
nowa gazeta praska  1

be
zp
³at
nie

Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka

nr 2 (539) 4 lutego 2015 roku

ISSN 1234-6365

www.ngp.pl

Nak³ad 25 000 egz.

dokoñczenie na str. 8

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

Atrakcyjne

rabaty!

dokoñczenie na str. 4

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 90-100 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 450 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

STOMATOLOGIA

DLA DZIECI
Dinu

œ

specj
alny

 fo
tel

dla dzie
ci

ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Profesjonalnie, godnie i z szacunkiem

Najtañszy Zak³ad Pogrzebowy w Warszawie

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

dokoñczenie na str. 3

Choæ w minionym roku,

g³ównie ze wzglêdu na spo-

tkania i warsztaty organizo-

wane w ramach przygotowañ

do programu rewitalizacji

Pragi, posiedzenia komisji

nie odbywa³y siê tak regularnie

jak w latach ubieg³ych, to

mnogoœæ spraw wartych

zajêcia stanowiska spowo-

dowa³a, ¿e zdecydowano

siê na rezygnacjê z przerwy

wakacyjnej.

Dziêki informowaniu o spo-

tkaniach za pomoc¹ mediów

spo³ecznoœciowych zwiêk-

szy³a siê iloœæ organizacji

zg³aszaj¹cych swój akces do

dzielnicowej komisji dialogu

spo³ecznego (stan na gru-

dzieñ to 35), co jednak nie

prze³o¿y³o siê na poprawê

Dialog o wyborach

i wspó³pracy

dokoñczenie na str. 2

Pierwsze w tym roku posiedzenie Dzielnicowej Komisji

Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc, jak zwykle w

styczniu, zdominowa³y kwestie sprawozdawczo-wyborcze.

Now¹ przewodnicz¹c¹ zosta³a Olga Wieczorek-Trzeciak

(Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmia-

nom”), po rezygnacji z ponownego kandydowania na tê

funkcjê dotychczasowego przewodnicz¹cego Tomasza

Peszke. Do prezydium wybrano: Tomasza Peszke (Praskie

Stowarzyszenie Mieszkañców „Micha³ów”), Mariê Pokój

(Polskie Towarzystwo Psychologiczne), Piotra Stryczyñskiego

(Towarzystwo Przyjació³ Pragi), Krzysztofa Tyszkiewicza

(Stowarzyszenie ulicy Szerokiej) oraz Beatê Rutkowsk¹

(Stowarzyszenie Miasto jest Nasze).

Historia praskich rodów

Co ma radio do wiatraka?

Pomys³ przesy³ania dŸwiê-

ku i obrazu pojawi³ siê na

œwiecie w drugiej po³owie XIX

wieku w wyniku odkrycia fal

elektromagnetycznych oraz

zjawiska fotoelektrycznego.

Czy wieœci o tych epokowych

odkryciach dochodzi³y do

Kongresówki? Czy ogrodnik

spod Kalisza, Ignacy Rabêc-

ki móg³ przypuszczaæ, ¿e

jego wnuk bêdzie wspó³twórc¹

radiofonii i telewizji w wolnym

kraju? Ma³o prawdopodobne.

A jednak decyzje ¿yciowe

m³odego Ignacego pozwala-

³y przypuszczaæ, ¿e sam, bê-

d¹c nietuzinkow¹ postaci¹,

za³o¿y rodzinê, która du¿o

osi¹gnie.

Na wieœæ o wybuchu po-

wstania w Wielkim Ksiêstwie

Poznañskim w 1848 roku,

Ignacy Rabêcki jako dwudzie-

stodwuletni cz³owiek, prze-

kroczy³ nielegalnie granicê

zaborów i w³¹czy³ siê do wal-

ki. Jak wiadomo, powstanie

zosta³o st³umione, a wy³apa-

nych poddanych rosyjskich

Prusacy odstawili na granicê

do dyspozycji carskich w³adz.

Rodzina

Rabêckich
W tym roku mija 90 lat od nadania pierwszej ekspery-

mentalnej audycji przez rozg³oœniê Polskiego Towarzy-

stwa Radiotechnicznego w Warszawie, które póŸniej

przekszta³ci³o siê w spó³kê o nazwie Polskie Radio. W

dzie³o wdra¿ania w naszym kraju jednego z najbardziej

donios³ych osi¹gniêæ ludzkoœci, jakim by³ wynalazek

radia i telewizji, zaanga¿owana by³a, wywodz¹ca siê z

m³ynarskich tradycji, praska rodzina Rabêckich.

Budowa II linii metra

- suszarki Inspiro
Wygl¹da na to, ¿e nawet i my szacowaliœmy zbyt

optymistycznie otwarcie II linii metra na luty tego roku.

Wszystko wskazuje na to, ¿e realnym terminem jest

marzec, kwiecieñ. W³adze miasta nie chc¹ ju¿ podawaæ

¿adnego terminu otwarcia. Trudno siê dziwiæ, terminów

by³o ju¿ mnóstwo.

Miliard na rewitalizacjê Pragi

- Które dzielnice obejmie

Zintegrowany Program Re-

witalizacji i na jakie lata jest

przewidziany?

- Rewitalizacja ju¿ z definicji

jest procesem, który dotyczy

obszarów zdegradowanych.

Po niezbyt dobrych doœwiad-

czeniach pierwszego etapu

rewitalizacji, w latach 2005-

13, który rozpisany by³ na 14

dzielnic, wyszliœmy z za³o¿e-

nia, ¿e lepszy efekt osi¹gnie-

my, gdy skoncentrujemy

œrodki na mniejszej po-

wierzchni. St¹d wybór, aby

rewitalizacj¹ obj¹æ te frag-

menty miasta, które maj¹ naj-

ni¿sze wskaŸniki spo³eczno-

gospodarcze. Programem

rewitalizacji objêto wiêc

Pragê-Pó³noc, przyleg³y do

niej Targówek Mieszkaniowy

i Fabryczny oraz czêœæ Pragi

Po³udnie, w okolicach Ka-

mionka, czyli tereny stano-

wi¹ce historyczn¹ tkankê

prask¹.

Musimy sobie zdawaæ

sprawê z tego, ¿e rewitaliza-

cja to proces d³ugotrwa³y.

Zreszt¹ ka¿dy proces, który

ma byæ efektywny i spo³ecz-

nie niedotkliwy, musi trwaæ.

Ten program przewidziany

Praga doczeka³a siê wreszcie konkretnych propozycji. Po dwóch latach debat, spotkañ

i prac przygotowawczych, gotowy jest dokument Zintegrowanego Programu Rewitalizacji,

który ma byæ poddany konsultacjom spo³ecznym w pierwszym kwartale tego roku. Na

rewitalizacjê najbardziej zaniedbanych rejonów prawobrze¿nej Warszawy Ratusz chce

przeznaczyæ miliard z³otych. O tym, jak te pieni¹dze bêd¹ rozdysponowane i o samym

projekcie rozmawiamy z Wiceprezydentem Warszawy Micha³em Olszewskim.
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Dialog o wyborach

i wspó³pracy
frekwencji na zebraniach,

która wynios³a œrednio 6 osób.

Nie oby³o siê te¿ bez gorz-

kich s³ów. Mimo zapewnieñ o

wspó³pracy, w minionym roku

nadal zdarza³y siê problemy

z obs³ug¹ pracy DKDS,

któr¹ powinien zabezpieczyæ

urz¹d, zaœ jedno z ostatnich

posiedzeñ, z braku innych

mo¿liwoœci, odby³o siê w loka-

lu organizacji uczestnicz¹cej

w DKDS. Komisja nie mia³a

szans opiniowania projektów

dokumentów opracowanych

w urzêdzie, co nale¿y do jej

statutowych uprawnieñ, mo-

g³a jedynie zg³osiæ swoje

uwagi do og³oszeñ o konkur-

sach. Uwagi te by³y krytycz-

ne w zakresie zasadnoœci

pewnych dzia³añ oraz wyra-

¿a³y w¹tpliwoœci co do za-

chowania pe³nej przejrzysto-

œci procedur.

W dyskusji na temat bie¿¹-

cych dzia³añ, uczestnicz¹cy

dokoñczenie ze str. 1 w posiedzeniu burmistrz

Pawe³ Lisiecki zapewni³ o

zacieœnieniu wspó³pracy z

DKDS, deklaruj¹c pe³ne za-

bezpieczenie obs³ugi posie-

dzeñ komisji, jak i wiêkszy

udzia³ dzia³aj¹cych na Pra-

dze Pó³noc organizacji w wy-

pracowywaniu dokumentów

strategicznych. Opinie DKDS

maj¹ stanowiæ tak¿e wa¿ny g³os

doradczy w kszta³towaniu

bie¿¹cej polityki zarz¹du.

W zwi¹zku z wyra¿anymi

podczas spotkania du¿ymi

kontrowersjami wokó³ drama-

tycznej obni¿ki nak³adów na

kulturê w dzielnicy, temat

ten, obok sportu i zielonych

podwórek, zostanie podjêty

podczas kolejnego posiedze-

nia Dzielnicowej Komisji Dia-

logu Spo³ecznego na Pradze

Pó³noc w po³owie marca. In-

formacje o pracach komisji i

terminach posiedzeñ maj¹

siê pojawiaæ tak¿e na stronie

internetowej Urzêdu.         Kr.

Wbrew obiegowym opi-

niom, Praga w czasie wojny

te¿ mocno ucierpia³a. W

40% zosta³a zniszczona lub

uszkodzona zabudowa

mieszkalna, zaœ przemys³ w

90%. Du¿ych zniszczeñ do-

kona³y naloty niemieckie w

1939, radzieckie w latach

1941-43 oraz ostrza³ niemiec-

ki w 1944 roku. Ju¿ w 1939

tylko do rozbiórki nadawa³a

siê le¿¹ca w gruzach szko³a

przy Sierakowskiego (w miej-

scu dzisiejszego urzêdu

dzielnicy). Wycofuj¹cy siê

Niemcy tak¿e systematycz-

nie zacierali œlady swej dzia-

³alnoœci na tych terenach.

