnych kamienic do
Inicjatywy w³¹czenia seniosieci ciep³owniczej oraz re- rów do dzia³alnoœci Oddzia³u
monty, w tym tak¿e niszcze- PZERiI pogratulowa³ Janusz
j¹cych zabytków, jak np. Pa- Czy¿, przewodnicz¹cy zarz¹³acyk Konopackiego czy za- du Oddzia³u Okrêgowego
bytkowa stacja transformato- PZERiI. ¯yczy³, by wszystkie
rowa na rogu Konopackiej i plany i zamierzenia siê spe³ni11 Listopada. W spotkaniu ³y. Pose³ Marcin Kierwiñski,
wzi¹³ udzia³ ca³y nowy zarz¹d wraz z gratulacjami za lokal,
dzielnicy, przewodnicz¹cy urz¹dzony „z klas¹ i smakiem”,

Pobytu przy Brzeskiej z³o¿yli
na rêce burmistrza Paw³a Lisieckiego petycjê w sprawie
jak najszybszego przyznania
im lokalu zapewniaj¹cego
godne warunki bytowe i przystosowanego do prowadzenia zajêæ dla starszych osób.
Konkretne deklaracje w tej
sprawie jeszcze nie pad³y,
ale na Pradze Pó³noc ma powstaæ Uniwersytet Trzeciego
Wieku oraz Rada Seniorów
przy burmistrzu dzielnicy.
Rodzice uczniów ze szko³y
przy ul. Bia³ostockiej upominali
siê o odpowiednie warunki do
uprawiania sportu przez ich
dzieci. Problemy dodatkowo
komplikuj¹ roszczenia do terenu boiska. Obiecano zaj¹æ
siê spraw¹.
Ze strony burmistrza Lisieckiego pad³o zapewnienie
o chêci organizowania kolejnych spotkañ z mieszkañcami,
poœwiêconych tak bud¿etowi
partycypacyjnemu, jak i tematom zg³aszanym przez
mieszkañców. W³adza, która
s³ucha i chce byæ jak najbli¿ej spraw ludzi to ca³kowicie
nowa jakoœæ na Pradze Pó³noc.
Wypada wiêc pisaæ wnioski
do bud¿etu partycypacyjnego
i ze wsparciem w³adz dzielnicy zmieniaæ to, z czego
jesteœmy niezadowoleni.
Poniewa¿ nie zdecydowano
siê na podzia³ bud¿etu na
mniejsze obszary, najwiêksze
szanse maj¹ projekty ogólnodzielnicowe, odpowiadaj¹ce
na potrzeby wielu mieszkañców. Mo¿na je sk³adaæ
tylko do 17 lutego. Wiêcej
informacji na stronie:
www.twojbudzet.um.warszawa.pl
Kr.

Centrum dla seniorów
przekaza³ pami¹tkowy miedzioryt z budynkiem Sejmu.
Za wsparcie, które pomog³o powo³aæ do ¿ycia Centrum Aktywnoœci Seniorów,
dyplomy z podziêkowaniem
otrzymali: Andrzej Pó³rolniczak, prezes zarz¹du RSM
„Praga”; Justyna Abdullah z
firmy Amrit Kebab; Krzysztof
Miszewski, przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Targówek;
Marian G¹siorowski, cz³onek
zarz¹du Ligi Przyjació³ Polskiego Lotnictwa; Antoni Koœciuk, cz³onek Ko³a nr 15;
radna Dorota Kozielska.
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Pod patronatem „Alka”
W pierwszym roku szkolnym, 1933/34, Szko³a Podstawowa
mia³a 386 uczniów i 6 nauczycieli; kierownikiem by³ Julian
Jacurzyñski. Teraz ma 834 uczniów i 66 nauczycieli.
Od 30 marca 1988 roku nosi imiê Macieja Aleksego
Dawidowskiego „Alka”. Ten podharcmistrz, cz³onek
podziemnej organizacji Wawer, dowódca grupy GS, przed
45 laty, w akcji pod Arsena³em zosta³ œmiertelnie ranny,
wyzwalaj¹c z rak gestapo swego przyjaciela i towarzysza
walki Jana Bytnara „Rudego”. Portret patrona, namalowany
przez absolwentkê SP 52, Annê Pill, mno¿na ogl¹daæ na
szkolnym korytarzu.

14 stycznia Szko³a Podstawowa nr 52 przy ul. Samarytanka 4a uroczyœcie obchodzi³a 80-lecie. W sali gimnastycznej zawis³ wielki baner
(4,8 x 3,5 m) z 1800 zdjêciami uczniów. Goœci, nauczycieli i uczniów serdecznie powita³a dyrektor szko³y Ewa
Ga³¹zka. Powiedzia³a: „Szko³a to budynek, ale tak¿e ludzie: uczniowie, nauczyciele
i rodzice. W naszej szkole
wa¿na jest atmosfera: duchy
przyjaŸni, odpowiedzialnoœci
i wspó³pracy. Nauczyciele s¹
szczêœliwi, ¿e dzieci siê tu
garn¹; to zas³uga tak¿e tych,
którzy wczeœniej tu pracowali”.
Sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej, przygotowania uczniów do udzia³u w ¿yciu spo³ecznym, pogratulowa³ Zbigniew Czaplicki,
który w imieniu marsza³ka
województwa mazowieckiego
Adama Struzika przekaza³
medal pami¹tkowy „Pro Mazovia” dla szko³y oraz dyplomy
uznania dla 11 nauczycielek.
Ka¿dej z pañ dyrektor SP 52
gratulowa³a dowcipnym wierszykiem. Wicekurator oœwiaty
Dorota Soko³owska nawi¹za³a
dialog z uczniami, stawiaj¹c
pytania, m.in. o patrona szko³y.
Na pytanie „co jest najwa¿niejsze?” wiele g³osów odpowiedzia³o: „byæ szczêœliwym!”,
jeden „byæ dobrym!”.

„Mury s¹ stare, ale w œrodku
têtni ¿ycie, jest m³odzieñczo”
– t¹ obserwacj¹ podzieli³ siê
senator Marek Borowski.
Nauczycielom, uczniom i
rodzicom ¿yczy³, by stanowili
spo³ecznoœæ, która siê rozumie.
Gratulacje i ¿yczenia przekazali tak¿e: dyrektor Biura
Edukacji Joanna Gospodarczyk, burmistrz S³awomir Antonik, radna Dorota Kozielska,
przedstawiciele zwi¹zków zawodowych i Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego oraz ks.
Andrzej Mazañski z parafii
Œw. Rodziny na Zaciszu.
Z bogatym programem artystycznym wyst¹pili uczniowie
klas IV-VI: 25-osobowy chór,
15 tancerzy i 13 recytatorów.
Zaprosili wszystkich w senty-

