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Bunt w twierdzy PO
– stan zawieszenia
Jak pamiêtamy, ostatnia sesja rady Bia³o³êki zosta³a po
kilku minutach przerwana przez przewodnicz¹c¹ Annê
Mjchrzak. Wznowi³ j¹ wiceprzewodnicz¹cy Dariusz Ostrowski.
Bez udzia³u radnych Platformy Obywatelskiej, dysponuj¹c
quorum, po raz kolejny odwo³ano przewodnicz¹c¹ Annê
Majchrzak i powo³ano na to stanowisko Wiktora Klimiuka. W³adze
miasta wstrzymuj¹ siê z jak¹kolwiek decyzj¹ w tej sprawie.
NGP nie otrzyma³a ¿adnej odpowiedzi od Bartosza Mielczarczyka,
rzecznika Urzêdu m.st. Warszawy, choæ min¹³ miesi¹c z
ok³adem od czasu kiedy z³o¿yliœmy zapytanie, w jaki sposób
prezydent stolicy zamierza rozwi¹zaæ problem Bia³o³êki.
Demokratyczna wiêkszoœæ miasto milczy, zwo³ywanie sesji
odwo³a³a przewodnicz¹c¹, po- nie ma w tej sytuacji najmniejwo³a³a nowego przewodnicz¹- szego sensu. Jak twierdz¹
cego i có¿ z tego? Burmistrz radni z Klubu Niezale¿nych i radni
Piotr Jaworski zamkn¹³ gabinet Prawa i Sprawiedliwoœci, jedyna
przewodnicz¹cego rady na klucz i nadzieja w nowo powo³anym
nikt, poza odwo³an¹ Ann¹ Maj- wojewodzie, który zna sprawê,
chrzak, nie ma do niego wstêpu, wszak¿e zapewne odniesie siê
do niej na prze³omie roku, jako
¿e urzêduje dopiero od kilku
dni. Nikt nie ukrywa, ¿e kolejnym
krokiem ma byæ odwo³anie
zarz¹du dzielnicy, który wedle
radnych niezale¿nych i radnych
PiS dzia³a w sposób autorytarny
i nie do przyjêcia.
Tymczasem ogo³ocony z trójki
radnych, którzy znaleŸli siê w
Klubie Radnych Niezale¿nych,
klub Platformy Obywatelskiej
mo¿e mieæ nowy problem. Radny
Waldemar Roszak, przewodni-

Dwa testamenty
- walka o prawo
Sprawa ukradzionych kamienic przy Tykociñskiej 30 i 40
wci¹¿ nie jest wyjaœniona. Jak siê okazuje, szanse na ich
zagarniêcie przez Miros³awa K., na podstawie sfa³szowanego
testamentu, po czym na ich przekazanie nastêpcom i na
sprzeda¿ deweloperom, stworzy³y ra¿¹ce uchybienia w
wydziale ksi¹g wieczystych S¹du Rejonowego.
Stowarzyszenie Obrony Przedstawiciele SOMT uwa¿aj¹,
Mieszkañców Tykociñskiej i¿ w IX Wydziale Ksi¹g Wiew³aœnie skierowa³o pismo w czystych S¹du Rejonowego
tej sprawie do prokuratora Warszawa-Mokotów z³amano
Zbigniewa Jaskólskiego, rzecz- wszelkie zasady postêpowania,
nika prasowego Prokuratury uchybiano przepisom, nie wyApelacyjnej w Warszawie. Jest konano ustawowych obowi¹zto kolejny etap dzia³añ, które ków, nie przestrzegano ram
maj¹ wyjaœniæ uchybienia w obowi¹zuj¹cego prawa i nie
zapisach wieczystoksiêgowych. zapewniono bezpieczeñstwa
W piœmie znalaz³y siê ostre obrotu prawnego dotycz¹cego
s³owa, wydaje siê, ¿e ca³kowicie nieruchomoœci przy Tykociñzas³u¿enie. Iloœæ zaniechañ, skiej 30 i 40. Jak pisze SOMT:
urzêdniczej indolencji, niekom- „(…) œwiadomie czy nie, s¹d
petencji jest w tym przypadku wieczystoksiêgowy przekaza³
pora¿aj¹ca. Sprawa ci¹gnie wy³udzone nieruchomoœci w
siê latami, a jej koñca nie widaæ.
dokoñczenie na str. 3

cz¹cy bia³o³êckiego klubu PO
oraz szef komisji inwestycji i
zagospodarowania przestrzennego rady, jest zatrudniony w
dziale realizacji inwestycji JW
Construction. I nie by³oby w tym
zapewne nic nagannego, gdyby
nie fakt, i¿ firma owa jest jednym
z kluczowych deweloperów,
dzia³aj¹cych na bia³o³êckim rynku
budownictwa mieszkaniowego.
Sprawa pachnie konfliktem
interesów. Dysponuj¹cy do
niedawna przewag¹ w radzie klub
PO mia³ przecie¿ ostateczny

Bez niego nie rozpocznie siê w polskim domu wigilijna
wieczerza. Zaraz po pojawieniu siê pierwszej gwiazdki,
wêdruje z r¹k do r¹k wraz z ¿yczeniami zdrowia, pomyœlnoœci
i s³owami pojednania. £amanie siê op³atkiem jest jedn¹ z
najpiêkniejszych tradycji bo¿onarodzeniowych. Wiêkszoœæ
z nas nie zdaje sobie jednak sprawy z sensu i z pochodzenia
tego starego zwyczaju ani z tego, sk¹d op³atek bierze siê
ka¿dego roku siê na naszych sto³ach.
Op³atek, którym ³amiemy siê w Nazwa „op³atek”, pochodz¹ca
wigilijny wieczór i który zrobiony od ³aciñskiego s³owa „oblatum”,
jest z tej samej substancji, co czyli to, co ofiarowane, oznacza³a
op³atki u¿ywane podczas nabo- pocz¹tkowo chleb ofiarny,
¿eñstwa, jest rodzajem chleba, ³amany i spo¿ywany przez
upieczonego z bia³ej, starannie pierwszych chrzeœcijan podczas
przesianej m¹ki pszennej i wody. ich zgromadzeñ i modlitw, odbywaChlebem zaœ od najdawniejszych j¹cych siê na pami¹tkê obrzêdów
czasów dzielili siê ludzie na odprawionych przez Chrystusa
znak braterstwa i jednoœci. podczas Ostatniej Wieczerzy.

Nastêpne wydanie NGP - 27 stycznia 2016 r.
Od 21 grudnia do 15 stycznia redakcja nie bêdzie czynna.

W pierwszych wiekach
chrzeœcijañstwa w obrzêdach
tych u¿ywano albo pra¿ma, czyli
poœwiêconych i upra¿onych w
ogniu ziaren pszenicy, albo
dokoñczenie na str. 4

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

dokoñczenie na str. 8

Zdrowych i spokojnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego
oraz
wszelkiej pomyœlnoœci
w Nowym 2016 roku
¿yczy
Zarz¹d i Rada
Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy
oraz pracownicy Urzêdu

Zapraszamy Pañstwa
na Pierwszy Praski Sylwester
na Placu Hallera!
Od 21.00 do 1.00 w nocy
przy muzyce bêdziemy siê integrowaæ z Prag¹!
Wczeœniej, bo ju¿ od 20 grudnia zapraszamy rodziny z dzieæmi
do Katedry Œw. Floriana Mêczennika
i œw. Micha³a Archanio³a
przy ul. Floriañskiej 3,
na III edycjê Praskiej ¯ywej Szopki
po³¹czon¹ z iluminacj¹ praskiej choinki.
Pocz¹tek imprezy o godz. 12.00.
W programie, po Mszy Œw., koncert, wspólne kolêdowanie przy szopce
oraz degustacja dañ œwi¹tecznych i upominki dla najm³odszych. Zapraszamy!

Lokalny czy tranzytowy?
2 nowa gazeta praska

Wbrew pozorom obecny projekt nie odpowiada na to pytanie
jednoznacznie. Choæ w³adze miasta przedstawiaj¹ tê przeprawê
jako lokaln¹, uwiarygadniaj¹c to twierdzenie projektowan¹ tam
lini¹ tramwajow¹, to w samym projekcie znajdziemy te¿ zapisy,
¿e nie chodzi tylko o po³¹czenie ¯oliborza i Targówka, ale tak¿e
dzielnic oœciennych i ca³ego „regionu mazowieckiego”. Dlatego
zapewne zaprojektowano po dwa pasy ruchu w ka¿dym kierunku,
w dodatku o autostradowej szerokoœci. Tak¿e analizy ruchu
wykonano dla trasy przelotowej, a nie lokalnej.
Ju¿ w czasie powstawania projektu, w roku 2008, wiadomo by³o, ¿e
du¿o wiêcej samochodów w Centrum ju¿ siê nie zmieœci. Obecnie
sytuacja wygl¹da jeszcze gorzej. Mimo optymizmu, jaki prezentuj¹
w³adze miasta, próbuj¹c uspokajaæ nastroje, iloœæ dni z przekroczeniami
norm zanieczyszczeñ powietrza z roku na rok wzrasta, a same normy s¹
ustalone na du¿o bardziej liberalnym poziomie ni¿ w innych miastach
europejskich. Ju¿ wiadomo, ze Polska bêdzie musia³a zap³aciæ za brak
dzia³añ na rzecz zapobiegania tym zanieczyszczeniom 4 mld z³otych. Ile
z tej kwoty przypadnie na Warszawê - jeszcze nie wiadomo. Budowanie
mostu wpuszczaj¹cego dodatkowy ruch drogowy do centrum Warszawy
na pewno w poprawie tej sytuacji nie pomo¿e. W gor¹cym sporze miêdzy
¯oliborzem a Targówkiem na temat tej trasy Praga Pó³noc, a w
szczególnoœci Œliwice pozostaj¹ trochê w cieniu. Tymczasem to na
naszej spo³ecznoœci bêd¹ ci¹¿yæ najwiêksze obci¹¿enia, zwi¹zane z
realizacj¹ tej trasy: kompletne zaburzenie dojazdu do osiedla, a w
najwê¿szym miejscu ca³ej inwestycji (odleg³oœæ od domów siêgaj¹ca
niewiele ponad 20 m) ma powstaæ estakada, komplet przystanków i
potê¿ne skrzy¿owanie z ul. Jagielloñsk¹, która i tak przysparza mieszkañcom wielu uci¹¿liwoœci, z przekraczaniem norm ha³asu na czele. Do
tej pory nie doczekaliœmy siê te¿ ¿adnych wi¹¿¹cych informacji na temat
nowej lokalizacji placu zabaw i placu sportowego. Trasa ma poch³on¹æ
te jedyne zielone tereny wokó³ osiedla, z których mieszkañcy korzystaj¹
od lat 50. W obecnym projekcie trasy ich obecne urz¹dzenie próbowano
potraktowaæ jako samowolê budowlan¹, co te¿ sporo mówi o podejœciu
w³adz miasta i urzêdników do kwestii zieleni i przestrzeni publicznych.
Œliwice z zabudow¹ jednorodzinn¹ powsta³y w latach 30. jako zacz¹tek
dzielnicy mieszkaniowej wzorowanej na ¯oliborzu. Wówczas po³¹czenie
obu brzegów mia³o sens, poniewa¿ potencja³ dzielnic by³ bardzo zbli¿ony.
Teraz ta do pewnego stopnia zrozumia³a presja Targówka – ogromnej
dzielnicy-sypialni na historyczny i du¿o mniejszy ¯oliborz oraz na
Œliwice powinna byæ przedmiotem g³êbszej ni¿ dot¹d refleksji.
Jeœli most ma powstaæ, musi nieœæ jak najmniejsze obci¹¿enia, dlatego
moim zdaniem powinien to byæ most tylko dla komunikacji zbiorowej,
rowerzystów i pieszych. To by³by w³aœciwy kompromis pomiêdzy opcj¹
„0” - nie budujemy wcale, przy której obstaje ¯oliborz, a obecnym projektem, z za³o¿eñ którego w³adze miasta - wg zapewnieñ prezydenta
Wojciechowicza podczas pierwszego spotkania w ramach „okr¹g³ego
sto³u”- s¹ gotowe zrezygnowaæ. Na tym powinna polegaæ dobrze pojêta
lokalnoœæ tej przeprawy.
Karolina Krajewska

Rodzinnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
wype³nionych mi³oœci¹ i spokojem.
Szczêœliwego Nowego Roku 2016
nios¹cego nadziejê, optymizm i radoœæ
¿ycz¹
Krzysztof Miszewski
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

S³awomir Antonik
Burmistrz Dzielnicy Targówek
XVIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Most, który dzieli
We wrzeœniu nasi Czytelnicy mogli poznaæ negatywn¹
opiniê Stowarzyszenia ¯oliborzan na temat propozycji budowy
Mostu Krasiñskiego, w poprzednim numerze - racje Targówka,
popieraj¹cego tê inwestycjê. By³a ona tematem sesji Rady
Dzielnicy Targówek, zwo³anej 3 grudnia na wniosek 11 radnych.
Salê obrad wype³nili
Obszerne uzasadnienie
mieszkañcy, parafianie, uchwa³y o jak najszybsze rozprzedstawiciele lokalnych poczêcie budowy Trasy Mostu
instytucji i organizacji, a tak¿e Krasiñskiego przedstawi³ Micha³
Jamiñski, który m.in. przypogoœcie z ¯oliborza.
mnia³ rozmowy przedstawicieli
Targówka, ¯oliborza i Pragi
Pó³noc w 2010 roku w celu
wypracowania wspólnego
stanowiska w sprawie Mostu
Krasiñskiego. Wbrew obietnicom
przedstawiciele Targówka nie
zostali zaproszeni na sesjê 25
listopada, na której Rada Dzielnicy ¯oliborz podjê³a uchwa³ê
o odst¹pieniu od tej inwestycji.
Targówek siê zmobilizowa³, by
pokazaæ swój g³os, zbieraj¹c
podpisy pod wnioskiem o budowê
ca³ej Trasy Mostu Krasiñskiego.
Akcja spotka³a siê z du¿ym
poparciem mieszkañców. Pod
petycj¹ poparcia budowy Trasy
Mostu Krasiñskiego od placu
Wilsona na ¯oliborzu do ul. Matki
Teresy z Kalkuty na Targówku
zebrano 23 451 podpisów.
„Chcemy, by by³a to Trasa,
która ³¹czy, a nie dzieli” – podkreœla³ radny. Uchwa³a bêdzie
wstêpem do dyskusji z Prag¹
Pó³noc, Bia³o³êk¹ i ¯oliborzem.
Konsultacje potrwaj¹ do marca
2016 roku.
Burmistrz S³awomir Antonik
opowiedzia³ o ró¿nych formach
poparcia inicjatywy budowy
Mostu Krasiñskiego, m.in.
inicjatywy M³odzie¿owej Rady
Targówka. Pokaza³ rysunki
„Nasz Most”, które wykonali
uczniowie klasy I SP 42.
W dyskusji Witold Harasim
przypomnia³, ¿e ta Trasa zosta³a
wymyœlona prawie sto lat temu,
za prezydentury Stefana Starzyñskiego. „Liczymy, ¿e Most
powstanie jak najszybciej” –
powiedzia³ Jêdrzej Kunowski.
Poparcie dla inwestycji, która
da szansê rozwoju Targówka,
zadeklarowa³ w imieniu klubu
radnych PiS Andrzej Bittel. W
imieniu Stowarzyszenia „Nasz
Targówek” poparcie dla uchwa³y
wyrazi³ Grzegorz Zawistowski.
„Warszawa siê rozrasta; trzeba
robiæ przep³ywy – argumentowa³

senator Marek Borowski. –
Warszawa ma 8 mostów,
Praga – 12”.
Swoje opinie przedstawili
równie¿ goœcie: b. burmistrz
¯oliborza Józef Menes, radny
Tomasz Micha³owski, Ryszard
Jarota, El¿bieta Piotrowska i
Anna Stopiñska. Ich zdaniem,
priorytetem powinno byæ
przed³u¿enie II linii metra;
most to ingerencja w przyrodê;
najpierw powinna powstaæ
estakada; anga¿owanie szkó³
do zbierania podpisów jest
nieprzyzwoitoœci¹; most nie
bêdzie s³u¿y³ mieszkañcom,
lecz deweloperom na Pradze
Pó³noc – bêdzie zakorkowany
przez mieszkañców nowych
osiedli; most bêdzie ingerencj¹
w dziedzictwo narodowe; nie
u³atwi realizacji potrzeb transportowych Targówka. Trzeba
odmitologizowaæ ten most.
„Nie jesteœmy przeciw mostowi, lecz przeciw temu, by by³
budowany w tym miejscu”.
Swoje opinie goœcie przekazali gospodarzom tak¿e w
formie pisemnej, poprzez List
otwarty do mieszkañców Targówka i Bródna oraz apel:
„Zwracamy siê do Pañstwa z
apelem o nieuleganie nieprawdziwym uzasadnieniom, jakie
przedstawiaj¹ w³adze miasta
do budowy Trasy Mostu Krasiñskiego oraz przyst¹pienie
do protestu Nie dla Mostu”.