W 1944 roku wraz z wkro-

czeniem na Pragê Rosjan

pojawiaj¹ siê obwieszczenia

nowej w³adzy, ograniczaj¹ce

swobody obywatelskie. Obo-

wi¹zkowa staje siê rejestra-

cja zwierz¹t, pojawia siê za-

kaz swobodnego przemiesz-

czania siê oraz posiadania

radioodbiorników. Po urucho-

mieniu radia przy Targowej

63 na domach s¹ montowane

megafony, tzw. ko³choŸniki.

Pierwsze instytucje uloko-

wano w budynku DOKP na

Targowej. Jednak trwaj¹cy

niemiecki ostrza³ zza Wis³y

wymusza przeniesienie urzê-

dów w dalsze rejony Pragi, m.in.

do szko³y przy Otwockiej 3.

Budynki szkolne praktycznie

nie ucierpia³y w koñcowej

fazie wojny, poniewa¿ do

ostatnich chwil by³y zajmowa-

ne przez wojsko niemieckie.

Tu znalaz³y siedzibê w³adze

centralne oraz pierwsze s¹dy.

Urzêdy lokowano tak¿e w

budynkach mieszkalnych, co

czêsto wi¹za³o siê z przymu-

sowym wysiedleniem do-

tychczasowych lokatorów.

Jeszcze przed w³adz¹ cy-

wiln¹ pojawia siê aparat ter-

roru, urz¹dzaj¹c na Pradze

zaimprowizowane katownie

NKWD.

Ju¿ od lutego 1944 daj¹ o

sobie znaæ restrykcje mel-

dunkowe – na Pradze mog¹

przebywaæ jej mieszkañcy

oraz uciekinierzy z War-

szawy (by³o ich oko³o 150

tysiêcy). Obowi¹zkowa jest

rejestracja obywateli ZSRR.

Z powodu braku mieszkañ

pojawiaj¹ siê pierwsze przy-

musowe dokwaterowania,

wprowadzony zostaje system

kartkowy, którego wynaturze-

nia ówczesna prasa mocno

piêtnuje, i urzêdowe ceny na

¿ywnoœæ. Pocz¹tkowo kartki

by³y realizowane tylko w

konkretnych sklepach, a ich

dystrybucj¹ zajmowa³y siê

zak³ady pracy. Plag¹ s¹ sza-

brownicy, wiêc ju¿ od 19.00

obowi¹zuje godzina policyj-

na. Za kradzie¿ p³aci siê

nawet g³ow¹. Jeszcze przed

wejœciem Rosjan powstawa³y

komitety fabryczne, aby za-

pobiec grabie¿om. Najwcze-

œniej odradza³ siê handel i

przemys³ prywatny, natych-

miast reaguj¹cy na potrzeby

rynku, póŸniej spó³dzielczy,

a na koñcu pañstwowy.

Handlowano wprost na ulicach,

ale i tam obowi¹zywa³y ju¿

op³aty placowe. W dyrekcji

kolei mia³a tak¿e sw¹

pierwsz¹ siedzibê redakcja

„¯ycia Warszawy”. Do drukar-

ni na Grochowskiej trzeba

by³o siê przedzieraæ pod

niemieckim ostrza³em. Jednak

wraz z pojawieniem siê prasy,

rozpoczyna siê planowa i

konsekwentna indoktrynacja

prowadzona przez now¹ w³a-

dzê. Na Pradze przyjmuje siê

do PPR, rejestruje zwi¹zki

zawodowe. Powstaj¹ te¿ zrê-

by w³adz miejskich w postaci

wydzia³ów aprowizacji, prze-

mys³u, budowy itp. Jak pod-

czas I wojny œwiatowej, tak i

teraz na Pradze pojawiaj¹ siê

komitety obywatelskie, za-

pewniaj¹ce odpowiednie wa-

runki zamieszkania, zajmuj¹-

ce siê opiek¹, dystrybucj¹

dóbr, szkolnictwem. Istnia³o

5 takich lokalnych komitetów,

które by³y zacz¹tkiem póŸ-

niejszego samorz¹du.

Przy pierwszej wymianie

waluty skupowano tak¿e ru-

ble. O ile przedsiêbiorstwa

mog³y wymieniæ wszystkie

posiadane pieni¹dze, to oby-

watele tylko do kwoty 600 z³.

W 1944 roku na Pradze sil-

nie rozwija³a siê oœwiata.

By³o tu 6 gimnazjów, biblio-

teki, dzia³a³o kino, a nawet

szko³a aktorska. Organizo-

wano te¿ kursy jêzyków ob-

cych i wystawy.

Wraz z wyzwoleniem War-

szawy w styczniu 1945 roku

rozpoczyna siê stopniowa

migracja ludzi i urzêdów z

Pragi na lewy brzeg Wis³y.

Ju¿ w czerwcu rusza pierw-

sza linia tramwajowa z pl.

Narutowicza na Targow¹,

poprowadzona przez most

wysokowodny. Praga powra-

ca do Warszawy, ale znów

jako mniej wa¿na, a jej rola

we wspó³czesnej historii mia-

sta z czasem zostaje zapo-

mniana.

Spotkanie „Kiedy Praga

by³a stolic¹…” stanowi³o

wprowadzenie do cyklu „Pra-

wobrze¿ni”, poœwiêconego

czêsto zapomnianym posta-

ciom i rodzinom zwi¹zanym

z prawobrze¿nymi dzielnica-

mi Warszawy. Spotkania

bêd¹ siê odbywaæ w ka¿dy

trzeci czwartek miesi¹ca w

sali konferencyjnej Muzeum

Warszawskiej Pragi. Wstêp

wolny.                               Kr.

Kiedy Praga by³a stolic¹
W czwartek, 22 stycznia, w Muzeum Warszawskiej Pragi

odby³o siê spotkanie zatytu³owane „Kiedy Praga by³a sto-

lic¹…”. Krzysztof Jaszczyñski z fundacji Warszawa1939.pl

oraz Jolanta Wiœniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi

nakreœlili obraz Pragi, jaki mo¿na by³o odnaleŸæ w publi-

kacjach prasowych z roku 1944 i 1945 oraz we wspomnie-

niach jej mieszkañców. By³ to okres szczególny, kiedy

jeszcze podczas dzia³añ wojennych Praga - za spraw¹

czasowego lokalizowania tu centralnych urzêdów pañ-

stwowych i organizowania cywilnego ¿ycia - sta³a siê na

chwilê faktyczn¹ stolic¹ Polski.

Pobie¿ne przekartkowanie

dokumentu nie gwarantuje

zapoznania siê treœci¹. Nie

nale¿y zatem podpisywaæ

dokumentów, których siê nie

rozumie. Poœpiech jest z³ym

doradc¹, dlatego nale¿y do-

k³adnie zapoznaæ siê ze

wszystkimi akapitami umowy,

jej za³¹cznikami i odnoœnikami.

Warto zadaæ sobie trud i zwe-

ryfikowaæ instytucjê finansow¹,

w której zaci¹ga siê po¿yczkê

lub korzysta z innych produk-

tów i us³ug finansowych.

Senior = D³u¿nik

Krajowy Rejestr D³ugów po-

daje, ¿e 11 proc. osób, które

zaci¹gaj¹ kredyty, ma powy¿ej

65 lat. Wed³ug danych z 2013

roku d³ug polskich seniorów

wynosi³ w sumie 495 mln z³, a

œrednie zad³u¿enie przypada-

j¹ce na emeryta oscylowa³o

wokó³ kwoty 5 tys. z³. W sumie

w naszym kraju zad³u¿onych

jest blisko 135 tys. osób star-

szych. Seniorzy po¿yczaj¹, bo

brakuje im „do pierwszego” –

to jasne. Ale czy po¿yczaj¹

m¹drze? Niekoniecznie. W

ubieg³ym roku ruszy³a kampa-

nia edukacyjna organizowana

m.in. przez Bankowy Fundusz

Gwarancyjny, KNF i Minister-

stwo Finansów pt. „Zanim pod-

piszesz”. Mo¿na w niej us³y-

szeæ o Pani Krystynie, która za-

ci¹gnê³a po¿yczkê oprocento-

wan¹ 24% w skali miesi¹ca,

s¹dz¹c ¿e oprocentowanie li-

czone jest w skali roku. Jaka

by³a ró¿nica w odsetkach? Przy

kredycie w wysokoœci 4 000 z³

i oprocentowaniu 24% w skali

roku odsetki wynosi³y 2 062 z³.

Ale przy oprocentowaniu mie-

siêcznym wzros³y do 24 744 z³,

znacznie przewy¿szaj¹c kwo-

tê kredytu. Czy te informacje

by³y zawarte w umowie kredy-

towej podpisanej przez Pani¹

Krystynê? Niestety, tak.

Zweryfikuj instytucjê

finansow¹

Na rynku pojawia siê coraz

wiêcej instytucji finansowych,

które po¿yczaj¹ gotówkê „w

piêæ minut”, bez sprawdzania

historii kredytobiorcy w BIK.

Jak zweryfikowaæ firmê, by

nie daæ siê oszukaæ? Warto

zajrzeæ do internetu i spraw-

dziæ opinie innych klientów.