mentaln¹ podró¿ o historii
szko³y i jej patrona, s³owem
mówionym, piosenk¹ (solowo
i zbiorowo) oraz tañcem. By³o
m.in. o „Dniu pierwszego
wrzeœnia roku pamiêtnego”, o
historii harcerstwa, obchodach 60-lecia szko³y. Po refleksji „Cz³owiek jest wielki nie
przez to, co ma, lecz – czym
siê dzieli” wyœpiewano kolejn¹: „Wa¿ne s¹ tylko te dni,
których jeszcze nie znamy”.
Przebój „We are a champions” zachêci³ ca³¹ salê do
rytmicznych ruchów. Program
przygotowa³y: Agnieszka
Ga³ach i Anna Jaczewska,
muzykê Magdalena Habza,
dekoracje Justyna Bajerczak,
choreografiê Agnieszka Krasnodêbska i Tomasz Mêdrykowski. Dla goœci uczniowie
przygotowali tak¿e upominki
- orgiami z g³ow¹ kotka, wewn¹trz ze zdjêciami patrona
i logo szko³y. W pakiecie by³
te¿ ¿eton pami¹tkowy z logo
SP 52. W finale nastrój podgrza³y race na jubileuszowym
torcie o smaku waniliowym.
Relacja i zdjêcia z obchodów
znajd¹ siê w kolejnym tomie
kroniki szkolnej, uzupe³niaj¹c
historiê utrwalon¹ w 15 bogato
ilustrowanych tomach.
Syntetyczny obraz SP 52
wczoraj i dziœ, znajduje siê
w Biuletynie „80 lat Szko³y
Podstawowej nr 52”. Tekst
koñczy informacja: „Obecnie
nasza szko³a jest liderem
na Targówku. W teœcie
kompetencji w 2014 roku
uzyskaliœmy najlepszy wynik
w dzielnicy i jeden z najlepszych w Warszawie.”
K.

Czêœæ artystyczn¹ spotkania wype³ni³ zespó³ „Praga to
my” z Ko³a nr 11, który wzruszy³ seniorów piosenkami z
ich m³odych lat, od „Que sera,
sera”, przez „Serduszko puka
w rytmie cza cza”, „Serce to
najpiêkniejsze s³owo œwiata”,
do „Wspomnij mnie”.
Organizatorzy i wspieraj¹cy
dzia³alnoœæ centrum zadbali
o smaczny poczêstunek.
„Jesteœmy otwarci nie tylko na
cz³onków naszego zwi¹zku” –
zapewnia³ zarówno Witold Harasim, jak przewodnicz¹ca komisji kultury oddzia³u Hanna Sobótka. Potwierdzeniem tego by³a
obecnoœæ m.in. Reginy G³uchowskiej, prezesa Oddzia³u
Bródno Towarzystwa Przyjació³

Warszawy oraz przewodnicz¹cego Spo³ecznej Rady Kombatanckiej p³k. Czes³awa Lewandowskiego, który zapowiedzia³
aktywn¹ wspó³pracê z Centrum.
Inicjatywy i chêæ uczestnictwa w dzia³aniach Centrum
Aktywizacji Seniorów mo¿na

zg³aszaæ zarówno do prezydium zarz¹du Oddzia³u Rejonowego PZERiI przy ul.
Pra³atowskiej 4 we wtorki i
czwartki w godz. 11-14 (tel.
22 811 49 48) oraz na adres
mailowy: h.sobotka@wp.pl.
K.
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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
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
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
ATRAKCYJNA po¿yczka od
200 z³ do 25 tyœ. Tel. 668-681-888
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16

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

DO 4000 z³ na oœwiadczenie,
szybko i bezpiecznie. Tel.
668-681-888
EKSPRES gotówkowy!
Po¿yczymy do 25.000 z³!
Tel. 668-681-888
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio.
Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118
GLAZURA, hydraulika,
malowanie, 606-181-588
MALOWANIE
œcian
502-255-424, 22 835-66-18
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

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

ROLETY, ¿aluzje, markizy,
moskitiery 508-608-790
SPRZ¥TANIE obiektów
515-594-649
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KUPIÊ ka¿de auto, równie¿
rozbite i bez dokumentów
789-090-573

PROTEZY

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

Kapelani wojskowi a Charlie Hebdo
Proszê Szanownych Pañstwa, wczuwam siê w klimat
sporu Europy o religiê, wp³ywy,
kasê i kobiety. Myœlê, ¿e europejskie kobiety nie powinny
umieraæ jako dziewice, bo natychmiast porywane bêd¹ jako
hurysy do islamskiego raju.
Aliœci szkoda, ¿e do szkolnych lektur obowi¹zkowych w
chrzeœcijañstwie i islamie nie
nale¿¹ Biblia i Koran i na odwrót.
Wykszta³cenie i œwiadomoœæ
kultur pozwoli³aby wygwizdaæ
interpretatorów od religii, popychaj¹cych narody do zbrodni i
wojen. W armiach europejskich
s¹ kapelani wojskowi. W islamie
ka¿dy jest ¿o³nierzem i kapelanem z licencj¹ na zabijanie.
W poprzednim felietonie
postanowi³em przybli¿yæ Pañ-

stwu funkcje nerek. W tym napiszê o nefronie.
Mi¹¿sz nerek ma budowê
modu³ow¹. Jeden modu³ jest niezale¿n¹ fabryczk¹ moczu. Suma
pracy wszystkich modu³ów to
iloœæ oddawanego w ci¹gu ¿ycia
moczu. Nefron to nazwa modu³u. Do nefronu nale¿y k³êbek
nerkowy, w którym przes¹cza siê
krew do tzw. moczu pierwotnego.
Ów filtrat wp³ywa do kanalików
nerkowych bli¿szych i dalszych.
Pod wp³ywem hormonu ADH-antydiuretycznego i doœæ skomplikowanych procesów filtracji,
wtórnego odzysku produkt
jest odpowiednio zagêszczony,
oczyszczony i z niego nefron

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

DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

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

Zimowa ptasia sto³ówka
Póki co, zima w odwrocie, jednak nied³ugo znów pewnie
zaatakuje. Choæ na razie nie ma mrozu i œniegu, naszym
skrzydlatym s¹siadom nie jest ³atwo znaleŸæ wystarczaj¹c¹
iloœæ po¿ywienia.

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

3 siostry
Trzy œliczne 10-tygodniowe suczki szukaj¹ domów. Wszystkie rozrabiaj¹, psoc¹, bawi¹
siê...., nie mo¿na od nich oderwaæ oczu :). Ka¿da z nich jest iskr¹ rozgrzewaj¹c¹ serce i
przynosz¹c¹ radoœæ. Sunie
s¹ przyjazne, ufne wobec
ludzi i innych zwierz¹t.
Obecnie przebywaj¹ w
domu tymczasowym w
Warszawie pod opiek¹ Fundacji „Psiegrane marzenia”.
Odpchlone, odrobaczone,
zdrowe, czekaj¹ na adopcje.
Tel: 505-112-525

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

odzyskuje cenne sk³adniki, jak
glukoza i bia³ka. Do filtratu
przedostaj¹ siê substancje
szkodliwe i niepotrzebne organizmowi. Fizykochemicznie
nefron dzia³a na zasadzie wymienników przeciwpr¹dowych.
Absolutne dzie³o sztuki oczyszczania. Dziêki budowie modu³owej nerki posiadaj¹ rezerwê
czynnoœciow¹. Ich budowa przypomina wygl¹d dziurek w prysznicu. Po uszkodzeniu ponad 70
do 90% mi¹¿szu zaczynaj¹ siê
objawy nerkowej mocznicy prawdziwej zwanej te¿ azotemi¹.
Mocznica prawdziwa cechuje siê
nieodwracalnym uszkodzeniem
wiêkszoœci nefronów.