Burmistrz Antonik polemizowa³
z argumentem o gigantycznych
kosztach inwestycji: „Przyczyn¹
zwiêkszenia kosztów budowy
Mostu Pó³nocnego by³y wyw³aszczenia i wykup gruntów.
Most Krasiñskiego to grunty
miejskie”. Zachêca³: „Rozmawiajmy o rozwi¹zaniach komunikacyjnych, a nie o budowie” i
radzi³: „Skupcie siê na swoich
problemach, ale nie róbcie tego
przy u¿yciu Targówka”.
Jakub Rybitwa, przewodnicz¹cy M³odzie¿owej Rady Targówka zapewni³, ¿e dzia³ania
w sprawie poparcia budowy
Mostu nie by³y narzucone
przez zarz¹d dzielnicy: „To
by³o od nas dla nas. Jestem
pewien, ¿e M³odzie¿owa Rada
dzielnicy ¯oliborz zrobi³aby to
samo, ale … chyba jej nie ma”.
Po krótkiej dyskusji o poprawce i 5-minutowej przerwie,
przeprowadzono g³osowanie.
Wszyscy obecni na sali radni
– 19 osób – poparli uchwa³ê,
skierowan¹ do prezydenta
m.st. Warszawy i przewodnicz¹cej Rady m.st. Warszawy:
„Rada Dzielnicy Targówek
wnioskuje o jak najszybsze
rozpoczêcie w ca³oœci budowy
Trasy Mostu Krasiñskiego
na odcinku od Pl. Wilsona
(¯oliborz) przez Jagielloñsk¹
(Praga Pó³noc) do ul. Matki
Teresy z Kalkuty (Targówek)”.
K.

Kwietnik 2015
6 grudnia przed Klubem Osiedlowym „Cafe S¹siad” - miejscem Aktywnoœci Lokalnej na Targówku Przemys³owym,
stanê³a choinka. Dzieci, które przychodz¹ tu na zajêcia,
zawiesi³y, z pomoc¹ doros³ych, bombki i ³añcuchy. Drzewko
rozb³ys³o lampkami. Wszyscy weszli do sali klubowej, by
uczciæ pierwsz¹ rocznicê dzia³alnoœci Klubu i fina³ konkursu
„Kwietnik 2015”, zorganizowanego przez Radê Osiedla,
burmistrza Targówka i przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy.
Przewodnicz¹ca Zarz¹du Osiedla Hanna Neræ odczyta³a listê
laureatów. Dyplomy i nagrody otrzymali: Ewa Teper, Maria
Owczarczyk, Wanda Rotuska, Anna Nowak, Zofia Wiœniewska,
Renata Grabek, Ewa Ferensztejn, Zdzis³awa Banaszek,
Danuta Wileñska, Janina Danielak, El¿bieta Cieœlak, Teresa i
Marian Rejent, Zofia G¹dek, Barbara Piórek, Teresa Szewczyk
i Maria Winnik.
W drugiej czêœci spotkania st. aspirant Tomasz Krêgiel z
komisariatu Policji Warszawa Targówek opowiedzia³ o przypadkach oszustw „na wnuka” i „na policjanta”; „Nigdy w takich
przypadkach nie przekazuj pieniêdzy, nie zaci¹gaj kredytów” –
radzi³ policjant i zachêca³, by niezw³ocznie powiadamiaæ policjê
o takim zdarzeniu, dzwoni¹c na numer 997 lub 112. Wiêcej
informacji mo¿na uzyskaæ pod numerem 22 60 33 222.
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rêce oszusta, a nastêpnie jego
rodziny i osób trzecich, które
nale¿y okreœliæ jako paserów.”
Tu nastêpuje wyliczenie b³êdów.
I chyba warto przyjrzeæ siê niektórym z nich. Poza lekcj¹ prawa
w wydaniu obywatelskim jest
to kwintesencja indolencji s¹du
wieczystoksiêgowego, w którym:
1) „dokonywano wpisów niezgodnych ze stanem rzeczywistym
na rzecz rodziny skazanego prawomocnym wyrokiem oszusta; (…)
2) z³amano zasadê rêkojmi wiary publicznej ksi¹g wieczystych
brakiem reakcji na zg³aszan¹
niezgodnoœæ miêdzy stanem
prawnym nieruchomoœci a jej
stanem rzeczywistym. Referendarz
(…) w 2003 zosta³ zawiadomiony
przez prawowit¹ spadkobierczyniê.
Nastêpnie przez SOMT w 2008
i 2009 oraz przez prezydent
Warszawy w 2010;
3) nie wszczêto w sprawie
wy³udzanych nieruchomoœci
postêpowania z urzêdu. Wbrew

uprawnieniom – nie odnotowano
w dziale III KW nap³ywaj¹cych
wniosków/ostrze¿eñ oraz nie
zawiadamiano prokuratury.
Podkreœliæ nale¿y, i¿ S¹d KW
mia³ takie kompetencje (art.
506 oraz art. 509 §1 w zw. z
art. 47 KPC) oraz by³ do tego
zobligowany (art. 304§2 kpk);
4) odrzucano wnioski prawowitej spadkobierczyni, SOMT
oraz prezydenta m.st. W-wy pod
pretekstem zastosowania przepisów, mimo i¿ przepisy art.70
KPC wyraŸnie pozwalaj¹ na
odrzucenie wniosku dopiero po
ewidentnym braku uzupe³nienia
(art. 199 §1 pkt 3 i §2 KPC);
5) nie uznawano umocowania
wnioskodawcy oraz pe³nomocnika
wnioskodawcy za uczestników
postêpowania – (bezwzglêdna
przes³anka procesowa, któr¹
referendarz winien wzi¹æ pod
uwagê w ka¿dym stanie postêpowania i z urzêdu - postanowienie
SN z 9.11. 2011r., II UZP 7/11,
LEX 1106740);

6) referendarze zwracali
wnioski spadkobierczyni, SOMT
oraz prezydentowi m.st. Warszawy nie czekaj¹c na uzupe³nienie
wymagane art. 130 KPC. Brak
ten spowodowa³ niewa¿noœæ
postêpowania (art. 379 pkt 2
KPC). Nie nast¹pi³o te¿ zawiœniêcie sporu (referendarze
niczego nie sprawdzili, mimo i¿
stanowi to równie¿ bezwzglêdn¹
przes³ankê procesow¹, któr¹
referendarz winien wzi¹æ pod
uwagê w ka¿dym stanie postêpowania i z urzêdu) co równie¿
prowadzi³o do niewa¿noœci postêpowania (art. 379 pkt 4 KPC);
7) referendarz by³ obowi¹zany
do odrzucenia wniosków rodziny
oszusta (córki i ziêcia) oraz
paserskich spó³ek ARCO, 2 M
FUND, 2C PARTNERS (art. 199
§1 pkt 2 KPC) ze wzglêdu na
powagê rzeczy os¹dzonej
(prawomocny wyrok karny oraz
prawomocne uznanie praw
do nieruchomoœci prawowitej
spadkobierczyni). Tego obowi¹zku
referendarz zaniedba³;

XV i XVII nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Dwie sesje, zmiany w bud¿ecie
i ciep³o sieciowe
Posiedzenie XV sesji nie zosta³o formalnie zamkniête, co po jej
wznowieniu, wobec wyczerpania porz¹dku obrad, uczyni³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Praga Pó³noc Jacek Wachowicz.
Po przerwie rozpoczêto XVII miasto, a pieniêdzy nie da siê
sesjê, równie¿ nadzwyczajn¹, w przeznaczyæ na inny cel. Propoporz¹dku obrad której znalaz³y siê zycja zarz¹du przesz³a dziêki PiS,
zmiany w za³¹czniku bud¿etowym przy sprzeciwie SLD i wstrzymadla dzielnicy. Przeg³osowano niu siê od g³osu PO oraz PWS.
m.in. zwiêkszenie bud¿etu o
Kolejna przeg³osowana zmiakwotê 185 tysiêcy pochodz¹- na to przesuniêcie na przysz³y
cych z Biura Edukacji m.st. rok realizacji jednego ze zwyWarszawy z przeznaczeniem ciêskich projektów rowerowych
na pomoce naukowe dla szkó³. z bud¿etu partycypacyjnego –
Wiêksze w¹tpliwoœci radnych nie uda³o siê go zrealizowaæ w
wywo³a³a propozycja uszczuple- tym roku, najpierw z powodu
nia bud¿etu dzielnicy o kwotê 10 problemów ze znalezieniem
mln 800 tysiêcy na Centrum Kre- firmy projektowej, a póŸniej
atywnoœci przy Targowej 56. Pie- przed³u¿aj¹cych siê uzgodnieñ
ni¹dze maj¹ byæ przesuniête na w poszczególnych urzêdach.
przysz³y rok, a zadanie w ca³oœci Radny Tondera skrytykowa³ ten
przejmie Sto³eczny Zarz¹d Roz- krok jako podwa¿aj¹cy zaufanie
budowy Miasta. Zarz¹d argumen- mieszkañców do idei bud¿etu
towa³, ¿e ta inwestycja bêdzie partycypacyjnego.
nadal realizowana w dzielnicy,
Przesuniêto na przysz³y rok
tyle, ¿e nie przez ZGN, ale przez tak¿e œrodki na prace remontowe,

jakie ZGN prowadzi w Pa³acyku
Konopackiego oraz na modernizacjê budynku przy Targowej 40.
Dyrektor ZGN Bo¿ena Salich
wobec w¹tpliwoœci radnych wyjaœni³a, ¿e ca³oœæ remontu w
Pa³acyku Konopackiego chcia³o przej¹æ miasto, ale dzielnica
siê na to nie zgodzi³a. Po nieudanym pierwszym przetargu,
dopiero 20 paŸdziernika rozpoczêto prace zabezpieczaj¹ce,
które zostan¹ dokoñczone w
przysz³ym roku. W tym roku
maj¹ byæ przeprowadzone
niezbêdne prace rozbiórkowe,
izolacyjne oraz wymiana
drewnianych stropów i wiêŸby
dachowej. Pa³acyk ma zyskaæ
tymczasowe zadaszenie.
Najwiêksze w¹tpliwoœci
jednak wzbudzi³a ponownie
kwestia realizacji przy³¹czeñ do
sieci ciep³owniczej. Œrodki na
ten cel równie¿ przesuniêto na
przysz³y rok. W ¿adnym budynku spoœród tych, które by³y doposa¿one w sieæ ciep³ownicz¹
w tym roku, kaloryfery nie zaczê³y grzaæ, poniewa¿ dot¹d nie
zosta³y podpisane umowy przy³¹czeniowe - nie z winy ZGN.
Ma siê to staæ dopiero w pierwszym kwartale przysz³ego roku.
Na przysz³y rok przesuniêto te¿
oszczêdnoœci, jakie poczyniono
przy przetargach na wykonanie
instalacji ciep³owniczej w budynkach. Radni chcieliby je
wykorzystaæ na rozszerzenie
listy budynków przewidzianych
do pod³¹czenia w przysz³ym
roku, ale prawdopodobnie nie
bêdzie to mo¿liwe, choæby z
powodu ograniczeñ przerobowych ZGN. Po wyczerpaniu
tego tematu sesjê zakoñczono.
Pog³oski o mo¿liwej zmianie
koalicji rz¹dz¹cej dzielnic¹ okaza³y
siê nie bezpodstawne. W miniony
pi¹tek mia³a siê odbyæ zwo³ana
prze Jacka Wachowicza XVIII
nadzwyczajna sesja, której jedynym punktem porz¹dku obrad
mia³o byæ odwo³anie przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy Praga
Pó³noc Ryszarda Kêdzierskiego z
PiS. Sesjê zwo³ano na 8.30 i nie
uda³o siê zebraæ kworum. Kr.