Dobrze jest zweryfikowaæ,

czy instytucja jest notowana

na Gie³dzie Papierów Warto-

œciowych, poniewa¿ oznacza

to, ¿e regularnie publikuje

swoje wyniki finansowe. Na

stronie www.knf.gov.pl mo¿-

na sprawdziæ, czy dana firma

jest objêta nadzorem Komisji

Nadzoru Finansowego lub

czy posiada certyfikaty uwia-

rygodniaj¹ce j¹ w oczach

klientów (np. Rzetelna Firma,

Certyfikat Etyczny wydawany

przez Konferencjê Przedsiê-

biorstw Finansowych) etc. –

Jesteœmy przyk³adem insty-

tucji, do której media i klienci

podchodz¹ z ostro¿noœci¹.

Nie podlegamy nadzorowi

KNF, choæ od kilku lat upomi-

namy siê o niego. Czy z tego

powodu klient powinien nas

skreœliæ? Niekoniecznie, po-

niewa¿ nale¿ymy do Konfe-

rencji Przedsiêbiorstw Fi-

nansowych, jesteœmy spó³k¹

publiczn¹, notowan¹ na

Gie³dzie Papierów Wartoœcio-

wych, a nasi klienci wypowia-

daj¹ siê o nas bardzo pozy-

tywnie. Jesteœmy zdania, ¿e

ka¿d¹ umowê i instytucjê fi-

nansow¹ trzeba zweryfiko-

waæ, ale warto wzi¹æ pod

uwagê kilka czynników, a nie

jeden – mówi Robert Majkow-

ski, prezes Funduszu Hipo-

tecznego DOM, który w tym

roku po raz kolejny otrzyma³

Certyfikat Etyczny KPF.

WeŸ wzór umowy do domu

Niektóre banki (np. mBank)

zamieszczaj¹ wzory umów

kredytowych na stronie inter-

netowej. Z kolei Provident i

Santander Bank oferuj¹ tzw.

kredyty bez wychodzenia z

domu, czyli podpisywane w

domu. Warto tutaj pamiêtaæ,

¿e od umów zawieranych

poza lokalem przedsiêbiorstwa

mo¿na odst¹piæ w ci¹gu 10

dni (art. 2 ustawy o ochronie

niektórych praw konsumentów),

w formie pisemnej, bez poda-

nia przyczyny. Co wa¿ne,

przedsiêbiorca nie mo¿e

oczekiwaæ od nas „op³aty” za

wycofanie siê z umowy.

Wszelkie niezrozumia³e kwe-

stie, dotycz¹ce umowy, warto

te¿ wyjaœniæ z doradc¹ lub

prawnikiem. Jest wiele miejsc,

gdzie uzyskamy bezp³atn¹

poradê prawn¹. W Warszawie

mo¿na z niej skorzystaæ np. w

Okrêgowej Izbie Radców

Prawnych przy pl. Konstytucji.

Osoby niewidome

Seniorzy to czêsto osoby

poruszaj¹ce siê na wózku in-

walidzkim. Gdy chc¹ skorzy-

staæ z us³ug banku czy innej

instytucji finansowej powinny

telefonicznie ustaliæ, czy jest

mo¿liwoœæ dope³nienia formal-

noœci w domu. Gdy takiej szan-

sy nie ma, aby dostaæ siê do

banku, mo¿na skorzystaæ z

us³ug firm transportuj¹cych

osoby niepe³nosprawne. W

sytuacji, gdy osoba niepe³no-

sprawna nie mo¿e pisaæ, wy-

maga siê zazwyczaj obecnoœci

pe³nomocnika. Jednak, gdy go

nie ma, za podpis uznany

mo¿e byæ odcisk palca z³o¿o-

ny w obecnoœci pracownika

banku. W przypadku osób

g³uchych, g³uchoniemych lub

niewidomych, czêsto wymaga-

na jest obecnoœæ notariusza,

ewentualnie – osoby zaufanej,

maj¹cej pe³nomocnictwo po-

twierdzone notarialnie.

Zwróæ uwagê na RRSO

Bierzemy po¿yczkê w wy-

sokoœci 3 tys. z³. Pytanie, jak¹

kwotê przyjdzie nam realnie

sp³aciæ? O tym zdecyduje

wysokoœæ tzw. Rzeczywistej

Rocznej Stopy Oprocentowania

(RRSO). - Ka¿da instytucja

finansowa jest zobligowana

do tego, by poinformowaæ

klienta, ile bêdzie wynosi³a

oraz jaka bêdzie rzeczywista

kwota sp³aty d³ugu. W przy-

padku renty do¿ywotniej, czyli

hipoteki odwróconej w modelu

sprzeda¿owym jest odwrotnie.

To my jesteœmy zobligowani

do regularnego wyp³acania

œwiadczeñ pieniê¿nych senio-

rowi. Nie zmienia to faktu, ¿e

informacje dotycz¹ce kwot

musz¹ byæ jawne od samego

pocz¹tku, a ich szacunkowe

wartoœci mo¿na znaleŸæ cho-

cia¿by na naszej stronie inter-

netowej Transparentnoœæ jest

w tym przypadku niezmiennie

wa¿na i nale¿y j¹ egzekwo-

waæ od instytucji finansowej.

Wracaj¹c do po¿yczek gotów-

kowych, warto sprawdziæ czy

dana instytucja ma kalkulator

kredytowy na stronie interne-

towej, a póŸniej zweryfikowaæ,

czy kwota i oprocentowanie z

kalkulatora jest przeniesione

do umowy.

Niewygodne zabezpieczenia

Instytucja finansowa,

udzielaj¹c nam zobowi¹zania

finansowego ponosi pewien

stopieñ ryzyka. Dlatego nale¿y

zweryfikowaæ, czy ¿¹da od

nas w zamian zabezpieczenia

kredytu w formie hipoteki,

weksla in blanco, porêczenia

wekslowego osób trzecich,

ubezpieczenia sp³aty kredytu

etc. Warto pamiêtaæ, ¿e

nieterminowe sp³aty po¿yczki

mog¹ skutkowaæ utrat¹ tego

zabezpieczenia, którego war-

toœæ najczêœciej przewy¿sza

kwotê zad³u¿enia. Koniecznie

sprawdŸmy równie¿, czy s¹

jakieœ dodatkowe op³aty zapi-

sane w umowie, np. za roz-

patrywanie wniosku, wydanie

decyzji, wizytê przedstawiciela

po¿yczkodawcy w domu.

Seniorze, czytaj drobny druczek
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje,

¿e po³owa konsumentów powy¿ej 60 roku ¿ycia nie czyta

umów. Dlaczego? Z powodu ma³ej czcionki, zbyt du¿ej iloœci

stron i niezrozumia³ego jêzyka. Mimo tego warto zag³êbiaæ

siê w szczegó³y i czytaæ dokumenty przed podpisaniem.

Zw³aszcza, gdy zawieramy umowê z instytucj¹ finansow¹

i konsekwencje mog¹ byæ dotkliwe dla naszego portfela.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85
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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)

NE
WS

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 powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

Informacji o dzia³aniach w
sprawie bazaru udzielili:
burmistrz S³awomir Antonik i
prowadz¹cy tê sprawê wice-
burmistrz Grzegorz Gadecki.
Bazar musi byæ przeniesiony
z ulicy Trockiej, bo w I po³o-
wie 2016 roku zaczn¹ siê tu
prace przy budowie stacji
metra. Jako zastêpcz¹ lokali-
zacjê tymczasow¹ zapropo-
nowano dzia³kê przy ul. Ra-
dzymiñskiej róg Fantazyjnej –
jedyn¹ dzia³kê miejsk¹ bez
roszczeñ i obci¹¿eñ, odpo-
wiadaj¹c¹ parametrom i
potrzebom – ponad 8,5 tys. m2.
W paŸdzierniku 2014 roku
przeprowadzono ankietê
wœród kupców bazaru z Troc-
kiej; 105 podmiotów gospo-
darczych zadeklarowa³o wolê
kontynuowania dzia³alnoœci

na zaproponowanej dzia³ce.
Koszt przeniesienia bazaru
oraz budowa infrastruktury
wynosi szacunkowo 2,5-3 mln
z³. Program funkcjonalno-
u¿ytkowy tymczasowego
targowiska opracowuje ZGN
Targówek. Do koñca I kwarta³u
urz¹d dzielnicy Targówek
przygotuje terminarz, zwi¹zany
z przeniesieniem bazaru.

Proponowane by³y tak¿e
lokalizacje: przy pêtli autobuso-
wej (wymaga³oby to usuniêcia
samochodów) oraz na dzia³ce
20/11, na której od 20 lat
planowana jest budowa
przedszkola. W zwi¹zku z rosz-
czeniami RSM „Praga” tereny
obu lokalizacji objête s¹ sporem
s¹dowym, który jest w toku.

Wiceprezes RSM „Praga”

Tomasz Jankojæ potwierdzi³

Co z bazarem na Trockiej?

Nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Targówek

Tematem nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Targówek,

zwo³anej 16 stycznia na wniosek 7 radnych klubu PiS,

by³o przeniesienie bazaru przy ul. Trockiej w zwi¹zku

z budow¹ II linii metra. Przyby³o ok. 50 kupców,

przedstawiciel Stowarzyszenia Kupców Bazaru „Trocka”,

wiceprezydent m.st. Warszawy, dyrektor Zarz¹du Gospodarki

Nieruchomoœciami, wiceprezes RSM „Praga”.

na sesji wolê, by sprawê

spornego gruntu rozwi¹zaæ

ugodowo.

Wiceprezydent Warszawy
Micha³ Olszewski poinformowa³,
¿e Urz¹d m.st. Warszawy rozwa-
¿a³ kilka propozycji lokalizacji
bazaru, które pe³ni³yby funkcje
targowe i obs³ugê parkingow¹
mieszkañców. Wspó³pracuje
w tej sprawie z Wydzia³em
Architektury Politechniki War-
szawskiej. Za optymalnego
inwestora uwa¿any jest Zarz¹d
Gospodarki Nieruchomoœciami
Dzielnicy Targówek.