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 stycznia
1, 2, 3, 4 lutego
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

Myœlê, ¿e warto je dokarmiaæ,
by w dobrej kondycji doczeka³y
wiosny, a przy okazji czerpaæ
radoœæ z ich obserwacji. Trzeba jednak robiæ to m¹drze, by
pomóc, a nie zaszkodziæ. Podstawow¹ zasad¹ jest, by pokarm jak najbardziej zbli¿ony
by³ do tego, co ptaki jedz¹ w
naturze. Zaopatrzenie karmnika powinno wiêc odpowiadaæ
temu, jakie ptaki ¿yj¹ w naszym s¹siedztwie, ew. jakie
chcemy ugoœciæ.
Dla najczêstszych na naszych podwórkach wróbli i
mazurków podsypmy drobne
kasze (prócz gryczanej pra¿onej), nasiona prosa, pszenicy,
owsa, mog¹ byæ te¿ p³atki zbo¿owe (czyste, bez ¿adnych
przypraw) i ry¿owe, nasiona
lnu i konopi. Wielkim przysmakiem i bardzo wartoœciowym
pokarmem bêd¹ ziarna ³uskanego s³onecznika. Najlepiej
przygotowaæ mieszankê zbó¿
i s³onecznika i w takiej formie
podawaæ ptakom.
Do tak zastawionego sto³u
w bardziej mroŸne i œnie¿ne
dni mo¿e uda nam siê te¿
zwabiæ kosa, drozda œpiewaka, kwiczo³a, szpaka, rudzika,
strzy¿yka, trznadla i dzierlatkê.
Wszystkie te ptaki lubi¹ te¿
owoce: œwie¿e, pokrojone jab³ka i gruszki, rodzynki, suszone/mro¿one morele, daktyle,
mro¿one owoce czarnego
bzu, ligustru, porzeczek, jagód,
aronii, jarzêbiny. Dobrym

menu bêd¹ te¿ gotowane,
NIESOLONE jarzyny.
Takie ptaki jak szczygie³,
dzwoniec, ziêba, jer, czeczotka, czy¿yk, gil, grubodziób czy
makol¹gwa chêtnie zjedz¹ nasiona oleiste: s³onecznika, lnu,
maku, rzepiku, konopi, ziarna
zbó¿, pestki owoców, nasiona
dziko ¿yj¹cych roœlin, nasiona
sa³aty siewnej, kapusty polnej,
rzepy, rozdrobnione nasiona
dyni.
Dla sikor, kowalika i dziêcio³ów dobra bêdzie mieszanka
t³uszczowa z nasionami oleistymi (konopie, s³onecznik,
rzepik, rzepak, len, mak,
rozdrobnione pestki dyni i
ogórka), rozdrobnione orzechy,
kukurydza, pszenica oraz nasiona drzew iglastych.
Go³êbie, sierpówki, wrony,
kawki, gawrony mo¿emy
karmiæ grubymi kaszami (np.
pêczak), pszenic¹, kukurydz¹,
grochem, soczewic¹.
Kaczki i ³abêdzie posil¹
siê gotowanymi jarzynami i
ziemniakami (BEZ SOLI),
surowymi, utartymi jarzynami
(marchew, kapusta, buraki),
ziarnami zbó¿.
Osoby dokarmiaj¹ce ptaki
czêsto i chêtnie stosuj¹ chleb.
Nie jest to dobre rozwi¹zanie,
poniewa¿ chleb zawiera sól,
przyprawy i konserwanty, które szkodz¹ ptakom. Je¿eli ju¿,
to wykorzystujmy tylko pieczywo bia³e (nie robione na kwasie chlebowym), najlepiej pod-

suszone i koniecznie pokruszone lub pokrojone w drobn¹
kostkê. Nieraz obserwowa³am
ptaki z trudem próbuj¹ce wyrwaæ okruchy z zamarzniêtego
bochenka i jednoczeœnie walcz¹ce miêdzy sob¹ o dostêp
do niego. Rozdrobnionym pieczywem posili siê wiêcej ptaków, zostanie ono szybko zjedzone i nie bêdzie siê psu³o.
Nigdy nie dawajmy ptakom
chleba spleœnia³ego! To samo
zreszt¹ dotyczy wszystkich innych pokarmów. Pamiêtajmy o
tym, ¿e ptaki potrzebuj¹ te¿
ugasiæ pragnienie. Dlatego
trzeba równie¿ zadbaæ, by mia³y dostêp do czystej, niezamarzniêtej wody.
Musimy mieæ œwiadomoœæ,
¿e podejmuj¹c siê dokarmiania bierzemy na siebie niema³¹
odpowiedzialnoœæ za dobrostan karmnikowych goœci. Jest
bardzo wa¿ne, by karmnik by³
zaopatrywany regularnie, gdy¿
ptaki przyzwyczajaj¹ siê do
sto³ówki i czêsto pokonuj¹
znaczne odleg³oœci, by siê w
niej posiliæ, trac¹c du¿o energii. Nie jest bez znaczenia
miejsce dokarmiania, szczególnie w przypadku ptaków
drobnych. Powinno byæ zaciszne, np. os³oniête domem lub
gêstymi krzewami, gdzie ptaki
³atwo skryj¹ siê w przypadku
ataku drapie¿nika (np. krogulca lub kota), ale jednoczeœnie
ods³oniête, by w razie potrzeby mog³y siê ratowaæ ucieczk¹.
Jeœli karmimy bezpoœrednio
na ziemi, trzeba to miejsce
oczyœciæ ze œniegu i po³o¿yæ
np. kawa³ek tektury czy deskê,
¿eby pokarm nie uleg³ zabrudzeniu i zawilgoceniu. Jeœli korzystamy z tradycyjnego karmnika w kszta³cie domku, powinien on posiadaæ daszek i wysuwan¹ pod³ogê, która ³atwo
jest umyæ. Dobre i wygodne,
plastikowe karmniki w formie
walca mo¿na kupiæ w sklepach
zoologicznych, mo¿na je te¿
zrobiæ samodzielnie z baniaka
lub dwóch butelek po wodzie.
Instrukcjê, jak zrobiæ taki karmnik, znajdziecie na stronie internetowej Nogi w £apê pod linkiem:
http://www.nogawlape.org/?p=2004.
Do dzie³a!
Renata Markowska
Fundacja Noga w £apê
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Bud¿et i noworoczne refleksje

Wróci³em

wyborach samorz¹dowych. Wynik obydwu aktów wyborczych
by³ podobny. Nieznaczna przewaga Platformy Obywatelskiej
nad Prawem i Sprawiedliwoœci¹.
Po 19 eurodeputowanych z ka¿dej partii zasiad³o w Brukseli i
Strasburgu plus niespodziewanie odkurzony Janusz KorwinMikke. Na jesieni dosz³o zaœ do
ponownego starcia gigantów z
tym, ¿e najwiêkszym zaskoczeniem
by³ œwietny wynik Polskiego
Stronnictwa Ludowego, a tak¿e
bardzo d³ugie i dok³adne liczenie
g³osów przez PKW. Niewiele
brakowa³o, a kampania liczenia
by³aby d³u¿sza od tej w³aœciwej.
Ostatecznie uda³o siê ustaliæ, ¿e
w 8 sejmikach wygra³a PO, w 6
wygra³o PiS, a w 2 zwyciê¿y³o
PSL. Jednak w 15 województwach w³adzê sprawuje koalicja
PO-PSL, a tylko w jednym rz¹dzi
PiS. Nie wolno rzecz jasna pomin¹æ zmiany na stanowisku premiera, kiedy to po 7 latach rz¹dów Donald Tusk zosta³ wybrany
na przewodnicz¹cego Rady
Europy i po tym wielkim awansie
stery rz¹du objê³a Ewa Kopacz.