8) referendarz nie zwróci³
uwagi wnioskodawczyni w paŸdzierniku 2003 na koniecznoœæ
z³o¿enia wniosku na prawid³owym formularzu oraz pomin¹³
czynnoœæ prawn¹ prokuratury
stanowi¹c¹ podstawê wpisu
ostrze¿enia wbrew art. 626 KPC;
9) referendarz nie dope³ni³
obowi¹zku oddalenia wniosków
o wpis w³asnoœci na rzecz córki
oraz ziêcia oszusta, mimo ¿e
zaistnia³a w¹tpliwoœæ co do
tego, na rzecz kogo (prawowitej
spadkobierczyni czy te¿ rodziny
skazanego oszusta) ma byæ
wpisane prawo w³asnoœci.”
Jak zapewniaj¹ autorzy pisma, wymienione punkty nie
wyczerpuj¹ listy zaniechañ,
jest ich znacznie wiêcej. SOMT
liczy na odniesienie siê prokuratury do powy¿szych kwestii.
Sprawê budynków przy Tykociñskiej 30 i 40 opisujemy od
kilkunastu lat i za ka¿dym razem
naiwnie wierzymy, ¿e zostanie
ona wyjaœniona z korzyœci¹ dla
lokatorów. Tak siê nie dzieje.
To lokatorzy stali siê ofiarami
fa³szywego spadkobiercy i deweloperów. To ich czynsze
wzros³y o kilkaset procent, to oni
s¹ eksmitowani, kiedy nie s¹ w
stanie sp³acaæ swoich zobowi¹zañ. Skazany prawomocnym
wyrokiem z³odziej – trzeba to
otwarcie powiedzieæ – korzysta
z nienale¿nych dóbr, zaœ uczciwi
ludzie trac¹ najwa¿niejsze i
podstawowe dobro – lokum.
El¿bieta Gutowska
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Elastyczne
protezy nylonowe
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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)

Szansa dla kamienicy
Przeznaczona do rozbiórki, spalona oficyna kamienicy przy In¿ynierskiej 3 bêdzie
jednak odbudowana. Ratusz zdecydowa³ w³¹czyæ j¹ do programu rewitalizacji.
(PINB) wyda³a nakaz rozbiórki. Ponadto na
wniosek Sto³ecznego Konserwatora Zabytków,
30 stycznia 2015 roku Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego skreœli³ budynek z
rejestru zabytków (wpisany 2 grudnia 1982 r.).
Wydawa³o siê, ¿e los kamienicy jest przes¹dzony.
Na zlecenie Zak³adu Gospodarki Nieruchomoœciami dla
Pragi-Pó³noc, firma zewnêtrzna Zak³ad BudowlanoInstalacyjny-Stanis³aw K¹kol rozpoczê³a rozbiórkê. I
choæ ZGN przekonywa³, ¿e nie ma planów co do tej
dzia³ki, wszyscy podejrzewali projekt zast¹pienia
kamienicy nowym apartamentowcem.
Tymczasem od rzeczniczki Pragi-Pó³noc, Beaty
Bieliñskiej-Jacewicz dowiadujemy siê, ¿e Ratusz
rozwa¿a odtworzenie budynku. Wiceprezydent
Warszawy, Micha³ Olszewski, zdecydowa³ w³¹czyæ
kamienicê przy In¿ynierskiej 3 do programu
rewitalizacji Pragi w po³¹czeniu z remontowan¹
30 stycznia 2013 roku po¿ar strawi³ trzeci¹ w kamienic¹ przy Targowej 80, do której trzecia czêœæ
kolejnoœci kamienicê kompleksu Towarzystwa kompleksu Towarzystwa Wróblewskiego przylega.
Akcyjnego Przechowywania Mebli A. Wróblewski
Jak informuje zastêpca sto³ecznego konserwatoprzy In¿ynierskiej 3. W oficynie mieœci³y siê pracownie ra zabytków, Micha³ Krasucki, oficyna zostanie odpraskich artystów, Teatr Remus oraz jeden z naj- tworzona w jej historycznej formie. To, co uda siê
ciekawszych warszawskich klubów, Sen Pszczo³y. zachowaæ – detal, elementy ¿eliwne, ceg³a elewaPo wykonaniu ekspertyzy, z której wynika³o, ¿e cyjna – zostanie z powrotem wykorzystane tak, aby
„mury budynku utraci³y noœnoœæ konstrukcyjn¹ zespó³ kamienic przy In¿ynierskiej 3 pozosta³ komi odbudowa jest niemo¿liwa, a stan techniczny pletny, a jego dotychczasowe funkcje zachowane.
obiektu nie rokuje trwa³ego zabezpieczenia”, Mo¿e te¿ tam powstaæ centrum aktywnoœci lokalnej.
Joanna Kiwilszo
Pañstwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Oddzia³ Warszawa, ul. Brzeska 2
506 289 039
promedica24.com.pl

Wigilijny op³atek - œwiêty chleb,
symbol pojednania
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dokoñczenie ze str. 1

okr¹g³ych, p³askich chlebów,
upieczonych na gor¹cych
kamieniach. Z czasem w
chrzeœcijañskich misteriach
pojawi³y siê cienkie p³atki
chlebowe z przaœnego ciasta.
Chleb przaœny stosowany by³
w ofiarnych obrzêdach chrzeœcijañskich jeszcze w czasach
Karola Wielkiego, czyli na
prze³omie VIII i IX wieku.
Dopiero oko³o X-XI wieku do
misteriów religijnych wprowadzono pieczywo specjalne, o
nazwie ³aciñskiej „nebula”, czyli
mgie³ka, podobne do znanych
nam dzisiejszych op³atków.
W Œredniowieczu wyrobem
op³atków mszalnych zajmowa³y
siê klasztory. S³yn¹³ z niego
szczególnie zakon benedyktynów
w Cluny. Pieczono w nim op³atki
z zachowaniem uroczystego
rytua³u, maj¹cego podkreœlaæ
sakralny charakter pieczywa.
Na op³atki brano najlepsze ziarna
i mielono je w specjalnych, tylko
w do tego celu u¿ywanych
m³ynkach. Formy ¿elazne do
op³atków, zwane ferramenta
oblatoria poœwiêcano i modlono
siê nad nimi. Przystêpuj¹c do
pracy zakonnicy przywdziewali
szaty koœcielne (alby) i œpiewali
pobo¿ne pieœni.
Równie¿ w Polsce pieczeniem
op³atków pocz¹tkowo zajmowali
siê wy³¹cznie zakonnicy, wikariusze
i inne „osoby koœcielne”, ale ju¿
w XV w. piekli je tak¿e ludzie
œwieccy, choæ zwi¹zani z Koœcio³em
- organiœci, kantorzy, koœcielni i
ich pomocnicy. Op³atki pieczono
w prostok¹tnych, ciê¿kich szczypcach ¿elaznych, zwanych „¿elazami” lub „¿elazkami”. Na wewnêtrznej stronie ¿elaznej formy
kowale ¿elazorytnicy wybijali
ró¿ne znaki – symbole religijne.
Na szczypcach rytowano tak¿e
sceny zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem: Dzieci¹tko Jezus w
¿³óbku, adoruj¹cych je Matkê
Bosk¹, Œwiêtego Józefa, anio³ów,
a tak¿e wo³u i osio³ka, wed³ug
legendy obecnych w szopie betlejemskiej. Pomiêdzy ¿elazne
p³yty wlewano ciasto, zamykano
szczypce i wk³adano je do ¿aru.
Po kilku minutach wyjmowano
gotowy op³atek ozdobiony odciœniêtym wzorem, a no¿em wyrównywano brzegi. Powsta³e w
ten sposób okrawki by³y wielkim
przysmakiem dzieci.
W dawnej Polsce op³atki wystêpowa³y nie tylko w obrzêdach
koœcielnych. Przyk³adowo, w
XVII w. u¿ywane by³y na dworach do pieczêtowania listów.
Najsilniej jednak wi¹¿emy je z
obchodami Bo¿ego Narodzenia.
Nie mo¿na dok³adnie okreœliæ,
od kiedy i w jaki sposób utrwali³a
siê w Polsce tradycja dzielenia
siê op³atkiem w dzieñ wigilijny.
Najstarsza wzmianka Ÿród³owa
o tej praktyce w polskich rodzinach pochodzi z koñca XVIII
wieku. Op³atki mia³y zapewniæ
domowi dostatek i obfitoœæ chleba,
okruch op³atka z wigilijnego
sto³u wrzucony do studni mia³
oczyszczaæ wodê, a ludziom
zapewniæ zdrowie.
W niektórych regionach Polski
op³atkiem obdziela³o siê te¿
gospodarskie zwierzêta, uwa¿aj¹c, ¿e tak wielkiego œwiêta
powinny dost¹piæ wszystkie
stworzenia. Op³atkiem dzielono
siê równie¿ symbolicznie z
duszami zmar³ych, sk³adaj¹c
op³atek na dodatkowym talerzu
stawianym na wigilijnym stole.

Benedyktyñskie tradycje przygotowania op³atków, zapocz¹tkowane przez klasztor w Cluny
utrzymuj¹ siê w Polsce do dzisiaj.
Okazuje siê, ¿e najlepsze op³atki
w Warszawie przygotowuj¹ siostry
Benedyktynki od Nieustaj¹cej
Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu z klasztoru przy Rynku
Nowego Miasta. I choæ obecnie
op³atki sprzedawane s¹ i w innych
miejscach po konkurencyjnej
cenie, to nie mog¹ równaæ siê z
tymi od sióstr sakramentek.
Op³atki pieczone przez benedyktynki-sakramentki nie krusz¹
siê i zachowuj¹ przez d³ugie lata
œnie¿nobia³y kolor. Mo¿e dlatego, ¿e
powstaj¹ w niezwyk³ym miejscu, a
ich produkcji towarzyszy modlitwa?
Benedyktynki-sakramentki
sprowadzi³a do Polski z Francji
w 1687 r. królowa Maria Kazimiera. Zosta³y osadzone w
klasztorze wzniesionym wed³ug
projektu Tylmana z Gameren
na Nowym Mieœcie. Poza wypraszaniem modlitw¹ ³ask
Bo¿ych dla królewskiego dworu,
zajmowa³y siê edukacj¹ panien
z rodów szlacheckich.
Nie wiadomo dok³adnie, od
kiedy sakramentki z Nowego
Miasta trudni¹ siê wypiekaniem
op³atków. Najstarsza wzmianka
o istnieniu op³atkarni pochodzi
z 1924 roku. Wówczas to siostry zaczê³y przygotowywanie
hostii na proœbê ksiêdza kardyna³a Aleksandra Kakowskiego,
który te¿ nakaza³ warszawskim
proboszczom, aby nabywali
op³atki w³aœnie u sakramentek.
Wspomniana op³atkarnia mieœci
siê w kilku pomieszczeniach na
terenie klasztoru, objêtych klauzur¹
œcis³¹. Dlatego nie mo¿na op³atkarni
zobaczyæ ani zwiedziæ, jednak
dla naszych czytelników siostry
zrobi³y wyj¹tek i podzieli³y siê informacjami na temat wyrobu
op³atków. W jednym z pomieszczeñ przygotowuje siê ciasto z
m¹ki najlepszej jakoœci i wody,
dobranych w odpowiednich proporcjach. Sk³adniki mieszane s¹
mechanicznie, za pomoc¹ du¿ego
elektrycznego miksera. Ciasto
powinno mieæ konsystencjê zbli¿on¹ do œmietany. W nastêpnych
dwóch pomieszczeniach op³atkarni prowadzony jest wypiek.
Grubsze op³atki, z których
póŸniej wycina siê komunikanty
i hostie, wypieka siê na du¿ej
automatycznej maszynie, natomiast op³atki cienkie, wigilijne –
na maszynach mniejszych, obs³ugiwanych rêcznie. Nie przypominaj¹ one zupe³nie dawnych
ciê¿kich, ¿elaznych szczypiec,
ale raczej wspó³czesne elektryczne gofrownice. Taka maszyna
sk³ada siê z dwóch stalowych
p³yt, na których wygrawerowane
s¹ ewangeliczne sceny Bo¿ego
Narodzenia i symbole eucharystyczne. Ciasto nalewa siê

rêcznie ³y¿k¹ wazow¹, po czym
opuszcza siê górn¹ p³ytê.
Trzeba czuwaæ nad odpowiedni¹
temperatur¹ wypieku i usuwaæ
nadmiar ciasta. Wa¿ny jest te¿
czas wypieku. Pieczenie jednego
arkusza trwa ok. 1 minuty. Upieczone
op³atki s¹ nastêpnie hartowane.
Odbywa siê to w osobnym, specjalnie w tym celu nawil¿anym
pomieszczeniu przez kilkanaœcie
godzin. To w³aœnie hartowanie w
du¿ym stopniu uodpornia op³atki
na kruszenie.
Ostatni etap produkcji to
wycinanie z arkuszy komunikantów, hostii i op³atków wigilijnych,
a nastêpnie ich sortowanie i
pakowanie. Do lat 80. siostry
przygotowywa³y równie¿ op³atki
kolorowe: ¿ó³te, ró¿owe, zielone.
Dziœ robi siê tylko bia³e.
Wypiek op³atków odbywa siê
codziennie, z wyj¹tkiem sobót i
niedziel, i rozpoczyna siê o 6
rano. Pracy jest tak du¿o, ¿e zaanga¿owane w ni¹ s¹ wszystkie
siostry z klasztornej wspólnoty.
Op³atkarnia sióstr benedyktyneksakramentek z Nowego Miasta
w okresie II Rzeczypospolitej
oraz po wojnie przez wiele
lat jako jedyna zaopatrywa³a w
komunikanty, hostie i op³atki wigilijne ca³¹ diecezjê warszawsk¹.
Dopiero po roku 1989 siostry
utraci³y przywilej wy³¹cznoœci,
gdy¿ zaczê³y powstawaæ inne
op³atkarnie, prowadzone tak¿e
przez osoby œwieckie.
Ksiê¿a przestrzegaj¹, aby nie
kupowaæ op³atków w sklepach, na
straganach czy od osób kr¹¿¹cych po
domach. Op³atek, którym bêdziemy
siê dzieliæ z najbli¿szymi, musi byæ
poœwiêcony w koœciele. Dla wielu
ksiê¿y liczy siê tradycja i jakoœæ
wykonania, dlatego kupuj¹ dla
swoich parafian op³atki u sióstr
benedyktynek-sakramentek, tym
bardziej, ¿e op³atkarnia jest ich
jedynym Ÿród³em utrzymania.
Najwa¿niejsze jednak jest, jak
same siostry mówi¹, ¿e przygotowanie op³atków - eucharystycznego chleba - wi¹¿e siê g³êboko z
charyzmatem ich zgromadzenia,
którym jest nieustaj¹ca adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu.
Dziel¹c siê op³atkiem i sk³adaj¹c sobie ¿yczenia wszelakiego
dobra, pomyœlmy wiêc tak¿e o
siostrach sakramentkach, które
ten op³atek dla nas przygotowuj¹.
Dziêki nim ten piêkny, typowo polski
zwyczaj czyni wieczerzê wigilijn¹
wyj¹tkow¹ i niepowtarzaln¹.
Joanna Kiwilszo
PS. Ze wzglêdu na klauzulê,
zdjêcie maszyny do wypieku
op³atków nie pochodzi z op³atkarni
sióstr benedyktynek-sakramentek, lecz
zosta³o zrobione w parafii oo. Barnabitów pod wezwaniem œw. Antoniego
Marii Zaccarii przy ul. Sobieskiego 15,
dziêki uprzejmoœci proboszcza parafii, ojca Kazimierza Marii Lorka.

Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski
„Witaj Jezu nam zjawiony,
Witaj dwakroæ narodzony:
Raz z Ojca przed wieków wiekiem
A teraz z Matki Cz³owiekiem….”
Min¹³ kolejny rok naszego ¿ycia – u stóp ¿³óbka bêdziemy po raz kolejny
adorowaæ Nowonarodzonego, œpiewaæ kolêdy, dzieliæ siê op³atkiem,
radoœci¹, mi³oœci¹, nadziej¹.
Mi³osierdzie rozlane nad œwiatem poprzez Wcielenie Syna Bo¿ego
objawi³o siê ludzkoœci przez rodzinê – Œwiêt¹ Rodzinê.
Rodzina pozostaje przestrzeni¹, w której doœwiadczenie mi³osierdzia
rozumianego jako troska, ofiarowanie siebie drugiemu, p³yn¹ce z mi³oœci
przebaczenie, jego darmowoœæ i bezwarunkowoœæ s¹ czymœ codziennym,
zwyczajnym, tym, co buduje nasze wzajemne relacje.
Prze¿ywaj¹c Rok Mi³osierdzia a zarazem Rok Jubileuszu 1050-lecia
Chrztu Polski bêdziemy dziêkowaæ i uwielbiaæ Boga za te dwa najwiêksze
dary: mi³osierdzie, które podtrzymuje nasze istnienie oraz w³¹czenie
naszej Ojczyzny do wspólnoty wierz¹cych.
Na czas Bo¿ego Narodzenia Anno Domini 2015 Wszystkim
Czytelnikom „Nowej Gazety Praskiej” z serca b³ogos³awiê

Ceramika w Klitce
Pó³miski, talerze, ceramiczne obrazy i ceramiczne g³owy
– wystawê ceramiki rzeŸbiarzy Barbary i Piotra Lorków mo¿na
ogl¹daæ w Atelier Klitka przy Z¹bkowskiej 12.
Ostatnio mniej jest na Pradze autorstwa Piotra oraz obrazki na
ciekawych wydarzeñ artystycz- porcelanie – prace Barbary. S¹ te¿
nych. Wielu artystów pozamyka³o rzeczy u¿ytkowe: kubki, lampa,
swoje pracownie. Ale na Julitê misa i dzban – to ich wspólne
Delbar z Atelier Klitka zawsze dzie³a, trudno by³oby okreœliæ aumo¿na liczyæ. 5 grudnia udostêpni³a torstwo. Nasz¹ uwagê przyci¹gaj¹
przestrzeñ swojej malutkiej galerii te¿ ceramiczne rzeŸby. Portret w
dwojgu niezwyk³ym artystom- glinie parze m³odych MarokañczyrzeŸbiarzom, których ulubion¹ ków Barbara zrobi³a podczas
materi¹ jest glina ceramiczna.
warsztatów rzeŸbiarskich w Maroku,
Barbara i Piotr Lorek poznali siê natomiast ogromne, ceramiczne
jeszcze na warszawskiej Akademii g³owy s¹ dzie³em Piotra.
Sztuk Piêknych, w pracowni rzeŸby
Wszystkie zgromadzone w
prof. Jana Kucza i od tej pory dzia- „Klitce” prace s¹ bardzo malarskie,
³aj¹ razem, choæ na ró¿nych p³asz- bo te¿ artyœci przyznaj¹, ¿e ich
czyznach, ale zawsze w obrêbie wspóln¹ pasj¹ w ostatnich latach
ceramiki. Kiedyœ napisano o nich, ¿e sta³o siê malarstwo podszkliw„z gliny mog¹ zrobiæ wszystko”. Rze- ne. Pó³miski i talerze mieni¹ siê
czywiœcie, w „Klitce” zaprezentowali lœni¹cymi kolorami. Jak osi¹ga
wielk¹ ró¿norodnoœæ swoich dzie³.
siê tak wspania³y efekt?
Widzimy tu pó³miski i talerze
- Ka¿dy z tych talerzy musi
malowane angobami i szkliwami byæ minimum dwa razy w piecu

TPP w nowej siedzibie
„Szanujmy tê dzielnicê, bo jest niepowtarzalna” – zaapelowa³
praski przewodnik, Mieczys³aw Janiszewski, otwieraj¹c 6 grudnia
wraz z odtwórc¹ g³ównej roli w filmie „Rezerwat”, aktorem
Marcinem Kwaœnym, siedzibê Towarzystwa Przyjació³ Pragi.
Towarzystwo Przyjació³ Pragi ski, wiosn¹ 1915 roku powsta³o
ma wreszcie siedzibê godn¹ Towarzystwo Przyjació³ Pragi,
swojej 100-letniej historii. Jest pionierska w Warszawie organizani¹ lokal w zabytkowej kamienicy cja o charakterze samopomocy
Leopolda Daaba, przy ulicy Stalo- spo³ecznej. Jej pierwszym prezewej 28, w centrum Nowej Pragi. sem zosta³ dr A. Krzyczkowski,
Wzniesiona w 1896 roku czyn- wyk³adowca Politechniki Warszawszówka jest jednym z najstarszych, skiej, podpu³kownik ³¹cznoœci
a jednoczeœnie stosunkowo dobrze Wojska Polskiego, a po nim zachowanych murowanych budynków W³adys³aw Kwasieborski, który w
w tej czêœci miasta. O wysokiej lipcu 1916 roku wszed³ do Rady
wartoœci artystycznej kamienicy Miejskiej Warszawy.
œwiadcz¹ ozdobne detale fasady –
Towarzystwo dzia³a³o do wylistwy z ornamentami i kartusze buchu II wojny œwiatowej. W 1963
oraz kute balustrady balkonów.
roku powsta³o Towarzystwo PrzyKamienica nale¿a³a do rodziny jació³ Warszawy z dzielnicowymi
Daabów, która wraz z Martensami oddzia³ami terenowymi, w którym
prowadzi³a istniej¹c¹ od 1866 jednak zagubi³y siê jakoœ ma³e
roku firmê przemys³owo-budow- ojczyzny poszczególnych dzielnic.
lan¹ przy ulicy Czerniakowskiej. Dopiero w 2013 roku grupa entuLeopold Daab dzia³a³ aktywnie na zjastów z Piotrem Stryczyñskim
rzecz praskiej spo³ecznoœci. W na czele reaktywowa³a Towarzyczasie I wojny œwiatowej zosta³ stwo Przyjació³ Pragi, jako koncz³onkiem Praskiego Komitetu tynuatora tradycji organizacji z
Obywatelskiego, bêd¹cej zal¹¿kiem 1915 roku. 17 kwietnia w siedzibie
samorz¹du organizacji, nios¹cej Zespo³u Ognisk Wychowawpomoc dla zubo¿a³ej w wyniku czych im. Kazimierza „Dziadka”
wojny ludnoœci.
Lisieckiego obchodziliœmy 100-lecie
Mniej wiêcej w tym samym Towarzystwa, a pó³ roku od tej
czasie co Praski Komitet Obywatel- uroczystoœci, Towarzystwo wpro-

– wyjaœnia Piotr Lorek. – Najpierw
jest forma surowa – glina, na
któr¹ nak³adamy angobê
(pow³okê z barwionej glinki),
wk³adamy pierwszy raz do
pieca, wyci¹gamy, szkliwimy,
czasem dodajemy kolorowych
szkliw i wk³adamy drugi raz
do pieca. Je¿eli chcemy coœ
do³o¿yæ, dzie³o wêdruje jeszcze
raz do pieca i wtedy wypalane
jest „na ostro”, czyli w wy¿szej
temperaturze.
Barbara i Piotr Lorek maj¹ w
swojej pracowni w Chyliczkach
dwa piece: jeden du¿y, drugi trochê mniejszy. Ci¹gle poszukuj¹
nowych wzorów, kolorów i technik ceramicznych. Wielokrotnie
wystawiali swoje prace w Polsce, a tak¿e w Danii, Niemczech,
Francji, Rosji i Wielkiej Brytanii.
Teraz ich wspania³¹ ceramikê
mo¿emy ogl¹daæ w Atelier „Klitka” przy ul. Z¹bkowskiej 12 w
godzinach otwarcia galerii: od
poniedzia³ku do pi¹tku, w godz.
11-19 i w soboty, w godz. 11-15.
Joanna Kiwilszo

wadzi³o siê do w³asnej siedziby
przy ulicy Stalowej.
Uroczystego otwarcia siedziby i
przeciêcia wstêgi wielkimi no¿ycami dokonali pospo³u: przewodnik
praski, rodowity pra¿anin, Mieczys³aw Janiszewski oraz odtwórca
g³ównej roli w filmie o Pradze pt.
„Rezerwat”, aktor goszcz¹cy kilka
lat temu na lamach naszej gazety
w cyklu „Artyœci z prawego brzegu”,
Marcin Kwaœny. Lokal sk³ada siê z
trzech pomieszczeñ: sali konferencyjnej, salki projekcyjno-kinowej
oraz pokoju biurowo-gastronomicznego. Przystosowuj¹c lokal do nowych potrzeb, zachowano szereg
elementów dawnego wystroju:
ceglane œciany, stare szyldy czy
¿elazne wsporniki sklepowych pó³ek.
- Mogliœmy dostaæ lokal
nowy, ale brakowa³oby nam
praskiej atmosfery – powiedzia³
prezes TPP Piotr Stryczyñski.
W kamienicy Daabów praskiej
atmosfery na pewno nie zabraknie.
Wed³ug Mieczys³awa Janiszewskiego, Stalowa to ulica o niepowtarzalnym charakterze, jedna z
czterech warszawskich ulic wysadzanych akacjami, najwa¿niejsza
arteria Nowej Pragi. To œwietne
miejsce dla Towarzystwa Przyjació³
Pragi, które nawi¹zuj¹c do dzia³alnoœci sprzed lat, stawia sobie dwa
g³ówne cele: dzia³anie na rzecz
lokalnej spo³ecznoœci oraz kultywowanie praskiego dziedzictwa.
Joanna Kiwilszo

Biblioteka na Kijowskiej - co dalej?
Czytelnicy s¹ przeciwni przeniesieniu biblioteki,
która istnieje na ich osiedlu ponad 40 lat. Popieraj¹ ich
bibliotekarze, zwi¹zki zawodowe oraz radni Pragi-Pó³noc.
Mimo to Wypo¿yczalnia nr 102 ma byæ przeniesiona. Czy
wolno przenieœæ bibliotekê wbrew woli jej u¿ytkowników?
W poprzednim numerze zamie- jedynie elementy struktury orgaœciliœmy list czytelniczki, mieszkanki nizacyjnej Biblioteki i mog¹ byæ
osiedla przy ul. Kijowskiej 11, z dowolnie kszta³towane samoproœb¹ o wstawiennictwo za pozo- dzieln¹ i arbitraln¹ decyzj¹ dyrekstawieniem biblioteki, z której od tora Biblioteki” – pisze dyrektor
wielu lat korzysta. Chodzi o Wypo- Zakrzewska-Mas³owska. I dalej:
¿yczalniê dla Doros³ych i M³odzie¿y „b³êdem jest uto¿samianie planr 102 przy ul. Kijowskiej 11, która cówki bibliotecznej z bibliotek¹”.
od 1 stycznia ma byæ przeniesiona
No to mamy jasnoœæ. Przede
na ulicê Jagielloñsk¹ 47E. G³ów- wszystkim operowa³am zamiennie
nym powodem przeniesienia, jak potocznie u¿ywanymi terminami
poinformowa³a nas dyrektor Bi- „biblioteka” i „wypo¿yczalnia”, a
blioteki Publicznej im. ks. Jana jak siê okazuje, jest to kardynalny
Twardowskiego w Dzielnicy Praga- b³¹d. Poza tym nie zdawa³am
Pó³noc, Janina Zakrzewska-Ma- sobie sprawy, ¿e Biblioteka
s³owska, s¹ wysokie koszty utrzy- Publiczna dla Dzielnicy Pragamania lokalu przy ul. Kijowskiej 11, Pó³noc jest zarz¹dzana na
który nale¿y do RSM „Praga”.
zasadach sprawowania w³adzy
Po naszej interwencji o spra- absolutnej. Na koñcu pani
wie biblioteki zrobi³o siê g³oœno. dyrektor jeszcze raz dobitnie
Na pismo redakcji, skierowane wyjaœni³a, ¿e jej decyzje „nie
do naczelnika Wydzia³u Kultury wymagaj¹ niczyjej akceptacji”.
Dzielnicy Praga-Pó³noc, ju¿ po
Chyba nie jest to do koñca
z³o¿eniu poprzedniego numeru prawda. Decyzje pani dyrektor
gazety, odpowiedzia³a… dyrektor podlegaj¹ jednak pewnej kontroZakrzewska-Mas³owska.
li. Ka¿dy mo¿e zapoznaæ siê z
Wœród poruszanych w piœmie protoko³em z posiedzenia Komiproblemów by³o pytanie, czy do sji Bud¿etu Pragi Pó³noc z dnia
przeniesienia wypo¿yczalni nie 10 listopada br., na którym przedjest potrzebna zmiana statutu stawione przez pani¹ dyrektor
biblioteki, og³oszona w formie Sprawozdanie z dzia³alnoœci Biuchwa³y przez organizatora biblio- blioteki Publicznej w Dzielnicy
teki, czyli w tym wypadku przez Praga-Pó³noc za rok 2014 zostamiasto st. Warszawa. Dyrektor ³o przez Komisjê zaopiniowane
Janina Zakrzewska-Mas³owska negatywnie. Na tym samym powyjaœni³a, ¿e rzeczywiœcie, prze- siedzeniu Komisja Bud¿etu jedniesienie biblioteki publicznej, nog³oœnie przyjê³a stanowisko za
jako odrêbnego bytu prawnego, wstrzymaniem przeniesienia plawymaga zmiany statutu, ale cówki bibliotecznej przy ul. Kijowwypo¿yczalnia takim odrêbnym skiej 11 na ulicê Jagielloñsk¹ 47E.
bytem prawnym nie jest, i jako
Za utrzymaniem Wypo¿yczalni
taka, nie wymaga zmiany statutu. nr 102 w jej obecnej siedzibie przeFilie, punkty biblioteczne, wy- mawia równie¿ fakt, ¿e Spó³dzielnia
po¿yczalnie i czytelnie „stanowi¹ RSM „Praga” wyst¹pi³a niedawno

z propozycj¹ obni¿ki czynszu
lokalu przy Kijowskiej o 9 z³ za m2.
Widaæ, ¿e Spó³dzielni zale¿y na
utrzymaniu jedynej na osiedlu
Kijowska placówki kultury.
O los Wypo¿yczalni nr 102
zapytaliœmy rzeczniczkê Dzielnicy
Praga Pó³noc, Beatê Bieliñsk¹Jacewicz. Twierdzi ona, ¿e placówka bêdzie przeniesiona, ale
w³adze dzielnicy nie pozostawi¹
jej czytelników bez pomocy. Istnieje mo¿liwoœæ zorganizowania
na Kijowskiej punktu bibliotecznego.
W tym celu trzeba by wyst¹piæ
do Prezesa Spó³dzielni RSM
Praga o wskazanie lokalu o powierzchni do 50 m2 po niekomercyjnej cenie, czyli po 6 z³ za m2.
Alternatywnym rozwi¹zaniem
by³oby skorzystanie z idei bud¿etu
partycypacyjnego.
- Mieszkañcy mogliby zg³osiæ
projekt stworzenia biblioteki
s¹siedzkiej – mówi Beata Bieliñska-Jacewicz.
Jest to pewne wyjœcie z sytuacji,
ale, po pierwsze - nie wiadomo,
czy projekt bêdzie wybrany do realizacji, a po drugie - jeœli nawet
bêdzie wybrany, realizacja nast¹pi
dopiero w 2017 roku. Co maj¹
robiæ czytelnicy do tego czasu?
Sytuacja aktualnie przedstawia
siê nastêpuj¹co: na stronie Biblioteki Publicznej widnieje og³oszenie
o przenosinach wypo¿yczalni nr
102, ale w³adze dzielnicy zamierzaj¹ w styczniu zorganizowaæ spotkanie ze Spó³dzielni¹ RSM Praga.
Interwencjê w sprawie biblioteki u
burmistrza Pragi-Pó³noc zapowiedzia³ te¿ Zwi¹zek Zawodowy NSZZ
„Solidarnoœæ”. Ca³y czas w obronie
biblioteki organizuj¹ siê czytelnicy.
W koñcu jest to instytucja stworzona
dla nich, ich zdanie powinno byæ w
tej sprawie decyduj¹ce.
Joanna Kiwilszo