Radni klubu PiS zarzucali

brak konsultacji z mieszkañcami.

Diagnozowanie potrzeb

zosta³o dokonane – poinfor-

mowa³ wiceburmistrz Gadecki.
Kupcy zg³osili zapotrzebowanie
na 144 kioski. Dla bezpie-

czeñstwa, w nowej lokalizacji
potrzebne s¹ 4 bramy wjazdo-
we i ok. 30 lamp na terenie

bazaru.

„Przyjêliœmy do wiadomoœci
jedyn¹ propozycjê – dzia³kê
przy ulicy Radzymiñskiej róg

Fantazyjnej. /…/ Nie byliœmy
do koñca przekonani, ¿e to
najlepsza lokalizacja. Wed³ug
mnie jest alternatywa” - powiedzia³
Jerzy Rejf ze Stowarzyszenia
Kupców Bazaru „Trocka”.

Ponowne rozwa¿enie loka-
lizacji bazaru przy pêtli auto-
busowej proponowali na sesji:
Andrzej Bittel i Tomasz Ci-
chocki. Do przebiegu dyskusji
odniós³ siê Witold Harasim:
„Przeniesienie bazaru to
nie g³upi wymys³; jest zwi¹zane
z tym, ¿e metro dotrze na
Bródno. Jako radny nie ¿yczê
sobie, by na sesji pada³y s³owa:
„hañba”, „skandal”. Jesteœmy
od rozwi¹zywania problemów,
a nie od impertynencji.”

Podsumowuj¹c dyskusjê

Andrzej Bittel oceni³, ¿e temat

posuwa siê zbyt wolno, nawet

w perspektywie po³owy 2016

roku; apelowa³ o przyspiesze-

nie procesu i wyznaczenie

osoby, któr¹ bêdzie mo¿na

pytaæ o sprawê bazaru.

Po 2,5 godzinach obrad
wnioskodawcy sesji zg³osili
projekt „Stanowiska w sprawie
przeniesienia bazaru przy ul.
Trockiej”. Zawiera on wniosek
o przyspieszenie dzia³añ dla
tymczasowej lokalizacji bazaru
oraz wzywa prezydent m.st.
Warszawy Hannê Gronkie-
wicz-Waltz do przedstawienia
harmonogramu realizacji prze-
niesienia bazaru oraz przed-
stawienia pisemnej informacji
o postêpowaniu s¹dowym w
sprawie dzia³ek 7/2, 17/2, 8/7,
20/11. Za wprowadzeniem
tego punktu do porz¹dku ob-
rad opowiedzia³o siê 11 rad-
nych, 12 by³o przeciw.

Wiceprezydent Olszewski

zadeklarowa³ wspó³dzia³anie

Urzêdu m.st. Warszawy przy

realizacji przeniesienia bazaru.
Zapowiedzia³ przedstawienie

harmonogramu prac w ci¹gu

najbli¿szych tygodni i – jeœli

bêdzie potrzeba - spotkanie

w kwietniu.

K.

Jeszcze dwa tygodnie

temu sytuacja wygl¹da³a
nieweso³o. Odbiory przeci¹-

ga³y siê w nieskoñczonoœæ, z

tuneli kapa³a woda, na œcia-

nach i peronach tworzy³y siê

zacieki. Warszawiacy pêkali

ze œmiechu s³ysz¹c, ¿e tunele
bêd¹ suszyæ przeje¿d¿aj¹ce

nimi poci¹gi Inspiro, a œciœlej

pêd powietrza przez nie ge-

nerowany. Doœæ specyficzna

suszarka. ¯arty na bok. Jak

twierdz¹ zarz¹dzaj¹cy me-

trem, œrodki na odnawianie

œcian i peronów trzeba wkal-

kulowaæ w koszty funkcjono-

wania tego odcinka. W przy-

padku I linii metra, której tu-

nele równie¿ przeciekaj¹, te

koszty wynosz¹ ok. 60 tys. z³

rocznie. W przypadku II linii

koszty mog¹ byæ wy¿sze,

bowiem stacja Centrum Nauki
Kopernik solidnie podcieka.

Dwa tygodnie temu stacja ta

wci¹¿ nie mia³a wszystkich,

Budowa II linii metra

- suszarki Inspiro
dokoñczenie ze str. 1 niezbêdnych do uruchomienia

odbiorów. Problemy by³y
równie¿ ze stacjami Stadion

i Dworzec Wileñski. Tu powa¿-
ne zastrze¿enia do instalacji
sanitarnych mia³ Sanepid. W

zwi¹zku z tym w³adze miasta

nie mog³y przekazaæ woje-

wódzkiemu inspektorowi nad-

zoru budowlanego kompletu

dokumentów, dotycz¹cych

¿adnej ze stacji.

Na szczêœcie, mamy nag³e

przyspieszenie. Gotowa jest

ju¿ dokumentacja dotycz¹ca

wszystkich stacji, poza Cen-
trum Nauki Kopernik, gdzie
– jak twierdz¹ budowniczy –

do sprawdzenia i poprawienia

pozosta³a kosmetyka. Raport

stra¿y po¿arnej dla tej stacji

jest ju¿ niemal gotowy. Zak³a-

daj¹c, ¿e nie bêdzie ¿adnych

uwag, w³adze miasta bêd¹

dysponowa³y kompletem do-

kumentów wszystkich stacji i

budynków wentylatorni dziœ,

jutro i bêdzie mo¿na wresz-

cie z³o¿yæ go do wojewódz-
kiego inspektora nadzoru

budowlanego. Przeprowa-

dzenie kontroli potrwa mak-

symalnie 21 dni, przedtem

inspektorat bêdzie mia³ tydzieñ

na wyznaczenie terminu

kontroli. Tak wiêc, maksymalnie

za miesi¹c II linia metra po-

winna byæ gotowa.

Warszawiaków denerwuj¹

obrzydliwe, blaszane budy na

Placu Defilad, stanowi¹ce

zaplecze logistyczne wyko-

nawcy. Budy chyba jeszcze

trochê postrasz¹, jako ¿e

teren jest wydzier¿awiony do

30 czerwca tego roku. Trzeba

wiêc uzbroiæ siê w cierpliwoœæ

i liczyæ, ¿e blaszaki znikn¹ z

placu znacznie wczeœniej.

Przypominamy, ¿e pierwot-

nie mieliœmy pojechaæ II lini¹

metra latem 2012, przed Mi-

strzostwami Europy w Pi³ce

No¿nej. Obiecanki cacanki …

(egu)
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Ignacy zosta³ osadzony w
Cytadeli Warszawskiej i w
wyniku trwaj¹cego oko³o roku
œledztwa, prowadzonego
przez okryt¹ z³¹ s³aw¹
wszechw³adn¹ Komisjê
Œledcz¹, skazany na 10 lat
przymusowej s³u¿by wojsko-
wej. Transportowany pieszo
etapami aresztanckimi, po
wielotygodniowej wêdrówce,
dotar³ do Orska, gdzie odbywa³
karn¹ s³u¿bê wojskow¹ w
Korpusie Orenburskim. W armii
carskiej dos³u¿y³ siê stopnia
podoficerskiego. W wyniku
amnestii, po 8 latach wróci³ w
rodzinne strony, gdzie jednak
pozostawa³ pod tajnym do-
zorem policyjnym.

W tym czasie w okolicach

Kalisza by³o du¿o osadników

niemieckich. Ignacy, mimo

sprzeciwu rodziny, o¿eni³ siê

z ewangeliczk¹, o 16 lat

m³odsz¹ od siebie, Mari¹

Huff. Musia³a to byæ szalona

mi³oœæ, skoro przezwyciê¿y-

³a religijne oraz narodowe

ró¿nice i uprzedzenia, a jej

owocem by³o dwoje dzieci:

Radzis³aw i Gabriela. Miesz-

kali w ma³ej miejscowoœci

pod Kaliszem, Kakawie.

Po³¹czy³a ich m¹ka

W rodzinie Huffów by³o

du¿o m³ynarzy. Fakt ten bêdzie
mia³ w historii rodziny du¿e

znaczenie. Pewne zawody s¹

bowiem przekazywane z po-

kolenia na pokolenie. I tak,

urodzony w 1863 roku Radzi-

s³aw Piotr, kiedy skoñczy³
kilkanaœcie lat, poszed³ na

naukê zawodu m³ynarza do

miasteczka KoŸminek. W

1880 roku uzyska³ stopieñ

czeladnika m³ynarskiego i

w³aœciwie w tym momencie

zaczyna siê historia rodziny,

bo w³aœnie m³ynarstwo sta³o

siê podstaw¹ kariery i bogactwa
Radzis³awa.

Nie wiemy, z jakich powo-

dów Radzis³aw postanowi³

udaæ siê do Warszawy. Pew-

nie czu³, ¿e tam czeka go
lepsza przysz³oœæ. Osiedli³

siê w podwarszawskiej osadzie
Ko³o, które, podobnie jak

podmiejska Wola, stanowi³o

centrum m³ynarskie, zaopa-

truj¹ce Warszawê w m¹kê i

produkty m¹czne. Sta³y tam

dziesi¹tki wiatraków, zwa-

nych koŸlakami, ze wzglêdu

na element konstrukcyjny,

podtrzymuj¹cy pionow¹ oœ

wiatraka, a zwany koz³em.

W³aœnie w wolskich firmach

m³ynarskich Radzis³aw prze-

pracowa³ piêæ lat w swoim

zawodzie.