Po kilku tygodniach przerwy
wracam na ³amy Nowej Gazety
Praskiej, aby kontynuowaæ komentowanie wydarzeñ na warszawskiej scenie politycznej.
Absencja spowodowana by³a
rewolucj¹, jak¹ wywo³a³y w
moim ¿yciu narodziny syna.
Leon sprawi³, ¿e na œwiat zacz¹³em patrzeæ inaczej, a i polityka przesta³a byæ priorytetem.
Wybory samorz¹dowe nie
przynios³y trzêsienia ziemi. Prezydentem Warszawy ponownie
zosta³a Hanna GronkiewiczWaltz, choæ nie sta³o siê to w
pierwszej turze. Maj¹c do wyboru j¹ i kandydata Prawa i Sprawiedliwoœci Jacka Sasina, przed
dogrywk¹ udzieli³em poparcia
urzêduj¹cej pani prezydent. Choæ
w wielu rzeczach siê z ni¹ nie
zgadza³em, to uzna³em, ¿e nie
mo¿na pozwoliæ na powrót PiSowskiej IV Rzeczypospolitej do
stolicy. Bo st¹d rozla³aby siê na
ca³y kraj. Chcieliby tego najwyraŸniej moi konkurenci do urzêdu
prezydenta Warszawy: Przemys³aw Wipler i Piotr Guzia³, bo oni
udzielili poparcia Sasinowi. O ile
tego pierwszego jestem jeszcze
w stanie zrozumieæ, to Guzia³
pozuj¹cy na lewicowca i zachêcaj¹cy do g³osowania na kandydata Prawa i Sprawiedliwoœci
skompromitowa³ siê doszczêtnie.
Przynajmniej po lewej stronie
sceny politycznej.
Wybory ciê¿ko doœwiadczy³y
lewicê. Reprezentacja Sojuszu
Lewicy Demokratycznej w Radzie Miasta skurczy³a siê do
dwóch radnych i na dodatek
¿aden z nich nie jest z prawobrze¿nej Warszawy. Wielka polityka by³a nieub³agana i wybory lokalne po raz kolejny sta³y
siê politycznym starciem gigantów, czyli PO i PiS. Warszawiakom zabrak³o wiary w to, ¿e SLD
mo¿e byæ alternatyw¹ dla Platformy Obywatelskiej, a zarazem
skutecznie powstrzymywaæ Prawo i Sprawiedliwoœæ. Nie pomog³o na pewno rozdrobnienie na
lewicy. O funkcjê prezydenta
stolicy konkurowa³o a¿ czterech
przedstawicieli lewej czêœci sce-

Po œwi¹teczno-noworocznej
przerwie, w samorz¹dzie warszawskim najwa¿niejszym wydarzeniem ostatnich dni by³o
niew¹tpliwie uchwalenie przez
Radê Warszawy bud¿etu na
2015 r. Po stronie wydatków
widnieje najwy¿sza w historii
stolicy kwota 14,9 mld z³, w tym
2,6 mld z³ na wydatki inwestycyjne. Najwiêcej pieniêdzy bo
2,8 mld z³ pop³ynie na edukacjê, 2,5 mld z³ poch³onie transport i komunikacja. Najwiêkszymi pozycjami inwestycyjnymi s¹:
projekt i budowa II linii metra
(311 mln z³), budowa Trasy
Œwiêtokrzyskiej (219 mln z³), budowa ul. Nowolazurowej (129
mln z³), modernizacja ci¹gu ulic
Marsa-¯o³nierska (102 mln z³) i
budowa tunelu w Miêdzylesiu
(78 mln z³). Poza tym dzielnicach dobiega koñca proces konstytuowania siê zarz¹dów. Niestety, nie wszêdzie posz³o g³adko i bezboleœnie. Najwiêksze
walki tocz¹ siê na Bemowie, a
Ursynów, Bielany, ¯oliborz ju¿
powoli zaczynaj¹ normalnie
funkcjonowaæ. Na tym tle zde-

cydowanie najlepiej wypad³a
Bia³o³êka, bo ju¿ 3 grudnia
wszystkie organy w³adzy zosta³y bezproblemowo wy³onione.
Przy okazji wyników wyborów w
Warszawie, wyborcy brutalnie
zweryfikowali has³a wyborcze
dwóch kandydatów na prezydenta stolicy. Okaza³o siê, ¿e
owszem, Warszawa to ludzie –
którzy nie g³osuj¹ na SLD, a
dobra zmiana dla Warszawy –
nie jest potrzebna, poniewa¿
takowa nast¹pi³a ju¿ w 2006 r.
Zanim samorz¹dowa maszyna
na dobre siê rozpêdzi i dostarczy
nam nowych tematów, warto
przypomnieæ sobie, jak w pigu³ce wygl¹da³ ubieg³y rok i zastanowiæ siê, co mo¿e przynieœæ rok
2015 w tzw. wielkiej polityce. Rok
2014 przeszed³ do historii jako
rok, w którym dwa razy odby³y
siê wybory, w tym jedne sfa³szowane (dopiero kiedy okaza³o siê,
¿e PiS jednak nie wygra³o). Najpierw w maju wybraliœmy naszych przedstawicieli do Europarlamentu, potem w listopadzie
wybraliœmy radnych, burmistrzów, wójtów, prezydentów w

Prosto z mostu

Krajobraz po wyborach
Wiele osób oczekiwa³o po
wyborach samorz¹dowych
odpartyjnienia urzêdów w
Warszawie. I rzeczywiœcie,
wydaje siê, ¿e w dzielnicach
nast¹pi³y znaczne zmiany, choæ
prezydentem miasta zosta³a
ponownie wybrana wiceprzewodnicz¹ca partii rz¹dz¹cej.
W poprzedniej kadencji lokalne komitety wyborcze uczestniczy³y we w³adzy wykonawczej
w siedmiu dzielnicach (na
osiemnaœcie), przy czym w czterech desygnowa³y burmistrzów
dzielnic. Przez ca³¹ kadencjê
niezale¿nymi burmistrzami byli
Piotr Guzia³ na Ursynowie i Wies³aw Krzemieñ w Ursusie. W
2010 r. burmistrzem Rembertowa zosta³a Agnieszka Kondeja
z lokalnego komitetu, w lutym
2013 r. wymieniona na dzia³acza PO z Bielan, a za to w kwietniu 2013 r. Platforma odda³a
w³adzê na Targówku i niezale¿nym burmistrzem zosta³ S³awomir Antonik, który jednak w rok
póŸniej zosta³ zast¹piony Grzegorzem Zawistowskim - wczeœniej wprawdzie burmistrzem
Platformy, lecz w momencie powrotu na fotel burmistrza lide-