Gazoci¹g w trybie specustawy
Spotkanie z mieszkañcami 24 listopada by³o strat¹ czasu: ju¿ wczeœniej wiadomo by³o,
¿e na wycinkê drzew pod budowê gazoci¹gu wzd³u¿ Kana³u ¯erañskiego nie bêdzie
potrzebna zgoda dzielnicy – PGNiG wybuduje gazoci¹g w trybie specustawy.
W poprzednim numerze NGP pisaliœmy o samorz¹du. Nawet kwestia zakresu wycinki drzew oraz
burzliwym, trwaj¹cym kilka godzin spotkaniu zagospodarowania terenu nie bêdzie musia³a byæ
przedstawicieli PGNiG Termika oraz w³adz dzielnicy uzgadniana z samorz¹dem, a jedynie z wojewod¹,
Bia³o³êka z mieszkañcami, które po d³ugich staraniach bêd¹cym przedstawicielem administracji rz¹dowej.
odby³o siê 24 listopada w bia³o³êckim ratuszu i doPróbowaliœmy siê dowiedzieæ, w jaki sposób
tyczy³o planowanej budowy gazoci¹gu wysokiego PGNiG Termika uzyska³ „zakwalifikowanie”
ciœnienia, który ma przebiegaæ z Rembelszczyzny ¿erañskiej inwestycji do zmiany trybu realizacji.
na ¯erañ wzd³u¿ Kana³u ¯erañskiego.
Jak poinformowa³a nas rzeczniczka firmy Dorota
Sprzeciw mieszkañców wzbudza nie sama Kraskowska, gazoci¹g do EC ¯erañ zosta³
budowa gazoci¹gu, lecz trasa jego przebiegu w okreœlony jako „inwestycja towarzysz¹ca w
pobli¿u osiedli mieszkaniowych oraz planowana w zakresie terminalu”. Wydaje siê to dziwne, bo
zwi¹zku z budow¹ wycinka 1400 drzew i dewastacja ze Œwinoujœcia na ¯erañ jest trochê daleko... .
terenów zielonych. Mieszkañcy starali siê dowiedzieæ,
W wydanym oœwiadczeniu w sprawie zmiany
dlaczego nie mo¿na poprowadziæ gazoci¹gu po trybu realizacji gazoci¹gu PGNiG Termika zapewnia,
wschodniej stronie kana³u, próbowali te¿ przekonaæ ¿e zmiana trybu w ¿adnym wypadku nie skutkuje
inwestora do zmiany planów i opracowania alterna- zmian¹ deklaracji inwestora, która pad³a na spotywnej trasy. Bezskutecznie. Nie doczekali siê ¿adnych tkaniu informacyjnym z mieszkañcami Bia³o³êki 24
ustêpstw, us³yszeli za to, ¿e powinni czuæ siê listopada i ¿e PGNiG Termika podtrzymuje gotowoœæ
szczêœciarzami z powodu tak presti¿owej inwestycji. wspó³pracy z tworzon¹ rad¹ konsultacyjn¹, z³o¿on¹
Jedyne, co po kilku godzinach rozmów uda³o siê z mieszkañców Bia³o³êki, w zakresie zagospodaroustaliæ, to wy³onienie rady konsultacyjnej, która wania terenu po zakoñczeniu inwestycji.
bêdzie rozmawiaæ z inwestorem. Mieszkañcy liczyli,
Trudno jakoœ uwierzyæ w dobre intencje firmy, która
¿e w ten sposób bêd¹ mieli wp³yw na zachowanie zatai³a 24 listopada przed mieszkañcami Bia³o³êki
jak najwiêkszej iloœci zieleni i na póŸniejsze zago- fakt, ¿e specustawê ma ju¿ „w kieszeni”. Ale to
spodarowanie terenu wokó³ gazoci¹gu. Tymczasem jeszcze nic. Mo¿na zrozumieæ dzia³ania inwestora,
ju¿ wtedy inwestor wiedzia³, ¿e zgoda na wycinkê który stosuj¹c specustawê chcia³ unieszkodliwiæ
drzew w ogóle nie bêdzie mu potrzebna.
stronê spo³eczn¹, aby szybciej zrealizowaæ inwestycjê.
Okazuje siê, ¿e PGNiG Termika ju¿ 9 listopada Trudno natomiast zrozumieæ postêpowanie burmiwyst¹pi³a o wycofanie wniosku o pozwolenie na strza Bia³o³êki, Piotra Jaworskiego, który, wed³ug
budowê, bo gazoci¹g bêdzie budowany w trybie rzeczniczki PGNiG, 24 listopada tak¿e wiedzia³
specustawy. Chodzi o tzw. specustawê gazow¹ z ju¿ o specustawie. To on powinien poinformowaæ
2009 roku, znowelizowan¹ w 2014 roku, która mia³a mieszkañców o zmianie trybu realizowania inwestycji
u³atwiæ budowê w Œwinoujœciu terminalu do odbioru i o tym, ¿e sprawa jest ju¿ przes¹dzona, a nie
skroplonego gazu LNG. Przepisy specustawy upraszczaj¹ udawaæ nie zorientowanego. To po prostu smutne.
procedury uzyskiwania zezwoleñ administracyjnych
NajwyraŸniej w³adze Bia³o³êki dbaj¹ tylko o
zwi¹zanych z dan¹ inwestycj¹, a tak¿e u³atwiaj¹ zachowanie pozorów: konsultacje spo³eczne siê
wyw³aszczanie gruntów niezbêdnych do budowy.
odby³y, czyli wszystko jest w porz¹dku. W rzeczywiZmiana trybu realizacji inwestycji nad Kana³em stoœci - zupe³nie nie jest w porz¹dku. Ale ludzie to
¯erañskim poprzez wykorzystanie specustawy wiedz¹. Mo¿e raz dali siê oszukaæ, jednak na d³u¿sz¹
gazowej oznacza, ¿e inwestor na ¿adnym etapie metê traktowanie ich niepowa¿nie nie przejdzie.
nie bêdzie musia³ uzyskiwaæ akceptacji ze strony
Joanna Kiwilszo
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Budujemy na wiele lat…
ju¿ od 45 lat…
To has³o przyœwieca Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Praga”, w której statucie z 24 marca 1970 roku, znajduje siê
m.in. zapis: „Celem Spó³dzielni jest zaspokajanie potrzeb
mieszkalnych cz³onków i ich rodzin oraz innych potrzeb
gospodarczych, socjalnych i kulturalnych, wynikaj¹cych z
zamieszkiwania we wspólnym osiedlu lub w jednym budynku”.

Historiê Spó³dzielni, jej rozwój
przedstawiono na filmie, zaprezentowanym 27 listopada w Teatrze „Rampa” podczas uroczystoœci 45-lecia RSM „Praga”.
„Staramy siê, by mieszkañcy
czuli siê dobrze w Spó³dzielni, by
op³aty nie ros³y. Pamiêtamy o solidarnoœci spo³ecznej” – powiedzia³
prezes zarz¹du Spó³dzielni
Andrzej Pó³rolniczak, dziêkuj¹c
pracownikom i dzia³aczom.
Dorobek Spó³dzielni wysoko
oceni³ senator Marek Borowski,
m.in. za to, ¿e prowadzi ona kluby,
w których prowadzona jest dzia³alnoœæ spo³eczno - oœwiatowo kulturalna, buduje place zabaw,
dokonuje wspólnych inwestycji.
RSM „Praga” to jedna z najwiêkszych spó³dzielni mieszkaniowych Polsce; to tak¿e wielka
aktywizacja mieszkañców” – stwierdzi³ pose³ Jaros³aw Krajewski.
¯yczenia i podziêkowania z³o¿y³
tak¿e pose³ Micha³ Szczerba,
przypominaj¹c o udziale Spó³dzielni w obywatelskim projekcie
uchwa³y dotycz¹cym udzielenia
bonifikaty za przekszta³cenie
prawa u¿ytkowania wieczystego
we w³asnoœæ oraz projekcie
rozporz¹dzenia dotycz¹cym obni¿enia op³aty rocznej za grunty.
Za 45 lat pracy na rzecz Pragi
podziêkowa³ równie¿ pose³, burmistrz Pragi Pó³noc Pawe³ Lisiecki.
Wicemarsza³ek Województwa Mazowieckiego Wies³aw
Raboszuk wrêczy³ presti¿ow¹
Odznakê Honorow¹ „Zas³u¿ony
dla Mazowsza”, któr¹ Sejmik
Województwa Mazowieckiego przyzna³ RSM „Praga”, zaœ dzia³aczy i
pracowników uhonorowano
medalami pami¹tkowymi „Pro
Masovia” oraz Dyplomami Uznania, za ca³okszta³t dzia³alnoœci
na rzecz Województwa.
Ponadto dzia³acze i pracownicy
Spó³dzielni zostali uhonorowani
Odznak¹ Zas³u¿ony Dzia³acz Ruchu Spó³dzielczego, przyznawan¹
przez Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹.
Za zrozumienie i wsparcie
emerytów podziêkowa³a prezes
Zarz¹du G³ównego Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów El¿bieta Ostrowska,
przekazuj¹c dyplom dla RSM

„Praga” i najwy¿sze odznaczenie
przyznawane przez Zwi¹zek –
Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ Zarz¹du
G³ównego Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
dla prezesa Pó³rolniczaka.
Za wspieranie dzia³alnoœci
Polskiego Czerwonego Krzy¿a,
m.in. w krwiodawstwie, prezes
Pó³rolniczak otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê PCK. To m.in. dziêki RSM
„Praga” na Pradze Pó³noc uda³o
siê zebraæ ponad 500 litrów krwi
- podkreœlali przedstawiciele PCK.
Rada Nadzorcza Spó³dzielni
po raz pierwszy postanowi³a
uhonorowaæ dzia³aczy, pracowników, a tak¿e inne osoby,
które przyczyni³y siê do rozwoju
i tworzenia pozytywnego wizerunku Spó³dzielni, medalem
„Za zas³ugi dla Robotniczej
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Praga”.
Spó³dzielni jako partnerowi w
rozwoju Dzielnicy Targówek, za
znakomit¹ wspó³pracê podziêkowa³
burmistrz S³awomir Antonik; za 45
lat dzia³alnoœci, m.in. na rzecz seniorów – przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Krzysztof Miszewski,
¿ycz¹c „Oby tak dalej!”. Podziêkowania z³o¿yli zastêpcy burmistrza
Bia³o³êki, burmistrz Marek oraz
Zbigniew Janowski prezes Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego.
Jacek Tomasiak przewodnicz¹cy
Rady Unii Spó³dzielni Mieszkaniowych
wrêczy³ list pochwalny Andrzejowi
Pó³rolniczakowi, który od 15 lat
jest prezesem tej Unii.
Odznakê wrêczy³ równie¿
wiceprezes Krajowej Rady
Spó³dzielczej Mieczys³aw
Grodzki, który jednoczeœnie
z³o¿y³ gratulacje Spó³dzielni.
Jednoczeœnie podziêkowa³ za
zaanga¿owanie prezesa Pó³rolniczaka za wieloletni udzia³ w
pracach komisji sejmowych przy
tworzeniu prawa spó³dzielczego.
Jubileuszowe spotkanie
zakoñczy³o siê czêœci¹ artystyczn¹. Goœcie obejrzeli MusicaLove w gwiazdorskim wykonaniu artystów Teatru Rampa.
Robotnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Praga” zosta³a za³o¿ona
w 1970 r.; w jej sk³ad wchodzi 6
osiedli: „Kijowska”, „Jagielloñska”,
„Targówek”, „Generalska”, „Poraje”

i „Erazma”. Zarz¹dza 215 budynkami,
w których znajduje siê blisko 17 tys.
mieszkañ, zamieszkiwanych przez
prawie 50 tys. osób. Spó³dzielnia
posiada te¿ 10 budynków handlowo-us³ugowych. Spó³dzielnia od
samego pocz¹tku prowadzi liczne
inwestycje mieszkaniowe oraz
dba o utrzymanie i unowoczeœnianie
istniej¹cych obiektów. Spó³dzielnia
nie zapomina te¿ o infrastrukturze
towarzysz¹cej takiej jak place
zabaw dla najm³odszych, skwery,
kluby osiedlowe, boiska sportowe,
a w ostatnim czasie stawia równie¿
na rozwój si³owni plenerowych
dla mieszkañców.
RSM „Praga” chce byæ nie tylko
domem dla swoich mieszkañców,
ale te¿ i miejscem spotkañ, zabaw,
a przede wszystkim spe³niaæ funkcjê
integracyjn¹. Dlatego od samego
pocz¹tku Spó³dzielnia dba³a nie
tylko o rozwój mieszkalnictwa, ale
te¿ o sferê edukacyjno – wychowawcz¹. W tym celu utworzono
piêæ klubów osiedlowych, w
których od samego pocz¹tku
odbywa³o siê wiele zajêæ o ró¿nej
tematyce, oferowanych zarówno
dla dzieci i m³odzie¿y, jak i dla
osób doros³ych. Ka¿dy zawsze
móg³ znaleŸæ coœ dla siebie w
ramach rozmaitych zajêæ artystycznych, naukowych i sportowych,
a tak¿e podczas doraŸnych imprez
organizowanych przy ró¿nych
okazjach dla wszystkich mieszkañców. Spó³dzielnia ze szczególn¹ trosk¹ stara³a siê zawsze
dbaæ równie¿ o osoby starsze,
prowadz¹c dla nich ró¿ne spotkania i zajêcia integracyjne.
RSM „Praga” bardzo dobrze
poradzi³a sobie w gospodarce
wolnorynkowej i ju¿ od wielu lat
dzia³a, jako deweloper na rynku
mieszkaniowym. Na przestrzeni
ostatnich lat odda³a do u¿ytku
kilka nowoczesnych budynków
jak np. inwestycje „Namys³owska”
na Pradze Pó³noc, „Pratuliñska”
na Targówku, czy te¿ „Okólna” w
Markach. Niebawem do u¿ytku
oddana zostanie inwestycja
„Myszkowska” na Targówku, a
nieco póŸniej kolejny budynek na
Tarchominie przy ul. Kamiñskiego.
Spó³dzielnia uczestniczy w wielu
projektach, w tym europejskich,
które pozwalaj¹ na dalszy jej
rozwój, jak np. program Interreg
III B, czy Ensure, dziêki któremu
pilota¿owo opracowany i wdro¿ony zosta³ system baterii
s³onecznych na jednym z budynków w Osiedlu „Poraje”.
Na przestrzeni lat Spó³dzielnia
by³a wielokrotnie nagradzana
przez ró¿ne organizacje, a to
oznacza, ¿e bardzo dobrze wype³nia za³o¿one cele i wywi¹zuje
siê z obowi¹zków wobec swoich
cz³onków i mieszkañców.
Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e
RSM „Praga” jest jedn¹ z wiod¹cych spó³dzielni mieszkaniowych
w Polsce, która przez te 45-lat
przys³u¿y³a siê rozwojowi
mieszkalnictwa oraz tworzeniu
pozytywnego wizerunku polskiej
spó³dzielczoœci.