W trakcie pracy pozna³

swoj¹ przysz³¹ ¿onê, m³odsz¹
o piêæ lat, Leokadiê z Pin-
kowskich, która pracowa³a w
firmie handlowej, zajmuj¹cej
siê obrotem produktami

m³ynarskimi. Nie wiadomo, w
jakich okolicznoœciach do-

k³adnie siê poznali, ale mo¿na
powiedzieæ, ¿e po³¹czy³a ich

m¹ka.

W 1885 roku wziêli œlub, i

to nie byle gdzie, bo w Kate-

drze œw. Jana. Leokadia

mieszka³a bowiem w tym

czasie przy Rynku Starego

Miasta, gdy¿ jej matka wysz³a

ponownie za m¹¿ za cz³onka

znanej warszawskiego rodziny
rzemieœlniczej Bia³ow¹sów.

Jednak m³odzi nie zostali na

Starym Mieœcie – mieli inne

plany. Teraz byœmy powie-

dzieli, ¿e zrobili rozeznanie

rynku i postanowili osiedliæ

siê na Pradze.

W tym czasie Praga zaczê³a
siê rozwijaæ, g³ównie dziêki

kolei. W latach 60. XIX wieku

oddano do u¿ytku dwie linie

kolejowe: warszawsko-

petersbursk¹ i warszawsko-

terespolsk¹. W 1874 roku

zbudowano kolej nadwi-

œlañsk¹. Na Pragê œci¹gali

nowi, przedsiêbiorczy ludzie.

Wœród nich Leokadia i Radzi-

s³aw Rabêccy. W³aœnie mija

130 lat ich zwi¹zku z Prag¹.

Doœwiadczenie Leokadii w

handlu okaza³o siê bardzo

cenne w realizacji ich planów.

Za³o¿yli sklep z artyku³ami

m¹cznymi przy Œrodkowej
nr 16 i zamieszkali w tym sa-

mym domu, na ty³ach sklepu.

To by³ strza³ w dziesi¹tkê. Na

pocz¹tku lat 80. XIX wieku

Nowa Praga by³a jeszcze

osad¹ podmiejsk¹, ale w

1891 r. zosta³a w³¹czona w

granice Warszawy. I wtedy

nast¹pi³ jej gwa³towny rozwój.
Powsta³a Stalownia, parcelo-

wano posesje, na których

budowano domy.

Oko³o 1896 roku Rabêccy
przenieœli swoj¹ firmê w lepszy
punkt – na róg Stalowej i Czyn-
szowej, do domu nale¿¹cego
do Leopolda Daaba, w³aœcicie-
la firmy powozowej i, tak jak
poprzednio, na ty³ach sklepu
zamieszkali. Ten dom mia³
wówczas numer 14 (obecnie
Stalowa 30), poniewa¿ Stalo-
wa zaczyna³a siê od Konopac-

kiej, a odcinek miêdzy dzi-
siejsz¹ In¿yniersk¹ a Kono-
pack¹ – po prostu nie istnia³.
Kiedy w latach 90. XIX w.
wytyczono wreszcie tê ulicê,
nazwano j¹ Nowostalow¹.
Istnia³a ona obok Stalowej, z
w³asn¹ numeracj¹, do lat 20.
XX wieku. Dopiero po odzy-
skaniu niepodleg³oœci, w roku
1923, kiedy porz¹dkowano
nazwy ulic i ich numeracjê,

zlikwidowano Nowostalow¹ i
zaczêto numeracjê od In¿ynierskiej.

Budowniczowie Nowej

Pragi

Radzis³aw i Leokadia pro-
wadzili sklep do 1910 roku.
Interes musia³ byæ op³acal-
ny, skoro uda³o im siê zgro-
madziæ kapita³, pozwalaj¹cy
na zakup kilku parceli w
okolicy. W 1897 roku powsta³
ich pierwszy dom na rogu
Stalowej (ówczesnej Nowo-

dokoñczenie ze str. 1

stalowej) i Konopackiej.
Poniewa¿ ulica dopiero siê
tworzy³a i nie mia³a formal-
nej numeracji, dom otrzyma³
numer wg numeracji policyj-
nej – Konopacka 11. Kiedy
ju¿ wytyczono Nowostalow¹,
adres zmieni³ siê na Nowo-
stalow¹, a potem Stalow¹
14. Skromna, trzypiêtrowa
kamienica rozpoczyna³a
nowy odcinek Stalowej.

W 1910 r. wystawili drugi

dom, równie¿ na Stalowej,
na posesji pod numerem 10.

Osobliwoœæ tego budynku
polega³a na tym, ¿e nie mia³

bramy wjazdowej tylko w¹-

skie wejœcie na podwórze.

Ca³a rodzina, wówczas ju¿
7-osobowa (by³o ju¿ piêcioro

dzieci) zamieszka³a na pierw-
szym piêtrze nowej kamienicy.
W 1912 powsta³ kolejny dom,

przy Stalowej 12.

W latach 1908-1913 Ra-
bêccy zbudowali czwarty
dom. Ta ostatnia kamienica,
z któr¹ zreszt¹ najbardziej
byli zwi¹zani, by³a dwufron-
towa, tzn. wychodzi³a na
dwie ulice: na Stalow¹ i na
Ma³¹. Od strony Stalowej
by³a to posesja nr 8, ale choæ
Stalowa by³a ulic¹ wiêksz¹,
reprezentacyjn¹ i stanowi³a
oœ Nowej Pragi, dom otrzy-
ma³ adres Ma³a 7. Kiedy w
1913 zakoñczy³a siê budo-
wa, ca³a rodzina przenios³a
siê ze Stalowej 10 w³aœnie
na Ma³¹.

W pewnym momencie,

oko³o 1910 roku, Leokadia i

Radzis³aw ostatecznie zrezy-

gnowali z handlu artyku³ami

m¹cznymi, a zajêli siê zarz¹-

dzaniem i administracj¹ ka-

mienic. Okres I wojny œwia-

towej by³ bardzo ciê¿ki. W

1915 roku, wypierani przez

Niemców Rosjanie, ucieka-

j¹c, zabierali ze sob¹ ca³e

zak³ady przemys³owe wraz z

obs³ug¹ przymusowo ewaku-

owan¹. Warszawa opusto-

sza³a, wiele mieszkañ sta³o

pustych. Podobnie nie³atwe,

równie¿ dla kamieniczników,

by³y pierwsze lata po odzy-

skaniu niepodleg³oœci. Inflacja
szala³a, nast¹pi³o zubo¿enie

spo³eczeñstwa.

Mimo ¿e po wybuchu wojny
w 1914 roku dom przy Stalo-

wej 10 zosta³ sprzedany, z

trzema te¿ by³o du¿o pracy.

Trzeba by³o te domy utrzy-

maæ, dbaæ o nie, wykonywaæ

bie¿¹ce remonty. Pod koniec

lat 20. XX wieku sytuacja siê

ustabilizowa³a. Rabêccy, cho-

cia¿ mieli administratorów,

sami czuwali nad wszystkim.

Radzis³aw by³ bardzo skru-
pulatny i dok³adny. Trafnie
opisa³ go Pawe³ Elsztein,

mieszkaniec domu przy Ma-

³ej 7, jako pana „z w¹sami i

surowym obliczem, zawsze z

lask¹ w rêku”, który intereso-

wa³ siê ka¿dym szczegó³em,

„dba³ o swe domy w sposób

dziœ nie notowany”. Kiedy we

wrzeœniu 1939 roku uszko-

dzony zosta³ naro¿nik kamie-

nicy przy ul. Stalowej 14,
natychmiast, mimo wojny,

podj¹³ remont domu i naprawi³
uszkodzenie.

W domu przy Ma³ej 7 Le-

okadia i Radzis³aw Rabêccy

mieszkali do koñca ¿ycia.

Pierwsza, w 1941 roku, zma-

r³a Leokadia, Radzis³aw zaœ

– w listopadzie 1944 roku, ju¿

po tzw. wyzwoleniu Pragi

przez wojska radzieckie.

Ostatnie miesi¹ce 1944 roku

by³y dla pra¿an paradoksal-

nie bardzo ciê¿kie, gdy¿ ca³y

czas trwa³ ostrza³ ze strony

niemieckiej, z lewego brzegu,

gdzie toczy³o siê Powstanie.

Ludzie ¿yli w piwnicach, bo

wyjœcie grozi³o œmierci¹. Dla-

tego smutna by³a ostatnia

droga Radzis³awa. Zmar³ego

zawieziono na Cmentarz

Bródnowski na zwyk³ym kon-

nym wozie, a w pogrzebie

uczestniczy³a z rodziny tylko

jedna osoba.

Cdn.

Joanna Kiwilszo

Zdjêcia pochodz¹

ze zbiorów rodzinnych.

Historia praskich rodów

Rodzina Rabêckich

Radzis³aw Rabêcki 1890 r.

Leokadia z Pinkowskich Rabêcka 1890 r.

Rodzeñstwo Ignacy, W³adys³aw i Helena Rabêccy oraz

byæ mo¿e in¿ynier kieruj¹cy budow¹, ul.  Stalowa 8, 1912 r.

Helena Rabêcka (z lewej strony) z kole¿ank¹,

ul. Stalowa 8, 1911 r.
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Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

• 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

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

Wysy³amy przesy³ki kurierskie - 25 z³

Wiele ju¿ by³o dziwnych

sesji na Pradze Pó³noc. III nad-

zwyczajna sesja rady dzielnicy

Praga Pó³noc mia³a jednak spe-

cyficzny przebieg. Nie przewi-

dziano na niej ¿adnego g³oso-

wania! Zwo³ana zosta³a zapewne

po to, by radni mogli spokojnie

siê pok³óciæ i wzi¹æ przys³ugu-

j¹ce im z tego powodu diety.