rem lokalnego komitetu wyborczego. Pozosta³e dzielnice, w
których niezale¿ne komitety wyborcze mia³y udzia³ we w³adzy,
desygnuj¹c ju¿ tylko zastêpców
burmistrza, to Weso³a, W³ochy
i ¯oliborz.
W nowej kadencji mamy
dwanaœcie (lub trzynaœcie licz¹c ¯oliborz, o którym na koñcu) dzielnic wspó³rz¹dzonych
przez lokalne komitety wyborcze - a wiêc niemal dwa razy
wiêcej! Niezale¿ne komitety
wyborcze desygnowa³y burmistrzów w trzech dzielnicach:
Krzysztofa Zygrzaka na Bemowie, Mieczys³awa Golónkê na
Rembertowie i ponownie S³awomira Antonika na Targówku.
W piêciu dzielnicach lokalne
komitety wyborcze przesz³y z
opozycji do wspó³odpowiedzialnoœci za dzielnicê. To
przypadek Bia³o³êki, Ochoty,
Pragi Pó³noc, Œródmieœcia i
Wawra, przy czym w Œródmieœciu niezale¿ny klub radnych
rozpad³ siê w groteskowy sposób zaraz po wyborach, gdy
zawar³szy koalicjê z PO, w
wiêkszoœci zag³osowa³ nie na
tych kandydatów, których usta-

Poœwi¹teczna zbiórka choinek
Ju¿ po raz szósty ruszy³a ekologiczna zbiórka choinek.
Miasto sto³eczne Warszawa oraz PGNiG TERMIKA SA
wspólnie zachêcaj¹ warszawiaków do w³¹czenia siê do
akcji „Ciep³o z natury”. Zebrane œwi¹teczne drzewka
powróc¹ do mieszkañców stolicy w postaci „zielonej”
energii cieplnej i elektrycznej.
W 2014 roku zebranych zosta³o 530 ton biomasy, o blisko 130
ton wiêcej ni¿ w roku 2013. Podczas wszystkich dotychczasowych
edycji akcji zebrano ponad 1700 ton ekologicznego paliwa.
Taka iloœæ pozwala na ogrzanie przez ca³y rok oko³o 1000
mieszkañ o powierzchni 60 m2.
Rozpoczêta w czwartek, 8 stycznia, tegoroczna akcja potrwa
do koñca miesi¹ca. Mobilny punkt odbioru choinek odwiedzi
wszystkie 18 warszawskich dzielnic. Podajemy terminy i listê miejsc,
w których zaparkuje „choinkowóz” na prawym brzegu Wis³y:
22 stycznia 2015 – Bia³o³êka – parking przy Urzêdzie Dzielnicy
(ul. Modliñska 197)
23 stycznia 2015 - Targówek – parking przy Urzêdzie Dzielnicy
(ul. Kondratowicza 20)
24 stycznia 2015 – Praga Pó³noc – pl. Hallera
JK

lono. W dwóch dzielnicach,
Weso³ej i W³ochach, lokalne
komitety wyborcze mniej wiêcej zachowa³y swój stan posiadania, a w dwóch (Ursus i Ursynów) straci³y fotel burmistrza, zadowalaj¹c siê udzia³em w zarz¹dzie. O ile jednak
w Ursusie dotychczasowy lokalny burmistrz Krzemieñ ust¹pi³ dzia³aczce PO z Woli pozostaj¹c wiceburmistrzem, to
na Ursynowie w zarz¹dzie
dzielnicy nast¹pi³a zmiana œrodowiskowa: z niezale¿nego
komitetu Piotra Guzia³a na komitet, który po wyborach - ku
zdumieniu czêœci swoich wyborców - wyda³ oœwiadczenie,
¿e „tylko partner reprezentuj¹cy ugrupowanie wspieraj¹ce
prezydenta gwarantuje harmonijny i w³aœciwy rozwój dzielnicy”, deklaruj¹c tym samym
rezygnacjê z niezale¿noœci
wobec rz¹dz¹cej Platformy.
Szczególna sytuacja nast¹pi³a natomiast na ¯oliborzu,
gdzie radni PO i PiS wybrali
zarz¹d, z burmistrzem Krzysztofem Bugl¹ na czele, wbrew
instrukcjom partyjnym, a zatem
- miejmy nadziejê - niezale¿ny.
Czy to sukces lokalnych samorz¹dowców? Czas poka¿e.
Ich niezale¿noœæ zale¿y nie
tylko od nich, ale i od si³y nacisków partyjnych.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Nowy rok przyniesie ponownie dwukrotne g³osowanie.
Przed wakacjami wybierzemy
na drug¹ kadencjê prezydenta
Bronis³awa Komorowskiego. Z
du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa,
granicz¹c¹ z pewnoœci¹, mo¿na
to ju¿ teraz og³osiæ. Patrz¹c na
grono kontrkandydatów i na
ostatnie sonda¿e poparcia i zaufania, tylko jakieœ zjawisko nadprzyrodzone mog³oby spowodowaæ zmianê prezydenta RP.
Dwa najwiêksze ugrupowania
opozycyjne wystawi³y doœæ egzotycznych kandydatów, gdy¿ liderzy Kaczyñski i Miller nie
chcieli dobrowolnie pójœæ na
stracenie, zatem rzucili na po¿arcie Andrzeja Dudê i Magdalenê Ogórek. O ile gra na Dudach od jakiegoœ czasu stanowi
nowe hobby muzyczne prezesa,
to nominacja pani Magdy notabene w dniu œmierci Józefa
Oleksego, jest swoistym wystawieniem ksiêgi kondolencyjnej
przez SLD przed zbli¿aj¹cym siê
upadkiem tej formacji. Podzia³y
wewnêtrzne i zawieszenie Grzegorza Napieralskiego tylko ten
proces przyspiesz¹. Natomiast
po wakacjach pójdziemy do urn,
aby wybraæ pos³ów i senatorów.
I w tym przypadku równie¿ mam
dziwne przeczucie, ¿e nie bêdziemy œwiadkami sensacji.
Trudno nie zgodziæ siê ze s³owami klasyka, który kiedyœ powiedzia³, ¿e prognozowanie jest
czynnoœci¹ trudn¹, zw³aszcza jeœli chodzi o przysz³oœæ. Jednak
¿ycie pisze swoje scenariusze i od
ka¿dej regu³y znajduje wyj¹tki.
Pawe³ Tyburc
Radny Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy

ny politycznej. Oprócz mnie
startowa³ pose³ Andrzej Rozenek, Agata Nosal Ikonowicz i
Joanna Erbel. Gorzka to satysfakcja, ¿e uzyska³em z nich
wszystkich najlepszy wynik,
skoro wyrywaliœmy sobie nawzajem i tak marne procenty.
SLD zabrak³o 1% aby utrzymaæ
dotychczasow¹ reprezentacjê w
Radzie Miasta. Cztery lata temu
wyborcy lewicy nie mieli alternatywy, bo Zieloni kandydowali z
naszych list, nie by³o te¿ Twojego Ruchu. Dziœ, startuj¹c samodzielnie, te dwie partie uzyska³y ³¹cznie ledwo 4%, ale by³ w
tym ten jeden procent, którego
nam w³aœnie zabrak³o. Nie pomaga³y nam media, które nachalnie lansowa³y alternatywy
dla SLD, wspieraj¹c mocno chocia¿by ruchy miejskie. Mimo
tego nie uzyska³y one spodziewanego sukcesu wyborczego,
a w tych dzielnicach, w których
zaistnia³y, okaza³y siê cia³ami
równie politycznymi, jak partie i to jeszcze o zabarwieniu mocno
prawicowym.
Sojusz Lwicy Demokratycznej
bêdzie wspó³rz¹dzi³ czterema
dzielnicami, choæ nie bêdzie to
ju¿ Praga Pó³noc, gdzie zwyciê¿y³o Prawo i Sprawiedliwoœæ. To
nie jest dobra wiadomoœæ dla
Pragi, zw³aszcza w kontekœcie
obiecanych tu setek milionów na
rewitalizacjê, o co od lat zabiega³em. Obawiam siê, ¿e górê
wezm¹ polityczne emocje i
przez cztery lata bêdziemy mieli
wojenki pomiêdzy w³adzami
dzielnicy a pani¹ prezydent tak,
jak mia³o to miejsce chocia¿by
na Ursynowie. Mam nadziejê,
¿e siê w tym wzglêdzie pomylê.
Sebastian Wierzbicki
Przewodnicz¹cy SLD w Warszawie
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Smutek
W pierwszym tegorocznym
felietonie nie sposób ogarn¹æ
wieloœci wydarzeñ, które ju¿ od
pocz¹tku roku absorbuj¹ opiniê
publiczn¹. Wœród nich nie sposób nie wspomnieæ pogrzebu i
osoby Józefa Oleksego, którego
wraz z setkami ludzi ¿egna³em
na warszawskich Pow¹zkach.
Obecnoœæ by³ych i aktualnych
prezydentów i premierów œwiadczy o wielkoœci jego Osoby. By³o
tak¿e zadoœæuczynieniem za
bezpodstawne Jego oskar¿enie
o dzia³alnoœæ agenturaln¹, z
któr¹ musia³ ¿yæ wiele lat. Bola³o to go bardzo i nie raz w wielu
rozmowach, które prowadziliœmy, dawa³ temu wyraz. Czas
wspó³pracy z Premierem wspominam bardzo serdecznie. Erudyta, pragmatyk, gawêdziarz.
To, ¿e Go spotka³em i mia³em
szansê z nim wspó³pracowaæ
jako sekretarz to wa¿ne wydarzenie w moim ¿yciu. Bêdzie mi
Go brakowa³o.
Jego odejœcie zbieg³o siê z
nominacj¹ przez SLD kandydata
na Prezydenta RP, któr¹ zosta³a

Magdalena Ogórek. Zapewne
Premier, który zawsze popiera³
ludzi m³odych i wykszta³conych
z tej nominacji by³by zadowolony.
Nasza kandydatka spotka³a siê
z wœciek³ym atakiem ze strony
wszystkich „dobrze ¿ycz¹cych
SLD”. Obœmiewa siê jej p³eæ,
wiek, a nawet jej nazwisko, co
jest szczytem plugastwa. Tak na
marginesie prezydentami USA
bywali faceci o nazwisku Krzak
(Bush).
Strajkuje Œl¹sk, strajkuje
chyba zwyciêski na Pradze w
wyborach samorz¹dowych PiS
i PWS. Dwa miesi¹ce po wyborach nie ma powo³anych
komisji rady (w biurze lokalowym czeka ponad 300 nierozpatrzonych przez komisjê
spraw mieszkaniowych). Rada
nie pracuje. Zwo³ywane s¹
sesje w trybie nadzwyczajnym,
gdy nie ma ku temu ¿adnych
przes³anek. Pierwsza mia³a
jako cel powo³aæ zarz¹d dzielnicy, jej efekty pe³ne b³êdów
proceduralnych zaskar¿y³em.
Kolejna zapowiedziana jest na

19 stycznia i ma zaj¹æ siê wys³uchaniem informacji dotycz¹cej obchodów 366. rocznicy nadania praw miejskich
Pradze. S¹ chyba tematy wa¿niejsze. Tak na marginesie,
zwo³ywanie przez przewodnicz¹cego rady sesji na godziny
przedpo³udniowe œwiadczy
chyba o tym, ¿e nowa w³adza
nie chce widowni i obecnoœci
na sesjach pracuj¹cych mieszkañców Pragi. Czy¿by siê ich
ba³a? Mo¿e antidotum bêdzie
internetowa transmisja obrad.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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A jednak filharmonia!
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury powróci³ do koncertów
muzycznych. Wielka Gala Noworoczna „Viva Wiedeñ!
Viva Broadway!” w wykonaniu artystów Opery Lwowskiej
przyci¹gnê³a do BOK-u wielk¹ liczbê widzów.
10 stycznia w Bia³o³êckim
Jeszcze bardziej w¹tpliwe
Oœrodku Kultury odby³a siê etycznie wydaje siê korzystanie
Gala Noworoczna w wykona- z czyichœ pomys³ów i osi¹niu orkiestry Filharmonii Lwow- gniêæ, nie powo³uj¹c siê na
skiej pod dyrekcj¹ wirtuoza autora. Trzeba mieæ du¿o tupeskrzypiec Johanna Kruka oraz tu, aby w zapowiedzi koncertu
umieœciæ nastêpuj¹ce zdanie:
solistów Opery Lwowskiej.
ZapowiedŸ koncertu, z jed„To ju¿ tradycja, ¿e Bia³onej strony bardzo mnie ucie- ³êcki Oœrodek Kultury rozposzy³a, z drugiej – zdziwi³a, bo czyna nowy rok koncertem
przecie¿ robienie filharmonii w noworocznym”.
Bia³o³êce to by³ jeden z koronW porz¹dku, a kto tê tradynych zarzutów w kampanii, cjê stworzy³? Wypada³oby
rozpêtanej w lokalnej prasie mo¿e wspomnieæ, ¿e tê tradyprzeciwko by³ej dyrektorce cjê wprowadzi³a, organizuj¹c
BOK-u Annie Barañskiej- przez kilka lat koncerty nowoWróblewskiej, skutkuj¹cej jej roczne i karnawa³owe na wzór
odwo³aniem ze stanowiska. transmitowanych z Wiednia,
Bart³omiej W³odkowski pisa³ w³aœnie poprzednia dyrektor
wtedy, ¿e jeœli ktoœ próbuje BOK-u, Anna Barañska-Wrótworzyæ lokaln¹ filharmoniê blewska. Nie mo¿na przypisyna Bia³o³êce, to wystawia siê waæ sobie nie swoich zas³ug,
na œmiesznoœæ lub pos¹dzenie wczeœniej w niewybredny
o brak zdrowego rozs¹dku, bo sposób krytykowanych.
do prawdziwej filharmonii
Zaznaczam, ¿e jakoœæ konka¿dy mo¿e dojechaæ autobu- certu nie ma tu nic do rzeczy.
sem. (patrz: Echo Bia³o³êckie, Bogu ducha winni artyœci
5 kwietnia 2013).
Opery i Filharmonii Lwowskiej
Jak bardzo autor tej wy- byli œwietni! Repertuar nie
powiedzi by³ w b³êdzie i jak odbiega³ od proponowanego
bardzo takie koncerty s¹ w ubieg³ych latach przez orlubiane i potrzebne, mo¿na kiestrê „Romantica”. Rozposiê by³o przekonaæ w³aœnie czêto od walca „Nad piêk10 stycznia. Sala widowisko- nym, modrym Dunajem”. Nawa Bia³o³êckiego Oœrodka stêpnie soliœci Opery LwowKultury wype³niona by³a do skiej – Natalia Kukhar i Vasyl
ostatniego miejsca. Artystów, Ponayda – wykonali szereg
zas³u¿enie, wypuszczono piêknych arii oraz duetów z
dopiero po trzecim bisie, a popularnych oper i operetek.
oklaskom nie by³o koñca. Nie
W drugiej czêœci koncertu
o to jednak w tej chwili chodzi. Vasyl Ponayda zaœpiewa³
Wiadomo zreszt¹, ¿e lekka kilka pieœni neapolitañskich,
muzyka operetkowa cieszy³a takich jak „O sole mio” czy
siê zawsze wielkim powodze- „Mamma”. Koncertmistrz, a
niem i dobrze, ¿e taki koncert zarazem dyrygent, wirtuoz
siê odby³.
skrzypiec, Johann Kruk, z
Denerwuje natomiast i towarzyszeniem orkiestry
oburza hipokryzja i ob³uda brawurowo wykona³ „Polkê
decydentów i organizatorów. furioso” Johanna Straussa
Dziwne, ¿e organizacja po- oraz „Czardasza” Vittorio
dobnego, ¿eby nie powiedzieæ Montiego. M³ody Mateusz
jednakowego wydarzenia Targowski zadziwi³ nas wykomuzycznego spotyka siê raz naniem na tr¹bce „Karnawaz wielk¹ krytyk¹, a innym ³u weneckiego” Jean-Baptiste
razem - z pe³n¹ akceptacj¹. Arbana. Koncert zakoñczy³

II sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Komisje rady
Ta sesja poœwiêcona by³a niemal w ca³oœci g³osowaniom
nad iloœci¹ cz³onków sta³ych komisji rady dzielnicy i nad
ich sk³adem. Ukonstytuowa³y siê nastêpuj¹ce komisje:
inwestycyjna, mieszkaniowa, ochrony œrodowiska i rolnictwa,
oœwiaty, kultury i sportu, planu i bud¿etu, polityki spo³ecznej
i ochrony zdrowia, rewizyjna oraz statutowa i porz¹dku
publicznego. Sk³ady komisji przedstawimy czytelnikom w
nastêpnym wydaniu NGP.
(egu)
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Choroba bezdomnoœci
dokoñczenie ze str. 1

Wojtowicz – naukowiec, zawodowo i praktycznie zajmuj¹cy siê bezdomnoœci¹. Te
kraje tworz¹ centra kryzysowe. Polacy te¿ chc¹ je tworzyæ, by pomaga³y bezdomnym, tak¿e uchodŸcom. Dotacje nie pokrywaj¹ wszystkich potrzeb.
Koordynatork¹ projektu
„Zmniejszenie skali bezdomnoœci na dworcach kolejowych oraz w ich otoczeniu”
jest Aleksandra Kopczyk. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”,
w porozumieniu z PKP SA
podjê³o dzia³ania informacyjne,
konsultacyjne i motywuj¹ce
do wysi³ku na rzecz wyjœcia
z bezdomnoœci. Pomoc osobom bezdomnym w przestrzeni publicznej (w tym –
dworcowej) nios¹ przeszkoleni
streetworkerzy: 20 pracowników socjalnych i 10 wolontariuszy. Opiek¹ zosta³y objête
222 osoby (40% to kobiety,

60% - mê¿czyŸni), wielokrotnym
wsparciem 79 osób. Przeprowadzone by³y spotkania i
rozmowy oraz konsultacje ze
150 osobami bezdomnymi.
Jednym z najtrudniejszych
zadañ okaza³o siê pobudzenie
motywacji do zmian. „Otwarte
Drzwi” uruchomi³y mobilny
punkt wydawania ciep³ych
posi³ków i odzie¿y przy ul.
M³ociñskiej 13/15. 20 osób
uzyska³o pomoc w znalezieniu
zatrudnienia.
Dobrym rozwi¹zaniem
by³oby utworzenie centrum
kryzysowego i lokalnego punktu
medycznego. Ten pilota¿owy
w Warszawie program, realizowany we wspó³pracy z PKP
SA, bêdzie kontynuowany.
Informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”
przy ul. Targowej 82, tel.
22 619 85 01 oraz na
www.pomoc.otwartedrzwi.pl
K.

„Dwójk¹” do M³ocin
Bia³o³êka nie ma metra, ale za to ma tramwaj, którym
wygodnie i szybko mo¿na dojechaæ do stacji metra M³ociny.
Z pêtli przy ul. Mehoffera przejazd zajmuje 14 minut.
D³ugo to trwa³o, ale wresz- poza szczytem – co 7, 8 i 10
cie mamy tramwaj, którym z minut. W soboty te¿ jeŸdzi
Tarchomina szybko, bo bez czêsto – œrednio co 7-8 minut.
stania w korkach, mo¿na do- Nawet w niedziele i œwiêta nie
jechaæ do stacji metra M³o- trzeba na „dwójkê” d³ugo
ciny. Pierwszy tramwaj z pê- czekaæ – 7-8 do 10 minut.
tli przy Mehoffera wyruszy³ w Ostatni tramwaj z pêtli Metro
Wigiliê o godz. 4.31. Trasa, M³ociny odje¿d¿a o 23.16.
która dotychczas zaczyna³a
Tramwaj to du¿e u³atwienie
siê (b¹dŸ koñczy³a) tu¿ za dla mieszkañców Tarchomina
Mostem Pó³nocnym, na i alternatywa wobec zat³oczoprzystanku Stare Œwidry, nych i utykaj¹cych w korkach
zosta³a wyd³u¿ona w g³¹b autobusów.
osiedla o cztery przystanki,
- Mamy teraz wybór – mówi
to jest o odcinek licz¹cy 2,2 km pani Hania, mieszkanka ulid³ugoœci.
cy Atutowej, doje¿d¿aj¹ca
Obecnie „dwójka” wyrusza codziennie rano z przystanz pêtli „Tarchomin Koœcielny” ku przy ul. Myœliborskiej do
przy Mehoffera, jedzie wzd³u¿ metra M³ociny. – Tramwajem
ulicy Œwiatowida, za skrzy¿o- jedzie siê wygodnie i luŸno,
waniem z Myœliborsk¹, mniej co prawda, ja je¿d¿ê bardzo
wiêcej na wysokoœci Lidla, wczeœnie, przed godzin¹ 7.
skrêca w prawo i doje¿d¿a do Przypuszczam, ¿e po 7. jest
Obrazkowej, a nastêpnie, ju¿ wiêkszy t³ok.
tras¹ Mostu Pó³nocnego doPani Hania zwróci³a uwaciera na M³ociny. Ca³¹ trasê gê na niebezpieczne zachopokonuje w 14 minut.
wanie oczekuj¹cych na
„Dwójka” kursuje z du¿¹ skrzy¿owaniu Œwiatowida i
czêstotliwoœci¹: w dzieñ po- Myœliborskiej na œrodek
wszedni, w porannym (miê- transportu pasa¿erów.
dzy godz. 7 a 9) i popo³udnio- Ludzie stoj¹ na rogu, blisko
wym (miêdzy godz. 14 a 18) przystanku autobusowego i
szczycie – nawet co 6 minut, patrz¹, co szybciej przyjedzie, a kiedy widz¹ nadje¿d¿aj¹cy tramwaj, przebiegaj¹ czêsto na czerwonym
œwietle, co mo¿e powodowaæ
wypadki – ostrzega nasza
czytelniczka.
(3 sale operacyjne plus sala
Dobrym rozwi¹zaniem w
do ciêæ cesarskich); dzia³ tej sytuacji by³oby umieszczediagnostyki radiologicznej i nie rozk³adu jazdy tramwaju
obrazowej.
równie¿ na przystanku autoW ostatnim czasie IMB busowym przy ul. Myœliborprzeprowadzi³a rozmowy w skiej. Wa¿ne jest te¿, aby tersprawie z³o¿onej uchwa³y z miny przyjazdu „dwójki” nie
prezydent Warszawy Hann¹ pokrywa³y siê z terminami
Gronkiewicz-Waltz. Pomys³ autobusów 101 i E-4. Wtedy
spotka³ siê z akceptacj¹ i rzeczywiœcie mo¿na bêdzie
zrozumieniem, a pani prezy- wybraæ najszybszy sposób
dent obieca³a kolejne rozmo- przedostania siê do metra.
wy w tej sprawie. Równie¿
„Dwójka” jest na razie
nowo wybrany burmistrz jedyn¹ lini¹ tramwajow¹ na
Bia³o³êki Piotr Jaworski, za- Tarchominie. Ju¿ nied³ugo,
pytany przed g³osowaniem po feriach, czyli na prze³omie
nad jego kandydatur¹ przez stycznia i lutego, do³¹czy do
radnego IMB Piotra Ciesz- niej tramwaj numer 17.
kowskiego o stosunek do Pojedzie on do Dworca Censzpitala na terenie naszej tralnego i dalej na S³u¿ewiec,
dzielnicy, pozytywnie odniós³ gdzie pracuje wielu mieszsiê do tego pomys³u. Teraz kañców Bia³o³êki.
liczymy nie na s³owa, tylko
W przysz³oœci trasa tramna czyny. Inicjatywa Miesz- wajowa wyd³u¿y siê o kolejkañców Bia³o³êki, czuj¹c ne cztery przystanki a¿ do
wielkie wsparcie bia³o³êczan pêtli Winnica, niedaleko ulicy
dla tego projektu, bêdzie Modliñskiej. Do M³ocin bêkonsekwentnie i z wielkim dzie siê jecha³o stamt¹d 21
zaanga¿owaniem d¹¿yæ do minut. S¹ szanse, ¿e budojego realizacji.
wa zacznie siê jeszcze w tym
Mariola Olszewska roku, a jeœli wszystko dobrze
radna dzielnicy Bia³o³êka pójdzie, tramwaje dojad¹ do
Inicjatywa Mieszkañców Winnicy w 2016.
Bia³o³êki (IMB)
Joanna Kiwilszo