6 nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
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

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

US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
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
NAPRAWY, p³ytki, panele,
szpachla, malowanie - niedrogo
882-836-741
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

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie z § 3 i § 4 oraz § 9 ust.1 i 2 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 15 stycznia 2016 r.
USTNY KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM LOKALI U¯YTKOWYCH ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ
W ZASOBACH LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY
NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
oraz
NA DZIEÑ 14 stycznia 2016 r.
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
(okres najmu do 10 lat)
NA NAJEM LOKALU U¯YTKOWEGO NR 1/1A
PRZY ULICY STOLARSKIEJ 2/4 ZNAJDUJ¥CEGO SIÊ
W ZASOBACH LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY
NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do konkursu i przetargu
wywieszone s¹ na tablicach informacyjnych: Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga-Pó³noc
m.st. Warszawy przy ul. Jagielloñskiej 23 i w jego Administracjach Obs³ugi Mieszkañców; na stronie internetowej:
Urzêdu Dzielnicy Praga-Pó³noc www.praga-pn.waw.pl, Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami www.zgn-paga-pn.waw.pl
oraz na lokalach i gara¿ach przeznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ w
Dziale Lokali U¿ytkowych Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy,
przy ul. Jagielloñskiej 23, p. 22, tel. 22 205-41-28, 24, 88
w godzinach pracy Zak³adu.

Zmar³ Marian Pozorek
Odszed³ jeden z najlepszych, najciekawszych i
najaktywniejszych pra¿an - twórca pierwszego
praskiego muzeum - Warszawskiego Muzeum Chleba,
Pan Marian Pozorek.
Jeszcze niedawno, kiedy dzwoni³am do Niego z pytaniem,
czy da siê uratowaæ ten piêkny okolicznoœciowy chleb, który
dzielnica dosta³a z okazji 367. rocznicy nadania praw miejskich
Pradze, powiedzia³, ¿e nie. I ¿ebym siê nie martwi³a, bo
upiecze nam nowy na kolejn¹ rocznicê.
Nie upiecze.
Pani Gra¿yno, jesteœmy z Pani¹.
Pogrzeb odbêdzie siê na Cmentarzu Bródnowskim,
16 grudnia br., po nabo¿eñstwie ¿a³obnym o godz. 12.30
w Koœciele MB Czêstochowskiej (murowany).
w imieniu Zarz¹du i Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc
Beata Bieliñska-Jacewicz

PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
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
• Drzwi antyw³amaniowe

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

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

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

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

Zagro¿eni gangren¹
Proszê Szanownych Pañstwa, po prostu
nie wierzê, jak za nasze pieni¹dze partie,
w tym partia, która ma wszystko aby
kontynuowaæ budowê kraju, realizuj¹
proputinowsk¹ politykê przeciwko Polsce.
Prorosyjskie mistrzostwo w waœnieniu,
zaw³aszczeniu mediów, struktur pañstwa i
rozdawnictwo nieswoich dóbr to czarna
szmata na oczy i do garde³ nas wszystkich.
Kogo cieszy wynoszenie flagi Unii? Jak od
wieków w jeden miesi¹c znów jesteœmy
g³upie Lachy, Pany i Poliaki. W kolejn¹
rocznicê czerwonego grudnia mamy p³aciæ
za tragikomiczn¹ „ciuciubabkê” pachn¹c¹
puczem i ulic¹? Bywa³o ju¿ w naszej historii
jak teraz i koñczy³o siê utrat¹ niepodleg³oœci.
Do zgody, do zgody i szacunku! Za to siê
p³aci, a nie za zabawy w tytule.
Skojarzenie z polityk¹ nasuwa mi myœli,
by skreœliæ kilka s³ów o gangrenie u
zwierz¹t. Po polsku zgorzel mo¿e przybraæ
dwie postacie. Such¹ i wilgotn¹. Pocz¹tek tej
patologii u zwierz¹t, a tak¿e u cz³owieka,
zaczyna siê od urazu, czasami niewielkiego,
w którym pod skórê lub do narz¹dów wprowadzone s¹ bakterie z rodzaju Clostridium.
Clostridia zamieszkuj¹ fizjologicznie nasze
jelita, aliœci zawsze bêd¹c beztlenowymi
bakteriami warunkowo chorobotwórczymi.
Jest jedna spoœród tego grona, która nazywa siê
Clostridium perfringens, która jest typowym
patogenem. Na szczególne niebezpieczeñstwo
nara¿one s¹ psy i koty z cukrzyc¹ i mocznic¹. Odpornoœæ ogólna w przebiegu tych
chorób jest wyraŸnie obni¿ona. WyraŸnych
ran nie trzeba siê baæ. Dostêpnoœæ tlenu i
mo¿liwoœæ odp³ywu wysiêku i ropy sprzyja

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

Akademia Elfów Œwiêtego Miko³aja
6 grudnia w Galerii Wileñskiej Œwiêty Miko³aj przeprowadza³
nabór na stanowisko swego pomocnika - elfa. Ka¿de dziecko
mog³o nim zostaæ po przejœciu szkolenia w Akademii Elfów.

Na sympatyczn¹ grê miejsk¹, w ubieg³¹ niedzielê, zaprosi³a dzieci
wraz z rodzicami Galeria Wileñska. Trzeba by³o pomóc Œwiêtemu
Miko³ajowi. Okaza³o siê bowiem, ¿e po³owê jego asystentów – elfów
dopad³a nag³a choroba i nie ma kto zaj¹æ siê pakowaniem zabawek,
zapalaniem lampek na choinkach i zawieszaniem ozdób. Aby staæ siê
pomocnikiem Miko³aja, trzeba by³o jednak posi¹œæ wyj¹tkowe umiejêtnoœci.
Temu w³aœnie s³u¿y³a Akademia Elfów, podzielona na departamenty.
W ka¿dym departamencie dzieci mia³y do wykonania inne zadanie,
za które zdobywa³y punkty. Z kilku ró¿nych zadañ, ozdabianie i
malowanie pierników wydawa³o siê naj³atwiejsze. Aby odegraæ
pantomim¹ tytu³ kolêdy, trzeba ju¿ by³o wykazaæ siê pomys³owoœci¹ i talentem aktorskim. Jeszcze powa¿niejsze, ale te¿
chyba najciekawsze zadanie, czeka³o na dzieci w departamencie
energetycznym, gdzie nale¿a³o w wyniku koncentracji wytworzyæ
pozytywn¹ energiê i si³¹ woli oraz umys³u przeprowadziæ
uniesion¹ w powietrzu kulkê wokó³ specjalnego urz¹dzenia.
By³ jeszcze departament sortowania listów, dekoracji œwi¹tecznych
oraz pakowania prezentów. Na koniec, wszystkie zdobyte w poszczególnych departamentach punkty zosta³y zsumowane, a zwyciêzcy
otrzymali wspania³e nagrody. Oprócz gry na wszystkich czeka³a
moc atrakcji rodzinnych, jak wspólne pisanie listów do Œwiêtego
Miko³aja, k¹cik ma³ego konstruktora i Miko³aj we w³asnej osobie.
Joanna Kiwilszo

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

gojeniu. W wiêkszoœci przypadków
wystarcz¹ popularne œrodki odka¿aj¹ce i
niezak³adanie ciasnych opatrunków. Du¿o
gorsze s¹ ma³e nak³ucia pazurami, zêbami,
kolcami krzewów, postrza³y z wiatrówki.
Zgorzel wilgotna dotyczy tkanek z zachowanym ukrwieniem. W miejscu zaka¿enia
pojawiaj¹ siê odbarwienia, obrzêki i ropne
pêcherzyki zawieraj¹ce gaz. Mo¿na wys³u-

chaæ trzeszczenie tkankowe przy ucisku.
Chore miejsce cuchnie. Ukryte wczeœniej
pojedyncze bakterie szybko namna¿aj¹ siê
i rozprzestrzeniaj¹ na coraz wiêkszym obszarze. Zgorzel sucha powoduje usychanie
tkanek, w których zwykle dosz³o do niedokrwienia. Ka¿da postaæ mo¿e byæ œmiertelnie
groŸna. Zwykle zalecam po urazach pojawienie siê u lekarza weterynarii w celu
wprowadzenia dzia³añ profilaktycznych.
Optimum czasowe to niezw³ocznie lub do 2448 godzin. Po 72 godzinach, czyli po trzech
dniach, choroba nabiera destrukcyjnego
tempa. To, co najwa¿niejsze, to wiedzieæ,
¿e w ka¿dym ssaku przebywaj¹ ukryte
mikroby warunkowo chorobotwórcze.
Spadek odpornoœci lub przypadkowe nak³ucie
wprowadzaj¹ce niewielkie iloœci patogenów
mo¿e spowodowaæ powa¿ne k³opoty.

Czas na kalendarz
Drodzy Przyjaciele, w tym roku po raz trzeci wydaliœmy nasz fundacyjny
kalendarz. Mamy go w 2 wersjach: na biurko (format A5) i na œcianê (format
A3). Jego bohaterami s¹ nasi skrzydlaci s¹siedzi czyli ptaki w mieœcie.
Kalendarze s¹ naprawdê wyj¹tkowe: maja ³adne zdjêcia, ciekawe teksty i
edukacyjne przes³anie. Zrobiliœmy je swoimi silami, (nasze zdjêcia i teksty),
a wydrukowa³a nam je za darmo drukarnia Lotos.
Dochód z ich sprzeda¿y przeznaczamy na dalsz¹, owocn¹ pracê Ptasiego Patrolu Interwencyjnego,
który co roku ratuje liczne ptaki gniazduj¹ce w budynkach, kiedy ich ¿yciu i siedliskom zagra¿aj¹
prowadzone niezgodnie z przepisami prace remontowe lub ocieplaj¹ce. Koszty przy odbiorze
osobistym: wisz¹cy 25 zl, biurkowy 15 zl. Przy wysy³aniu poczt¹ trzeba bêdzie doliczyæ 8 zl.
Odebraæ osobiœcie mo¿na w biurze Fundacji na Hawajskiej 5/9 (zaraz obok ursynowskiego ratusza).
Zamawiaæ mo¿na dzwoni¹c do Marioli: 518 693 658 lub pisz¹c na adres: fundacja@nogawlape.org
Renata Markowska - Fundacja Noga w £apê. Razem idziemy przez Œwiat

Parkingowe pseudokonsultacje
W czwartkowe popo³udnie 4 grudnia kilkadziesi¹t osób, g³ównie mieszkañców ulic 11 Listopada, Stalowej i Namys³owskiej, ale nie tylko, pojawi³o
siê w Urzêdzie Dzielnicy Praga Pó³noc na spotkaniu informacyjnym,
dotycz¹cym polityki parkingowej w zwi¹zku z remontami praskich ulic,
prowadzonymi przez Zarz¹d Dróg Miejskich i Tramwaje Warszawskie.
W spotkaniu, które przebiega³o momentami bardzo burzliwie, zdecydowanie zabrak³o osoby moderatora. Na zarzuty mieszkañców odpowiadali:
burmistrz Pawe³ Lisiecki, pracownicy Wydzia³u Infrastruktury oraz wspominanych jednostek miejskich. Tym ostatnim czêœæ osób przyby³ych na
spotkanie zarzuca³a likwidacjê zbyt du¿ej liczby miejsc parkingowych przy
okazji prowadzonych inwestycji. Urzêdnicy, niestety, nie potrafili obroniæ
zmian w przestrzeni wspólnej korzystnych dla pieszych i poprawiaj¹cych
ich bezpieczeñstwo w obliczu niechêtnych im mieszkañców. Co gorsze,
dosta³o siê te¿ idei bud¿etu partycypacyjnego - w jego ubieg³orocznej edycji
ponad tysi¹c mieszkañców zadecydowa³o o wytyczeniu na 11 Listopada
kontrapasa rowerowego w celu poprawy na tej ulicy bezpieczeñstwa
u¿ytkowników dwóch kó³ek oraz uporz¹dkowania przestrzeni. Zdaniem
przyby³ych na spotkanie odby³o siê to kosztem ich miejsc parkingowych
pod kamienicami. Urzêdnicy nie wyjaœnili jednak, ¿e zamiast zlikwidowanych
nielegalnych (skoœnych) miejsc postojowych na 11 Listopada, projektant
wyznaczy³ kilkanaœcie nowych od strony ulicy Targowej, a obecna organizacja miejsc postojowych nie ma nic wspólnego z projektem rowerowym,
bowiem zosta³a opracowana na zlecenie Tramwajów Warszawskich w
lipcu 2014 r. - na rok, zanim urz¹d dzielnicy zleci³ projekt kontrapasów. A
co najwa¿niejsze, kontrapas na 11 Listopada mo¿na wyznaczyæ zarówno
przy parkowaniu skoœnym jak i równoleg³ym. Jest wyznaczany od strony
torowiska, wiêc organizacja parkowania od strony budynków nie ma tu
¿adnego znaczenia. Zabrak³o te¿ przekonuj¹cych wyjaœnieñ, ¿e likwidacja
czêœci miejsc parkingowych na Namys³owskiej (przed przejœciami dla pieszych)
i wyznaczenie azyli mia³a na celu poprawê bezpieczeñstwa na tej ulicy.
Czy zarzuty mieszkañców s¹ s³uszne i co nale¿y zrobiæ, by w
przysz³oœci nie dochodzi³o do takich sytuacji? Czwartkowe spotkanie
nie przynios³o odpowiedzi na te pytania. Urzêdnicy skrzêtnie spisali
wszystkie ¿ale mieszkañców i obiecali je przeanalizowaæ. Nie od dziœ
wiadomo jednak, ¿e deficyt miejsc parkingowych, szczególnie na Nowej
Pradze jest problemem, który nasili³ siê jeszcze po otwarciu II linii
metra. Wielu mieszkañców podwarszawskich miejscowoœci ka¿dego
dnia „porzuca” swoje samochody na praskich ulicach i dalej podró¿uje
komunikacj¹ miejsk¹. Gdyby chcieæ zapewniæ miejsca parkingowe dla
wszystkich mieszkañców Nowej Pragi i przyjezdnych, nale¿a³oby na
nie przeznaczyæ nawet 75 hektarów (czyli np. Park Praski, ZOO, skwer
na pl. Hallera i kilka mniejszych zieleñców). Bior¹c jednak pod uwagê
lawinowo rosn¹c¹ liczbê samochodów w naszym mieœcie (dziœ w Warszawie na 1000 mieszkañców przypada 2 razy wiêcej aut ni¿ w Wiedniu
czy Berlinie) wkrótce okaza³oby siê, ¿e i tych miejsc by³oby za ma³o.
Jednoczeœnie Nowa Praga (o czym rzadko siê wspomina) jest
czêœci¹ naszej dzielnicy wyj¹tkowo dobrze skomunikowan¹ transportem publicznym – linia metra, 2 stacje PKP, liczne linie tramwajowe
i autobusowe, kilka stacji roweru miejskiego Veturilo. To powoduje,
¿e wielu mieszkañców decyduje siê na rezygnacjê z samochodu
jako codziennego œrodka transportu. Szkoda, ¿e te argumenty nie
docieraj¹ do pozosta³ych mieszkañców. Byæ mo¿e by³oby inaczej,
gdyby przyk³ad szed³ z góry i np. cz³onkowie zarz¹du dzielnicy
zaczêli na co dzieñ korzystaæ z komunikacji miejskiej (lub roweru).
Czas wreszcie tak¿e na powa¿nie zadaæ pytania o zmianê organizacji
ruchu na terenie Nowej Pragi. Rozwa¿ane tak¿e podczas spotkania wprowadzenie ruchu jednokierunkowego pozwoli³oby na wyznaczenie legalnych
miejsc postojowych wzd³u¿ jezdni m.in. po obu stronach Ratuszowej, na
In¿ynierskiej czy na Darwina. Czas te¿ pomyœleæ o rozszerzeniu strefy
p³atnego parkowania na obszar ca³ej Pragi. To ostatnie rozwi¹zanie pozwoli choæ w czêœci wyeliminowaæ parkowanie na praskich ulicach aut
mieszkañców oœciennych miejscowoœci, którzy pracuj¹ w Warszawie. Od
rzetelnej analizy takich pomys³ów, a nie ulegania presji grupki mieszkañców,
nale¿a³oby rozpocz¹æ prawdziwe konsultacje spo³eczne.
KMI, Kr.