Inicjatorami sesji by³a sió-

demka radnych rz¹dz¹cej od

grudnia na Pradze koalicji PiS

i PWS. Jedynym merytorycz-

nym punktem porz¹dku obrad,

z którym inicjatorzy chcieli siê

zapoznaæ, mia³a byæ informa-

cja zarz¹du dzielnicy na temat

przygotowañ do obchodów

366. rocznicy nadania praw

miejskich Pradze.

Zanim jednak dosz³o do

meritum, radni PO i koalicji PiS/

PWS zd¹¿yli siê pok³óciæ o

przedpo³udniow¹ godzinê

zwo³ania sesji. Radne Katarzyna

Urbañska, Patrycja Sondij i

El¿bieta Kowalska-Kobus z PO

zwraca³y uwagê na problemy

z pracodawcami. Radna Edyta

Sosnowska z PiS i Jacek Wa-

chowicz z PWS argumentowali,

¿e sesja zwo³ana w godzinach

pracy urzêdu umo¿liwia obec-

noœæ urzêdników i s³u¿enie me-

rytoryczn¹ wiedz¹ radnym.

Sprawê spuentowa³ radny

Ireneusz Tondera SLD, który

postawi³ tezê, ¿e sesje w godzi-

nach przedpo³udniowych maj¹

ograniczyæ obecnoœæ mieszkañ-

ców, których aktualnie rz¹dz¹ca

koalicja najwyraŸniej siê boi.

Nie spotka³o siê to z aprobat¹

rz¹dz¹cych radnych. Widowni

bowiem faktycznie nie by³o.

Omówienie jedynego punktu

merytorycznego zajê³o burmi-

strzowi Paw³owi Lisieckiemu

PiS niespe³na minutê. Radni do-

wiedzieli siê, ¿e obchody bêd¹

realizowane lutym, ¿e w Liceum

im. W³adys³awa IV oraz ¿e prze-

widziano czêœæ merytoryczn¹

oraz artystyczn¹ i … zapad³a

cisza. Przerwa³ j¹ radny Ireneusz

Tondera SLD, który zaproponowa³

swoistego rodzaju wisienkê na

torcie obchodów, a mianowicie

rzuci³ inicjatywê budowy pomnika

króla W³adys³awa IV – w³adcy,

który nada³ prawa miejskie

Pradze. Pomnika na kolumnie,

wskazuj¹c jednoczeœnie Plac

Wileñski, jako miejsce poten-

cjalnej lokalizacji. Cokó³ po

pomniku Czterech Œpi¹cych

ju¿ jest, wiêc czemu nie - powie-

dzia³. Sala zaniemówi³a. Prze-

wodnicz¹cy Ryszard Kêdzierski

z PiS po chwili rozpocz¹³ kolejny

punkt obrad. Rozpoczê³a siê

druga k³ótnia radnych PO i PiS/

PWS. Rozgorza³a w punkcie

„informacja o pracy zarz¹du” i

nie sz³o wcale o meritum.

Radni Jacek Wachowicz z PWS

i Robert Kazanecki z PiS atako-

wali radnych PO za ich nieobec-

noœæ na sesji 31 grudnia, gdy

wybierano zarz¹d dzielnicy, ata-

kowani m.in. El¿bieta Kowalska

Kobus i Piotr Pietruszyñski pod-

nosili argument nieprawid³owe-

go poinformowania ich o sesji i

domagali siê powo³ania meryto-

rycznych komisji rady, by dwa

miesi¹ce po wyborach mog³y

wreszcie rozpocz¹æ pracê.

Wskazywano, ¿e w urzêdzie jest

ponad 300 nowych wniosków

mieszkaniowych, czekaj¹cych

na rozpatrzenie w komisji

mieszkaniowej, której nie ma.

Wkrótce dyskusja rozla³a siê na

szereg dodatkowych w¹tków i

daleko odbieg³a od meritum.

Parê rzeczy wydarzy³o siê po

raz pierwszy w tej kadencji. Po

raz pierwszy ze strony radnych

PiS (Edyta Sosnowska) pojawi³

siê wniosek o zamkniêcie dys-

kusji, który natychmiast spotka³

siê ze sprzeciwem radnego Ire-

neusza Tondery SLD, który za-

rzuci³ wnioskodawczymi ju¿ na

pocz¹tku kadencji próbê ogra-

niczania demokracji w Radzie.

Wniosek przeszed³ tylko 11 g³o-

sami radnych PiS/PWS, przy

dziewiêciu g³osach przeciw PO/

SLD i dwóch g³osach wstrzymu-

j¹cych – PiS. Po raz pierwszy

na sesji pojawi³y siê interpela-

cje radnych, radnego Ireneusza

Tondery z SLD w sprawach sa-

mowoli budowlanej w budynku

przy Darwina 8 i rozdysponowa-

nia œrodków w wysokoœci 620

tysiêcy z³otych dotacji dla biblio-

teki publicznej oraz radnej

Patrycji Sondij z PO w sprawie

odp³atnoœci za obiekty sportowe

DOSiR przez uczniowskie kluby

sportowe. Po raz pierwszy w

tym roku radni spotkali siê i to w

pe³nym sk³adzie i po raz pierwszy

za jedno styczniowe posiedzenie

wezm¹ pe³ne diety w wysokoœci

prawie dwóch tysiêcy z³otych.

Kto na nie zapracowa³?

DCH

III sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Dietetyczna sesja

Rozpoczê³y siê pierwsze

dy¿ury konsultacyjne. W

ka¿dej dzielnicy urzêdnicy

udzielaj¹ wsparcia mieszkañ-

com, którzy maj¹ pomys³ na

bud¿et partycypacyjny i chc¹

zg³osiæ swój projekt. W trakcie

dy¿urów warszawiacy do-

wiedz¹ siê wiêcej na temat

bud¿etu partycypacyjnego,

zadañ w³asnych dzielnicy,

przyk³adowych kosztów po-

szczególnych dzia³añ, mapy

w³asnoœci danych terenów,

a tak¿e uzyskaj¹ pomoc w

wype³nieniu formularza.

- Bardzo siê cieszê, ¿e mo-

g³am przyjœæ na dy¿ur konsul-

tacyjny i dowiedzieæ siê, jak

dzia³a bud¿et partycypacyjny

w mojej dzielnicy. Dziêki pomo-

cy urzêdników ju¿ wiem, co

mam zrobiæ, aby prawid³owo

zg³osiæ projekt – powiedzia³a

po jednym z pierwszych

spotkañ mieszkanka Ursynowa

- Teraz nie pozostaje mi nic

innego jak zachêciæ moich s¹-

siadów do poparcia pomys³u.

Myœlê, ¿e jest tak ciekawy,

¿e nie bêdê mia³a problemu z

uzyskaniem 30 podpisów.

U³atwieniem dla mieszkañców

stolicy w drugiej edycji bud¿etu

partycypacyjnego jest mo¿li-

woœæ zg³aszania projektów po-

Dy¿ury konsultacyjne
Trwa przyjmowanie projektów do bud¿etu partycypacyj-

nego na rok 2016. Ponad 51 milionów z³ – to kwota, która

jest do dyspozycji mieszkañców. Jeszcze przez ponad

trzy tygodnie mo¿na zg³aszaæ swoje pomys³y. Ostatecznym

terminem na ich z³o¿enie jest 17 lutego 2015 r.

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.

Komisja inwestycji, infra-

struktury i planowania prze-

strzennego (13 radnych):

Waldemar Roszak (przewod-

nicz¹cy), Zbigniew Madziar

(wiceprzewodnicz¹cy), Zofia

Suska (wiceprzewodnicz¹ca),

Marcin Adamkiewicz, Piotr

Basiñski, Agnieszka Borow-

ska, Piotr Gozdek, Ilona

£¹cka, Anna Myœliñska, Joan-

na Rabiczko, Magdalena Ro-

guska, Wojciech Tumasz,

Pawe³ Tyburc.

Komisja mieszkaniowa (5

radnych): Marcin Adamkiewicz

(przewodnicz¹cy), Ewa  Ga-

jewska (wiceprzewodnicz¹ca),

Marcin Korowaj, Dariusz

Ostrowski, Wojciech Tumasz.

Komisja ochrony œrodowiska

(7 radnych): Joanna Rabiczko

(przewodnicz¹ca), Ilona £¹cka

(wiceprzewodnicz¹ca), Anna

II sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Sk³ady komisji rady
Zgodnie z obietnic¹ prezentujemy dziœ Czytelnikom

wybrane sk³ady osobowe komisji Rady Dzielnicy Bia³o³êka

przez formularz internetowy.

To rozwi¹zanie pozwala na

szybki i pe³ny dostêp do opisów

projektów, a tak¿e na ³atwiejszy

kontakt pomiêdzy autorami

projektów i mieszkañcami.

Formularz z opisem pomys³u

na projekt do bud¿etu party-

cypacyjnego i wszystkimi

potrzebnymi za³¹cznikami

mo¿na z³o¿yæ do 17 lutego

2015 r. internetowo lub papie-

rowo w urzêdzie dzielnicy

(formularz do pobrania w

urzêdzie dzielnicy) lub prze-

sy³aj¹c go na adres urzêdu.

Nale¿y wype³niæ wszystkie

pola, zebraæ 30 podpisów od

osób, które uwa¿aj¹, ¿e pomys³

jest wa¿ny i wart poparcia.

Zachêcamy do obejrzenia

spotu, zachêcaj¹cego miesz-

kañców do w³¹czenia siê w

drug¹ edycjê bud¿etu oraz

zapoznania siê z broszur¹

„Bud¿et partycypacyjny na

2016 rok, czyli krok po kroku”,

przygotowan¹ przez Centrum

Komunikacji Spo³ecznej, która

wyjaœnia w bardzo przejrzysty

sposób, co to jest bud¿et

partycypacyjny i jak mo¿na

w³¹czyæ siê w jego realizacjê.