Szpital na Bia³o³êce
Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki (IMB) na sesji Rady
Dzielnicy w dniu 16.10.2014 r. z³o¿y³a pierwsz¹ w historii
dzielnicy obywatelsk¹ inicjatywê uchwa³odawcz¹ w
sprawie utworzenia szpitala na Bia³o³êce. Pod list¹
poparcia dla uchwa³y podpisa³o siê ok. 3,5 tys. mieszkañców. Równolegle wypracowano wraz z ekspertami
„Ramowe za³o¿enia dla inicjatywy powstania szpitala
miejskiego, powiatowego szczebla referencyjnego”, a
cz³onkowie IMB spotkali siê w tej sprawie z prezydent
Warszawy Hann¹ Gronkiewicz-Waltz.
Wydaje siê, ¿e optymalnym nego i zbiorowego na etapie
rozwi¹zaniem by³aby realiza- wyposa¿ania szpitala. Powincja inwestycji jako szpitala no siê tak¿e rozwa¿yæ emisjê
miejskiego. Liczba ³ó¿ek bia- obligacji celowych na rzecz
³o³êckiego szpitala powinna budowy szpitala, nie wykluoscylowaæ w granicach 150- czaj¹c te¿ powo³ania do tego
200 przy przewidywanym celu fundacji. Wed³ug ekspertów
koszcie inwestycyjnym jedne- szpital powinien zawieraæ:
go ³ó¿ka w wysokoœci oko³o przyszpitaln¹ przychodniê
1 mln z³otych. Zróde³ finan- specjalistyczn¹, po³¹czon¹ z
sowania nale¿y upatrywaæ dziennym oddzia³em szybkiej
zarówno w œrodkach samo- diagnostyki; dzienne oddzia³y:
rz¹dowych, jak i prywatnych chirurgii jednego dnia, rehaoraz kredytowych. Projekt bilitacji, leczenia bólu; oddzia³
powinien uwzglêdniaæ tak¿e pierwszej pomocy z izb¹
starania o œrodki unijne. Tak przyjêæ, szpitalnym oddziaprzyjête spektrum finansowa- ³em intensywnej terapii (6
nia oznacza generalnie for- ³ó¿ek) i specjalistycznymi
mu³ê publiczn¹, ale nie wy- zespo³ami wyjazdowymi
klucza nak³adów inwestorów (2-3); oddzia³ zabiegowy i
prywatnych w modu³y po- zachowawczy (³¹cznie ok. 80
mocnicze, tak medyczne jak ³ó¿ek); oddzia³ ginekologicznoi pozamedyczne, g³ównie dia- po³o¿niczy, neonatologiczny,
gnostyczne i eksploatacyjne pediatryczny (³¹cznie ok.
oraz sponsoringu indywidual- 70-80 ³ó¿ek); blok operacyjny
,
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„Marsz Radetzkiego” i duet
„Time to say goodbye”. Galê
uœwietni³ tak¿e wystêp tancerzy Opery Lwowskiej.
Bia³o³êcka publicznoœæ podziêkowa³a artystom owacj¹
na stoj¹co i chcia³oby siê w
samych superlatywach zrelacjonowaæ to wydarzenie,
które z muzycznego punktu
widzenia by³o bez zarzutu.
Jednak nie mo¿na nie zareagowaæ na dopiero teraz wychodz¹c¹ na œwiat³o dzienne
niesprawiedliwoœæ. Pikanterii
ca³ej sprawie dodaje fakt,
¿e patronat medialny nad
Gal¹ Noworoczn¹ obj¹³ por-

tal TuBialoleka.pl, który to
w³aœnie zamieszcza³ artyku³y
piêtnuj¹ce dzia³alnoœæ Anny
Barañskiej-Wróblewskiej, a
szczególnie organizowane
przez ni¹ koncerty.
Teraz dopiero widaæ, ¿e
artyku³y te nie mia³y nic
wspólnego z rzetelnoœci¹
dziennikarsk¹, a by³y po prostu „szyte na miarê”. By³a to
zorganizowana akcja, która
mia³a doprowadziæ do odwo³ania
ówczesnej, niewygodnej dla
niektórych, dyrektorki BOK-u.
A jeœli ju¿ o tradycjê chodzi,
to mo¿e tak, jak w „Misiu”,
rodzi nam siê nowa tradycja:
braku odpowiedzialnoœci za
s³owo pisane i mówione, oraz
³atwego przejmowania czyjeJ. K.
goœ dorobku.