Prosto z mostu

Grudniowe ¿yczenia
W ca³kiem nieokr¹g³¹ rocznicê wspominam wydarzenia
sprzed 34 lat, gdy w grudniow¹
niedzielê komunistyczne w³adze
wprowadzi³y w Polsce stan wojenny, zamykaj¹c w wiêzieniach
tysi¹ce dzia³aczy opozycji. W
poniedzia³ek 14 grudnia pracownicy kopalni wêgla kamiennego
„Wujek” zdecydowali siê na
strajk w obronie aresztowanego
poprzedniej nocy szefa zak³adowej „Solidarnoœci”. Górnicy wiedzieli, co ich czeka. S³yszeli o
brutalnej pacyfikacji innych kopalñ przez oddzia³y specjalne
komunistycznej milicji ZOMO, o
biciu i o aresztowaniach. Byli na
to gotowi. Przeciwko milicyjnym
pa³kom i gazom ³zawi¹cym przygotowywali ³añcuchy, trzonki
³opat i kilofów.
W trzecim dniu strajku, w
œrodê 16 grudnia, pada³ œnieg i

trzyma³ ostry mróz, ale górników
to nie z³ama³o. Poranne negocjacje z dyrekcj¹ znowu nie przynios³y skutku, nie by³o zreszt¹
na to szans - decyzje o internowaniu dzia³aczy „Solidarnoœci”
zapada³y na najwy¿szych
szczeblach w³adzy. Tu¿ przed
godzin¹ 11.00 kopalniê zaatakowa³y czo³gi, forsuj¹c murowane
ogrodzenie. Za czo³gami weszli
milicjanci ZOMO, uzbrojeni nie
w pa³ki i tarcze, lecz w pistolety
maszynowe z ostr¹ amunicj¹. W
wyniku nierównej walk zginê³o 9
górników, a 21 zosta³o rannych.
Rannych zosta³o równie¿ 41 milicjantów i ¿o³nierzy. Mieszka³em
wtedy trzy kilometry od kopalni
„Wujek” i widzia³em kolumnê
czo³gów wracaj¹cych z akcji.
Tego widoku nigdy nie zapomnê.
Ci, którzy dziœ w ferworze
walki politycznej oskar¿aj¹ rz¹d

Spo³eczny obserwator

Blaski i cienie inwestycji
Od kilku tygodni na Targówku
Fabrycznym, na Micha³owie i
Szmulkach oraz w okolicach
Dworca Wschodniego trwaj¹ prace
rozbiórkowe. Ich „ofiar¹” ju¿ pad³y
zabytkowy budynek m³yna Michla,
ró¿ne budynki magazynowe,
ogródki dzia³kowe wzd³u¿ linii
kolejowej, a wkrótce pod topór
pójdzie spora czêœæ jednego z
dwóch parków na Pradze Pó³noc,
który znajduje siê na koñcu ul.
Kawêczyñskiej. To znak, ¿e rozpocz¹³ siê kolejny etap budowy
tzw. Trasy Œwiêtokrzyskiej, która
docelowo po³¹czyæ ma Targówek
z Powiœlem (przez Pragê). I etap,
czyli odtworzenie ulicy Sokolej
(do ul. Zamoyskiego) po budowie
metra, zakoñczy³ siê w ubieg³ym
roku, etap II (ul. Zabraniecka Al. Tysi¹clecia) ma siê zakoñczyæ
w okolicach 2018 r., dok³adnych
ram czasowych budowy trzeciego
odcinka nowej ulicy (ze skompli-

kowanym skrzy¿owaniem z ulic¹
Targow¹) na razie nie znamy.
Czy nowa inwestycja, w zbli¿onym do obecnego kszta³cie,
forsowana mniej wiêcej od
prze³omu 2008/2009 r. (wtedy
œwiat³o dzienne ujrza³y plany
przebiegu ulicy m.in. œrodkiem
parku na Kawêczyñskiej) oka¿e
siê remedium na ró¿ne bol¹czki
komunikacyjne podnoszone w
debacie publicznej przede
wszystkim przez w³adze i
mieszkañców Targówka?
Œmiem twierdziæ, ¿e nie. Wystarczy uœwiadomiæ sobie,
gdzie bêdzie pocz¹tek Trasy
(na ul. Zabranieckiej, do której
dojechaæ mo¿na dwoma w¹skimi gard³ami – ul. Ziemowita i
ul. Naczelnikowsk¹) oraz gdzie
nowa ulica bêdzie siê koñczyæ
(na Powiœlu, gdzie od kilku lat
prowadzone s¹ prace na rzecz
uspokojenia ruchu ko³owego).

o wprowadzanie stanu wojennego,
zniewa¿aj¹ ofiary sprzed 34 lat,
zarówno poleg³ych górników,
dzia³aczy zwi¹zkowych, ksiê¿y,
jak i nieszczêsnych szeregowych funkcjonariuszy re¿imu.
Mia³em okazjê tamtej zimy z
kilkoma funkcjonariuszami „rozmawiaæ”, gdy by³em przez nich
pa³owany i ganiany wokó³ uczelni.
Zomowcy dzia³ali jak w amoku,
przekonani o s³usznoœci tego,
co robi¹, ca³kiem podobnie, jak
ów oszo³omiony nieszczêœnik,
który kilka dni temu umieœci³ w
internecie wpis: „Co jeszcze
zniszczy PiS przed œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia? Gorsze
œwiêta by³y tylko w 1981!”
Nie by³o gorszych œwi¹t w
Polsce po wojnie, ni¿ te w 1981 r.
Bieda, niepewnoœæ, brak nadziei,
obawa o los bliskich. Polaków
dzieli³a krew, przemoc i upokorzenie. Te podzia³y wci¹¿ w nas
tkwi¹, nie tylko dlatego, ¿e nie
os¹dzono sprawców wielu
tragedii. Trzeba byæ egzotyczn¹
hien¹, by dziœ ¿erowaæ na takich
wspomnieniach.
Czy prawobrze¿na Warszawa,
w tym Praga, skorzysta na
budowie Trasy Œwiêtokrzyskiej?
Równie¿ œmiem twierdziæ, ¿e
na obecnym etapie raczej nie.
Bez zapowiadanego od wielu
lat domkniêcia obwodnicy Œródmieœcia na praskim odcinku
(Rondo ¯aba-Rondo Wiatraczna)
i bez zmiany monokulturowej
funkcji przestrzennej prawego
brzegu („sypialnia” Warszawy)
budowana w³aœnie ulica oka¿e siê
byæ kolejn¹ arteri¹, pompuj¹c¹
przede wszystkim ruch samochodowy na lewy brzeg, czyli
tam, gdzie znajduj¹ siê obecne
i tworzone s¹ nowe miejsca
pracy. Zgodnie z prawem LewisaMogridge’a iloœæ samochodów
jeszcze wzroœnie wraz z oddaniem do u¿ytku nowej inwestycji.
Nie bêdzie to ruch jedynie z
Targówka czy Pragi, ale te¿ z
Z¹bek, Wo³omina, Radzymina,
Zielonki… Obecnie ka¿dego
dnia do Warszawy wje¿d¿a
prawie 700 tys. samochodów
(dane na podstawie Warszawskiego Badania Ruchu). Mo¿na siê zatem spodziewaæ, ¿e

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Merytorycznie, konstruktywnie,
bezpartyjnie
Niedawno obchodziliœmy
pierwsz¹ rocznicê wyborów
samorz¹dowych. Z tej okazji
stowarzyszenie Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy zorganizowa³o kongres pt. „Rok po
wyborach samorz¹dowych”,
który mia³em przyjemnoœæ
prowadziæ. Swoj¹ obecnoœci¹
zaszczyci³o go wielu bezpartyjnych
samorz¹dowców z ca³ej Warszawy. Oprócz tego w wydarzeniu
uczestniczyli przedstawiciele
Krajowej Izby Gospodarczej,
Klubu Jagielloñskiego, Instytutu
im. Romana Rybarskiego,
Krajowej Izby Odwo³awczej i
innych. Poziom merytoryczny
prelegentów, konstruktywna chêæ
wspó³pracy oraz autentyczna
troska o przysz³oœæ Warszawy
pozwala mieæ nadziejê, ¿e nasze
wspania³e miasto doczeka siê
alternatywy dla partii politycznych, których „popisy” zarówno
na szczeblu krajowym, jak i
miejskim, mamy mo¿liwoœæ
obserwowaæ – przy ogólnym

poczuciu zniesmaczenia – ju¿
od d³u¿szego czasu.
To tak¿e bezpartyjni radni z
Klubu Radnych Niezale¿nych
byli tymi, którzy na ostatniej
sesji Rady Warszawy upomnieli siê
o wywalczony przez stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkañców
Bia³o³êki oraz tysi¹ce bia³o³êczan
szpital na Bia³o³êce. Inwestycja ta,
w formie szpitala jednodniowego,
zosta³a obiecana przez w³adze
miejskie, pojawi³y siê konkretne
kwoty (40 mln z³) i termin realizacji (do 2018 r.). Jednak na
inwestycjê tê nie przeznaczono
ani w przysz³orocznym bud¿ecie
Warszawy, ani w Wieloletniej
Prognozie Finansowej ani
z³otówki. Pani prezydent,
radni Warszawy – mieszkañcy
Bia³o³êki czekaj¹!
To w koñcu bezpartyjne organizacje, takie jak Inicjatywa
Mieszkañców Bielan czy – ju¿
trzeci rok z rzêdu – Inicjatywa
Mieszkañców Bia³o³êki, bior¹ na
siebie ciê¿ar organizacji œwi¹-

tecznych zbiórek charytatywnych
dla domów dziecka i osób potrzebuj¹cych, do udzia³u w których
serdecznie Pañstwa zapraszam.
Korzystaj¹c z okazji ¿yczê
Pañstwu szczêœliwych, rodzinnych, pe³nych mi³oœci i pokoju
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy”
Ko³o „Inicjatywa
Mieszkañców Bia³o³êki”
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Nowy bud¿et Warszawy

W oczekiwaniu na Bo¿e
Narodzenie - œwiêto nadziei,
¿yczê wszystkim, by wspomnienia tamtych dni pozosta³y tylko wspomnieniami, by
po³¹czy³ nas œwi¹teczny rodzinny stó³, by w Nowym Roku
politycy zajêli siê prac¹ nad
ustawami, a nam pozostawili
prawo do ¿ycia we wspólnocie.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

bêdzie ich jeszcze wiêcej po
wybudowaniu Trasy. O pogarszaj¹cej siê m.in. w zwi¹zku z
intensyfikacj¹ ruchu samochodowego jakoœci powietrza w
Warszawie (i jej wp³ywie na
stan zdrowia i jakoœæ ¿ycia
mieszkañców) w tym miejscu
nie bêdê wspomina³. To temat
na odrêbny felieton.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Warszawa ma bud¿et na 2016 rok.
Miejscy urzêdnicy i radni nie
przejêli siê niepokoj¹cymi sygna³ami p³yn¹cymi od nowego rz¹du,
którego decyzje mog¹ wp³yn¹æ
na obni¿enie dochodów samorz¹du.
W przypadku Warszawy mówi siê
nawet o 700 milionach z³otych. Czy
to tylko plotki, czy realne zagro¿enie
- dowiemy siê pewnie ju¿ nied³ugo.
Póki co bud¿et przygotowany zosta³ ambitnie, bo z za³o¿eniem a¿
2,5 miliarda z³otych na inwestycje.
Wprawdzie to najmniej od 2008
roku, ale na poziomie zbli¿onym do
roku ubieg³ego. Oby tylko wykonanie by³o lepsze, bo w 2015 roku
z planowanych 2 mld 588 mln z³
miasto wyda 1 mld 955 mln z³. Mam
nadziejê, ¿e w 2016 roku bêdzie lepiej,
choæ tak naprawdê opóŸnienia w
realizacji, a w³aœciwie rozpoczêciu
inwestycji wynikaj¹ przede wszystkim z ró¿nych protestów.
Dla czytelników Nowej Gazety
Praskiej najwa¿niejsz¹ informacj¹
jest to, ¿e du¿a czêœæ z tych œrodków przeznaczona bêdzie na prawobrze¿n¹ Warszawê. Po latach
ciêæ tutejszych wydatków inwestycyjnych Hanna Gronkiewicz-Waltz
postanowi³a rzeczywiœcie zadbaæ
o Pragê. Najwiêksza z planowanych
inwestycji to kontynuacja budowy
II linii metra o trzy stacje: na Wolê i
trzy na Pragê Pó³noc i Targówek.
W przysz³ym roku przewidziano na
to 171 milionów - wobec 68 mln
pierwotnie planowanych. To oznacza,
¿e rozbudowa metra ruszy od razu
pe³n¹ par¹. 103 miliony przeznaczone bêd¹ na dalsz¹ modernizacjê
ci¹gu ulic Marsa-¯o³nierska, po
zakoñczeniu której g³ówne ulice na
Targówku i Pradze powinny, przede
wszystkim odpocz¹æ od ruchu
tranzytowego. Ruszy wreszcie budowa Trasy Œwiêtokrzyskiej, czyli
przed³u¿enie ul. Kijowskiej przez
Szmulki na Targówek Fabryczny,
co ma kosztowaæ 70 mln z³. Zagwarantowano równie¿ 31 milionów
z³otych na nowy odcinek linii tramwajowej Tarchomin – Nowodwory.
Oprócz inwestycji drogowych ma