Myœliñska, Mariola Olszewska,

Filip Pelc, Waldemar Roszak,

Zofia Suska.

Komisja oœwiaty, kultury i

sportu (11 radnych): El¿bieta

Œwitalska (przewodnicz¹ca)

Agnieszka Borowska (wice-

przewodnicz¹ca), Mariola

Olszewska (wiceprzewodni-

cz¹ca), Marcin Adamkiewicz,

Anna Majchrzak, Piotr Oracz,

Dariusz Ostrowski, Filip Pelc,

Joanna Rabiczko, Magdalena

Roguska, Pawe³ Tyburc.

Komisja planu i bud¿etu (6

radnych):  Wojciech Tumasz

(przewodnicz¹cy), Wiktor Kli-

miuk (wiceprzewodnicz¹cy),

Marcin Korowaj (wiceprzewod-

nicz¹cy), Piotr Cieszkowski, Ilona

£¹cka, Waldemar Roszak.

Komisja polityki spo³ecznej

i ochrony zdrowia (7 radnych):

Agnieszka Borowska (prze-

wodnicz¹ca), Anna Myœliñska

(wiceprzewodnicz¹ca), Ewa

Gajewska, Piotr Gozdek, Anna

Majchrzak, Mariola Olszewska,

Piotr Oracz.

Komisja rewizyjna (7 rad-

nych): Pawe³ Tyburc (prze-

wodnicz¹cy), Marcin Korowaj

(wiceprzewodnicz¹cy), Piotr

Basiñski, Wiktor Klimiuk,

Zbigniew Madziar, El¿bieta

Œwitalska, Wojciech Tumasz.

Komisja statutowa i porz¹dku

publicznego (7 radnych): Zbi-

gniew Madziar (przewodnicz¹cy),

Piotr Gozdek (wiceprzewodni-

cz¹cy), Ewa Gajewska, Wiktor

Klimiuk, Anna Majchrzak, Filip

Pelc, Magdalena Roguska.

              (egu)

Wiele ju¿ by³o dziwnych sesji na Pradze Pó³noc. III nadzwyczajna

sesja rady dzielnicy Praga Pó³noc mia³a jednak specyficzny

przebieg. Nie przewidziano na niej ¿adnego g³osowania!

Zwo³ana zosta³a zapewne po to, by radni mogli spokojnie

siê pok³óciæ i wzi¹æ przys³uguj¹ce im z tego powodu diety.

Tu Bi-Szwat, nazywane te¿ Nowym Rokiem Drzew, to œwiêto

¿ydowskie symbolizuj¹ce koniec zimy. W tym roku przypada 4 lute-

go. Z tej okazji Muzeum Historii ¯ydów Polskich POLIN zaprasza

na okolicznoœciowe warsztaty. Uczestnicy odcyfruj¹ znaczenie s³ów

Tu Bi-Szwat, poznaj¹ historiê œwiêta oraz tradycje z nim zwi¹zane.

Tu Bi-Szwat zwiastuje zakoñczenie zimy i wyznacza nowy

pocz¹tek dla odradzaj¹cego siê ¿ycia. We wspó³czesnym Izra-

elu dzieñ ten kojarzy siê z ekologi¹ i sadzeniem drzew. Istnieje

te¿ zwyczaj urz¹dzania uroczystej œwi¹tecznej kolacji, podczas

której podaje siê dania z owocami i orzechami.

W niedzielê 8 lutego w Muzeum POLIN odbêd¹ siê warsztaty

rodzinne dla dzieci w wieku 4-10 lat oraz ich opiekunów. Podczas

zajêæ stworz¹ i zasadz¹ w³asne drzewa z plastikowych butelek,

rurek oraz gazet. Dla uczestników nie zabraknie owoców i bakalii.

Udzia³ w warsztatach jest bezp³atny, obowi¹zuje rezerwacja

miejsc: http://bilety.polin.pl/termin.html?id=349

Warsztaty dla dzieci z okazji ¿ydowskiego Nowego Roku Drzew

8.02.2015 (niedziela), godz. 11-14.

TU BI-SZWAT W MUZEUM POLIN
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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

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

tel. 22 679-23-41, 600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• 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

D

R

Z

W

I

O

K

N

A

mini og³oszenia

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

GITARA 881-037-630

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, TELEWIZJA, monta¿,

serwis, tel. 534 10 20 10

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

ATRAKCYJNA po¿yczka od

200 z³ do 25 tyœ. Tel. 668-681-888

BRAKUJE Ci gotówki?

Zadzwoñ po szybk¹ po¿yczkê,

tel. 883-306-204

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

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 elek-

tryczne, 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

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

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 gwa-

rancj¹, 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

NIERUCHOMOŒCI

ZAMIENIÊ mieszkanie komunalne

29m2 na w³asnoœciowe, dop³ata,

518-476-183

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

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 eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y ener-

getyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum cho-

roby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale

zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uza-

le¿nia wybór techniki. Raz s¹ to ma-

nualne manipulacje, kiedy indziej

uzdrawianie duchowe, praniczne

b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak

zwane bezkrwawe operacje, filipiñ-

ski uzdrowiciel robi na ciele eterycz-

nym. Pacjenci s¹ zdumieni umie-

jêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do

Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czê-

sto, ju¿ po pierwszej wizycie u nie-

go ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

GUILLERMO skutecznie pomaga w

leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach orga-

nów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem

- chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

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

17 i 18 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

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

Proszê Szanownych Pañstwa,

razem z Wami podskakujê wraz

z Justyn¹ Kowalczyk, Piotrem ̄ y³¹,

Kamilem Stochem, siatkarzami

i najmilszymi mojemu sercu

pi³karzami rêcznymi. Szczypior-

niak by³ i jest esencj¹ szko³y nr

175 im. Heleny Marusarzówny

na ul. Trzech Budrysów. Jestem

jej absolwentem i by³ym bram-

karzem. Szmalu z tego nie by³o,

zap³at¹ s¹ wspomnienia. Aliœci

nasz trener Witold Rzepka w

szkole za Gomu³ki, a potem

Gierka i komunistycznego

debila i sadysty dyr. „Siary”

Siarkowskiego by³ tej szko³y

prawdziwym filarem wolnoœci i

dobrym duchem. Panie Witoldzie,

wszelakie wyrazy szacunku i

ciep³e wspomnienia z okresu

1967 do 1975.

Objawy mocznicy pojawiaj¹

siê w pocz¹tkach choroby

nieswoiœcie. Chudniêcie. Brak

apetytu. Sporadyczne wymioty.

Zmiana zapachu skóry i z jamy

ustnej. Mocznica jest uto¿sa-

miana z zatruciem. W analizie

krwi parametry wskazuj¹ na

anemiê, uszkodzenie w¹troby,

œledziony i trzustki. Czêsto w³a-

œciciele podejrzewaj¹ zachowa-

nia kryminogenne niewinnych

s¹siadów. Obwinianie mamy,

niestety, we krwi.

Zwierzê mocznicowe coraz

wiêcej pije i coraz mniej je.

W diagnozie ró¿nicowej

nale¿y uwzglêdniæ cukrzycê

i moczówkê prost¹.

Celem lekarza weterynarii

jest usuniêcie – wyp³ukanie

toksyn z organizmu. Stosujemy

kroplówki podawane do¿ylnie

lub podskórnie, leki moczo-

pêdne, sterydy i antybiotyki.

Azotemia vera to stan choro-

by, w której w nieodwracalnym

procesie zniszczenia nefro-

nów mo¿emy czasowo przy-

nieœæ poprawê. Je¿eli pacjent

jest dobrze zdiagnozowany i

objawy mocznicy ustêpuj¹,

to znaczy, ¿e nie by³a to

mocznica prawdziwa, jedynie

przednerkowa lub zanerkowa,

czyli przejœciowa.

Najczêstsz¹ przyczyn¹

trwa³ego uszkodzenia nerek

jest podawanie niby pokarmów

z puszek i saszetek i œmierdz¹-

cych suchych karm. W¹chajmy

nasze i zwierz¹t jedzenie i

wracajmy do pierwocin.

Zapach dzieciñstwa

- Dziêki prowadzonym ak-

cjom Warszawa mo¿e po-

chwaliæ siê zmniejszaj¹c¹ siê

z roku na rok liczb¹ zwierz¹t

bezdomnych trafiaj¹cych do

schroniska. W tym roku rów-

nie¿ kontynuujemy dzia³ania,

maj¹ce na celu zapobieganie

bezdomnoœci zwierz¹t – mówi

Hanna Gronkiewicz-Waltz,

prezydent m.st. Warszawy.

W ramach Programu opieki

nad zwierzêtami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomno-

œci zwierz¹t na terenie m.st.

Warszawy w 2014 roku, Biuro

Ochrony Œrodowisko przepro-

wadzi³o dwie akcje, skierowane

do mieszkañców stolicy:

1. dofinansowanie do za-

biegów sterylizacji oraz ka-

stracji psów i kotów (50%);

2. bezp³atne czipowanie

psów i kotów.

Oba przedsiêwziêcia cieszy³y

siê du¿ym zainteresowaniem

wœród mieszkañców. W czasie

trwania akcji zabiegom stery-

lizacji poddanych zosta³o 665

kotek i 430 suk, a kastracji –

365 kocurów i 254 psy. W

2014 roku zaczipowano rów-

nie¿ 7157 zwierz¹t.