byæ realizowany ogromny projekt
rewitalizacji Pragi. To zadanie
wziê³o na siebie miasto, bo w³adze
Pragi Pó³noc nie by³yby w stanie
go zrealizowaæ.
Z ciekawostek ogólnomiejskich: ruszy wreszcie budowa
Szpitala Po³udniowego, który
obiecywano od lat. Zabrak³o jednak
pieniêdzy na - w mojej ocenie du¿o bardziej potrzebny szpital na
Bia³o³êce. Prezydent Warszawy
t³umaczy³a to i tak wysokimi nak³adami na Bia³o³êkê, bo co by nie
mówiæ od niedawna pieni¹dze,
chocia¿by na budowê szkó³, p³yn¹
tu strumieniami.
Debata nad bud¿etem, jak co
roku, przebiega³a w burzliwej atmosferze. Pada³y ró¿ne wnioski i
postulaty, ale chyba nic nie przebi³o 6 milionów z³otych z bud¿etu
Warszawy, które radni przeznaczyli na religijne Œwiatowe Dni
M³odzie¿y. Tak dla wyjaœnienia –
odbêd¹ siê one w Krakowie.
Podsumowuj¹c: bud¿et dobry
dla prawobrze¿nej Warszawy i
pozostaje tylko trzymaæ kciuki
przygl¹daæ siê jego realizacji. I
mieæ nadziejê, ¿e nowa ekipa rz¹dz¹ca krajem nie bêdzie chcia³a
zabraæ pieniêdzy stolicy, karz¹c
tym samym tak naprawdê mieszkañców Warszawy. Ale w koñcu
to tu, w przewa¿aj¹cej czêœci,
mieszka ten „najgorszy sort Polaków”, wiêc ró¿nie mo¿e byæ.
Sebastian Wierzbicki
przewodnicz¹cy SLD w Warszawie
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Cuius regio eius religio
Czyja w³adza tego religia, tê
³aciñsk¹ sentencjê zbyt mocno
wzi¹³ sobie chyba do serca Pan
Prezes. Rzeczpospolita nie jest i nie
bêdzie jego prywatnym folwarkiem.
50 000 osób w sobotnie po³udnie
w Warszawie i tysi¹ce w ca³ej
Polsce to zdecydowane NIE przeciwko zaw³aszczaniu pañstwa
przez jedn¹ formacjê polityczn¹.
Dwadzieœcia piêæ lat budowania
demokracji w RP to, jak siê okazuje, jednak zbyt krótki okres, by
wyzbyæ siê ci¹got monopartyjnych.
Nie na darmo Moj¿esz ci¹ga³ swoje
plemiê 40 lat po pustyni. W tym
czasie wymarli ci, którzy pamiêtali i dziedziczyli mentalnoœæ niewolników. Pan Prezes do dziœ jest
chyba pod urokiem PZPR, skoro tak
chêtnie nawi¹zuje do jej wzorców,
a by³ych jej dzia³aczy obsadza na
eksponowanych funkcjach w pañstwie i gospodarce. Awantura o
Trybuna³ Konstytucyjny pokazuje,
¿e PiS nie jest parti¹, z któr¹
mo¿na osi¹gn¹æ jakikolwiek kompromis. Kolejne posuniêcia rz¹dz¹cych coraz bardziej zaogniaj¹
spór i bezsensownie prowadz¹ do
parali¿u najwa¿niejszych instytucji
pañstwa. Nie przekonuj¹ mnie
argumenty, ¿e Platforma nagina³a
prawo. Dudaizacja posz³a zbyt
daleko. Coœ jest filarem i krêgo-

s³upem RP, uchwalonym w referendum 25 maja 1997 roku. Tym
czymœ jest Konstytucja, z niej wywodzi siê ca³okszta³t systemu
prawnego. Jej stra¿nikiem jest
Trybuna³ Konstytucyjny. Jestem
pod wra¿eniem determinacji i
odpowiedzialnoœci sêdziów Trybuna³u, którzy zderzeniu z brutaln¹ si³¹ w³adzy próbuj¹ z poszanowaniem prawa broniæ resztek
godnoœci tej instytucji. W moim
przekonaniu w³adza siê nie cofnie,
to nie w stylu Prezesa. Spór bêdzie kontynuowany. Anga¿owane
bêd¹ nowe struktury pañstwa
(prokuratura) i œrodowiska. W tle
ju¿ widaæ symbolikê Koœcio³a
rzymskokatolickiego, niestety,
przy milcz¹cej zgodzie hierarchów. Jak na razie Pan Prezes
rozgrywa to jak wzorcow¹ partiê
szachów. Wysun¹³ króla i królow¹
(Duda-Szyd³o), by ograniczyæ i
szachowaæ przeciwnika, a nastêpnie wys³a³ w bój laufry i goñce
(Ziobro-Kempa), by osi¹gn¹æ
przewagê. Wie¿e (Kamiñski ze
s³u¿bami) trzymane s¹ w odwodzie. Pionki, o których zapewne
wkrótce us³yszymy (dyrektorzy
biur np. legislacji), a nawet laufry
i goñce spisani s¹ na straty.
Zapewne bez ¿alu ze strony rozgrywaj¹cego, który jest mistrzem

wyjmowania kasztanów z ognia
cudzymi rêkami. Najwa¿niejszy
jest CEL. Jaki on jest? W niedzielê
pad³y z ust Prezesa znamienne
s³owa. Wygraliœmy wybory, chcemy
zmieniaæ prawo. Trybuna³ Konstytucyjny uniemo¿liwia³by te zmiany.
Wiêc albo Pan Prezes œwiadomie
zapowiada dalsze ³amanie Konstytucji, albo ma wizje. Nie wiem,
sk¹d u polityka tej klasy takie
s³owa, mo¿e coœ bierze. Ciekawe
co? Chcia³bym mieæ tak samo.
Stawiam wiêc na ³amanie Konstytucji. Cuius regio eius religio.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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Cd. sprawy BOK
Poni¿ej publikujemy dwug³os w sprawie artyku³u z
poprzedniej gazety. Pismo B. W³odkowskiego z niewielkimi
skrótami, nie dotycz¹cymi meritum.
moim zdaniem w przedmioto(…)
W artykule „BOK - ustawiony wej sprawie nast¹pi³ zgrzyt
konkurs na dyrektora” podano zwi¹zany pominiêciem DKDS.
nieprawdziwie informacje doPrzy okazji poprzedniego
tycz¹ce roli DKDS Bia³o³êka konkursu na dyrektora BOK
w wyborze dyrektora BOK. Urz¹d Dzielnicy wprowadzi³
Wyjaœniam zatem:
jako pierwszy w Warszawie
Przepisy prawa nie mówi¹ bardzo dobry zwyczaj, który
nic o udziale przedstawicieli moim zdaniem powinien byæ
DKDS w komisji konkursowej standardem w mieœcie, aby w
wybieraj¹cej dyrektora placówki sk³adzie komisji konkursowej
kultury, ale jej nie zabraniaj¹. znalaz³ siê przedstawiciel
Zaznaczam, ¿e sk³ad komisji organizacji pozarz¹dowych.
konkursowej wymieniony w Wówczas DKDS delegowa³ do
przytaczanej w artykule pracy w tym gremium p. Alicjê
Ustawie nie dotyczy sytuacji Czy¿nikowsk¹ z Pracowni IniBOK (nie moj¹ jednak rol¹ cjatyw Twórczych. BOK zgodnie
jest wyjaœnianie tej kwestii). ze swoim statutem ma obowi¹zek
Natomiast muszê przyznaæ, ¿e wspó³pracy z III sektorem i

Bunt w twierdzy PO
– stan zawieszenia
dokoñczenie ze str. 1

wp³yw na opiniowanie przez
radê miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
byæ mo¿e korzystnych dla JW
Construction. Sprawa bêdzie
badana i jeœli podejrzenia oka¿¹ siê
zasadne, radny bêdzie odpowiada³ za naruszenie art. 24e
Ustawy o samorz¹dzie gminnym
w brzmieniu „Radni nie mog¹
podejmowaæ dodatkowych
zajêæ ani otrzymywaæ darowizn
mog¹cych podwa¿yæ zaufanie

wyborców do wykonywania
mandatu zgodnie z art. 23a ust. 1.”
Przywo³any tu ust. 1 art. 23a
mówi o œlubowaniu radnego
„(…) œlubujê uroczyœcie obowi¹zki
radnego sprawowaæ godnie,
rzetelnie i uczciwie, maj¹c na
wzglêdzie dobro mojej gminy i
jej mieszkañców”.
Zapewniamy czytelników,
¿e konfliktowi w bia³o³êckiej
radzie bêdziemy siê w dalszym
ci¹gu przygl¹dali z uwag¹.
El¿bieta Gutowska

lokalnymi animatorami. Wa¿ne
wiêc, aby te œrodowiska mia³y
wp³yw na obsadê stanowiska
dyrektora placówki.
Analogicznie w tym roku
Urz¹d Dzielnicy zwróci³ siê do
DKDS z proœb¹ o delegowanie
przedstawiciela. Jednak finalnie
okaza³o siê, ¿e w³adze miasta z
nieznanych do dzisiaj powodów
zdecydowa³y siê powo³aæ komisjê w sk³adzie innym ni¿ ten
zaproponowany przez dzielnicowy
ratusz. Weszli do niej jedynie
wiceprezydent, burmistrz i
przedstawiciel Biura Kultury. I
chocia¿, podkreœlmy, wszystko
dokonuje siê w majestacie prawa,
to jednak sytuacja nas zaniepokoi³a,
poniewa¿ stanowi z³amanie dobrej
praktyki. Burmistrz Piotr Jaworski,
równie¿ zaskoczony sytuacj¹,
przekona³ decydentów, aby
cz³onkowie DKDS mogli spotkaæ
siê z wybran¹ przez komisjê
kandydatk¹, wys³uchaæ jej pomys³ów i wyraziæ opiniê, która
mia³a byæ przedstawiona Prezydent m.st. Warszawy razem z
rekomendacj¹ komisji. Sformu³owanie zawarte w mailu do
cz³onków komisji o przesuniêciu
ciê¿aru wyboru dyrektora by³o
skrótem myœlowym - wynika³o z
deklaracji burmistrza Jaworskiego,
¿e przy braku akceptacji ze strony
NGOsów bêdzie przekonywa³
komisjê i w³adze miasta, aby nie
dokonywaæ pochopnego wyboru
niejako w wyraŸnym konflikcie
ze stron¹ spo³eczn¹.
Uzna³em, ¿e z tej propozycji
warto skorzystaæ i zaproponowa³em
tê formê naszym organizacjom.
Zorganizowaliœmy spotkanie, zadaliœmy pytania, zdecydowaliœmy,
¿e wybór komisji przyjmujemy do
akceptuj¹cej wiadomoœci. Ca³a
sprawa. Po latach uczestnictwa
w dialogu obywatelskim, tak¿e
jako cz³onek Warszawskiej i Mazowieckiej Rady Po¿ytku, mam

g³êbokie przekonanie, ¿e lepiej
mieæ jakikolwiek wp³yw ni¿
¿aden. Rzecz jasna, nie zmienia
to naszego stanowiska, ¿e jesteœmy g³êboko rozczarowani
zlekcewa¿eniem zasady dobrej
praktyki i zgodnie z ustaleniami
na najbli¿szym spotkaniu DKDS
wystosujemy pismo do Prezydent Warszawy z proœb¹ o
wyjaœnienia.
Bardzo mnie dziwi wydŸwiêk
artyku³u i próba robienia sensacji
z niczego. Podnoszone larum
uwa¿am za burzê w szklance
wody i trochê mnie smuci, ¿e na
kanwie taræ w ratuszu wykorzystuje siê organizacje dzia³aj¹ce
w sferze po¿ytku publicznego.
Sformu³owania pana radnego
Marcina Adamkiewicza zdaj¹ siê
byæ wyrazem chêci ograniczania
przestrzeni dialogu i zawê¿ania
roli DKDS.(…)
Bart³omiej W³odkowski
przewodnicz¹cy DKDS Bia³o³êka
O ustosunkowanie siê do
tego poprosiliœmy naszego
rozmówcê, radnego Marcina
Adamkiewicza:
Drogi Panie Przewodnicz¹cy
DKDS, moje sformu³owania nie s¹
przejawem ograniczenia dialogu
DKDS-u, ale raczej trosk¹ o zani¿one standardy demokracji,
na które Pan przyzwala obecnej
w³adzy. Jeszcze nie tak dawno,
potrafi³ Pan krzyczeæ, ¿e wybór na
dyrektora BOK jest ustawiony
(!!!), mimo wiêkszego i zró¿nicowanego sk³adu komisji. Teraz
Panu nie przeszkadza, ¿e 3
osoby zasiadaj¹ce w komisji s¹
wybrane z klucza partyjnego?
Panie Przewodnicz¹cy, proszê
o zachowanie resztek godnoœci:
szanujmy siê, cz³onków DKDS
oraz mieszkañców. Proszê
równie¿ nastêpnym razem nie
wprowadzaæ cz³onków DKDS
w b³¹d, ¿e komisja mo¿e coœ

opiniowaæ, skoro tak nie jest.
Jak wynika z odpowiedzi na
moj¹ interpelacjê i zarz¹dzenia
Pani Prezydent, nie by³o przewidziane partycypacji DKDS-u
na jakimkolwiek etapie konkursu. Wiêc tu rodz¹ siê pytania,
czy burmistrz Piotr Jaworski
wprowadzi³ Pana w b³¹d, czy

Pan ca³¹ Dzielnicow¹ Komisjê
Dialogu Spo³ecznego?
Radny Marcin Adamkiewicz
Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki
Na tej wymianie ciosów
koñczymy na ³amach NGP
dyskusjê, do czasu odpowiedzi
z urzêdu miasta.
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