Na akcjê sterylizacji oraz

kastracji psów i kotów w ubie-

g³ym roku wydano blisko 125

Warszawiacy bezp³atnie

wysterylizuj¹ swoje psy i koty
W 2015 roku zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów

bêd¹ finansowane w ca³oœci z bud¿etu m.st. Warszawy.

Kontynuowana bêdzie równie¿ akcja czipowania zwierz¹t.

Rozpoczêcie obu akcji planowane jest w marcu.

tysiêcy z³otych, natomiast na

akcjê czipowania zwierz¹t

ponad 470 tysiêcy z³otych.

Zgodnie z uchwalonym 15

stycznia br. przez Radê m.st.

Warszawy Programem opieki

nad zwierzêtami w 2015 roku

dzia³ania, podejmowane w

latach ubieg³ych w tym za-

kresie przez miasto, bêd¹

kontynuowane.

Dodatkowo, w 2015 r., w³a-

œciciele psów i kotów, którzy

mieszkaj¹ na terenie Warszawy,

bêd¹ mogli bezp³atnie doko-

naæ zabiegu sterylizacji lub

kastracji swojego pupila.

Koszty zabiegu w 100% bêd¹

pokrywane z bud¿etu stolicy.

Obecnie trwaj¹ prace przygo-

towawcze, dotycz¹ce obu akcji.

Czêœci zamienne

do spalinowych odœnie¿arek, pi³ i kos.

tel. 665-007-515, www.e-maestro.eu

Sprostowanie
W nawi¹zaniu do artyku³u

„A jednak filharmonia” (NGP 1/

2015). Szalenie mi to schlebia,

¿e „Nowa Gazeta Praska”

znów mnie cytuje. Dotyczy

cytatu: „Bart³omiej W³odkowski

pisa³ wtedy, ¿e jeœli ktoœ próbu-

je tworzyæ lokaln¹ filharmoniê

na Bia³o³êce, to wystawia siê

na œmiesznoœæ lub pos¹dzenie

o brak zdrowego rozs¹dku,

Nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824,

Jagoda 605-037-515,

Pawe³ 609-490-949

Nastêpna gazeta - 18 lutego

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka

Maciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów

w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Mate-

ria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem  lub TS. Za treœæ reklam,

og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2

tel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38

poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14

Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska

strona internetowa - www.ngp.pl

             e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

                            dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

                                            redakcja: redakcja@ngp.pl
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bo do prawdziwej filharmonii

ka¿dy mo¿e dojechaæ autobu-

sem. (patrz: Echo Bia³o³êckie,

5 kwietnia 2013).”

Czujê siê jak ekspert! Choæ

- podkreœlam do znudzenia -

w sprawie P. Anny Barañskiej-

Wróblewskiej moja rola na-

prawdê by³a ¿adna.

Szanowna Autorko - Pani

J.K.! Wci¹¿ twierdzê, ¿e po-

mys³ na lokaln¹ filharmoniê w

wielkiej Warszawie nie ma

sensu. Natomiast koncerty

nawet klasyczne i wiedeñskie

- jak najbardziej s¹ potrzebne!

Zreszt¹ odbywa³y siê i odby-

waj¹ w ca³ej Warszawie, w

tym na Bia³o³êce na d³ugo

przed objêciem funkcji dy-

rektora BOK przez P. Annê

Barañsk¹-Wróblewsk¹, jak i

teraz. (Bo jednak jest ró¿nica

miêdzy filharmoni¹ a koncer-

tem, prawda?). Chwa³a dla

obecnego dyrektora BOK

Krzysztofa Miko³ajewskiego;

¿e koncerty s¹ dostêpne, a

jednoczeœnie nie jest to jedy-

na forma dzia³alnoœci BOK.

Bart³omiej W³odkowski

Od redakcji: dalsz¹ wymianê

pogl¹dów uznajemy za nie-

celow¹, bo mamy nieodparte

wra¿enie, ¿e ka¿da ze stron

mówi o czym innym.

Pafnucy
Pafnucy to piêkny, ok. 2 letni kocurek,

który zosta³ znaleziony na dzia³kach na

Maryninie - wychudzony, kulej¹cy,

prosz¹cy o pomoc. Obecnie jest w

dobrej formie, wykastrowany, przygotowany

do adopcji. Jest bardzo kontaktowym,

mi³ym kotem, któremu do szczêœcia po-

trzebny jest tylko dobry dom i kochaj¹cy

opiekun.

Kontakt: 518 693 658, 888 066 402
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Ch³odnym okiem

Lewa strona medalu

Prosto z mostu

Nie zd¹¿y³em siê obejrzeæ, jak min¹³

ju¿ styczeñ. Czas relatywnie przyspiesza.

Choinka rozebrana. Œniegu brak, idzie na

wiosnê. Ogólnie sennie. Czasami tylko me-

dia odpal¹ jak¹œ bombê. Ostatnie tematy

dy¿urne to kandydatka SLD na prezydenta

Magdalena Ogórek, której tabloidy naj-

chêtniej zajrza³yby do sypialni, strajki na

Œl¹sku, gdzie wszyscy odtr¹bili zwyciêstwo i

oczywiœcie wojna na Ukrainie. Swoje piêæ

minut znalaz³y tak¿e obchody 70. rocznicy

wyzwolenia Auschwitz. Na Pradze pewnym

echem odbi³a siê moja inicjatywa postawienia

pomnika królowi W³adys³awowi IV Wazie,

który nada³ w 1648 roku prawa miejskie

Pradze. Wszyscy czekaj¹, jak rozkrêci siê

karuzela wyborcza, a wszystko to dopiero

preludium. Prawdopodobnie marsza³ek

Sikorski termin wyborów poda 6 lutego i z

du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa nale¿y

przyj¹æ, ¿e bêdzie to niedziela 10 maja, gdy

nie min¹ jeszcze echa obchodów 70. rocznicy

zakoñczenia II wojny œwiatowej, planowane

jako spêd europejskich polityków na Wester-

platte (oczywiœcie bez Putina). Pierwszopla-

nowa rolê bêdzie gra³ gospodarz prezydent

Komorowski i o to chodzi. Pewnie PiS wy-

myœli alternatywne obchody albo kandydat

PiS na prezydenta Andrzej Duda wespó³ z

przewodnicz¹cym Solidarnoœci Piotrem Dud¹

(sprytne, co?) zamkn¹ siê w kopalni i bêd¹

kontestowaæ. Wracaj¹c na praskie po-

dwórko, na 3 lutego zaplanowano sesjê

na Pradze. Mamy wy³oniæ merytoryczne

komisje rady i wreszcie, po 75 dniach od

wyborów, praska rada podejmie normaln¹

pracê. Plany s¹ ambitne, rz¹dz¹ca koalicja

PiS i PWS chce powo³aæ dziewiêæ komisji

rady, czyli o dwie wiêcej ni¿ w poprzedniej

kadencji. Nowoœci¹ maj¹ byæ komisja ochro-

ny œrodowiska i wydzielenie z dotychczas

istniej¹cej komisji prawa, bezpieczeñstwa

i samorz¹du ...  spraw polityki spo³ecznej.

Nie wynika to, moim zdaniem, z merytoryki

zamierzeñ, jest wyraŸn¹ prób¹ dowartoœcio-

wania siê nowej koalicji i uszczêœliwienia

wszystkich jej radnych funkcjami i stanowi-

skami. Ciekawe, jak zostanie potraktowana

opozycja, która w poprzedniej kadencji prze-

wodniczy³a w trzech na siedem istniej¹cych

komisji. Ciekawe, jak do funkcji kontrolnych

(przewodniczenie komisji rewizyjnej) na

Miesi¹c min¹³

Awantura na Bemowie, której atmosfera

dotar³a te¿ na Pragê Pó³noc i ¯oliborz, sk³o-

ni³a czêœæ komentatorów do postulowania

zmiany ustroju Warszawy poprzez wprowa-

dzenie bezpoœrednich wyborów burmistrzów

dzielnic. Bezpoœredni wybór umocni³by po-

zycjê polityczn¹ burmistrza, to fakt, nadal

jednak potrzebowa³by on pe³nomocnictw i

upowa¿nieñ prezydenta m.st. Warszawy do

wydawania indywidualnych decyzji admini-

stracyjnych, dokonywania p³atnoœci z bud¿etu

dzielnicy, kierowania prac¹ urzêdników oraz

nadzoru nad dzielnicowymi instytucjami.

Dzielnica jest jednostk¹ pomocnicz¹ i jej or-

gan wykonawczy nie ma takich kompetencji

sam z siebie. Gdyby po wyborach prezydent

oœwiadczy³, ¿e nie ma zaufania do burmi-

strza i nie przeka¿e mu pe³nomocnictw i upo-

wa¿nieñ (tak, jak zrobi³ to teraz na Bemo-

wie), sytuacja by³aby znacznie trudniejsza ni¿

obecnie, gdy¿ wybrany w wyborach po-

wszechnych kontrowersyjny urzêdnik by³by

przez cztery lata praktycznie nieusuwalny.

Równoczeœnie zatem z ustanowieniem bez-

poœrednich wyborów burmistrzów dzielnic na-

Co dalej z burmistrzami?

Witam serdecznie mieszkañców Bia³o³êki,

Pragi Pó³noc i Targówka; cieszê siê, ¿e mogê

goœciæ na ³amach Nowej Gazety Praskiej.

Dziêkujê jeszcze raz za poparcie, jakie

okazali Pañstwo w wyborach samorz¹dowych

naszemu stowarzyszeniu Inicjatywa Miesz-

kañców Warszawy (IMW). Pokazali Pañstwo,

¿e w samorz¹dzie jest miejsce dla lokalnych,

niezale¿nych komitetów. Dziêki Pañstwa

g³osom sama Inicjatywa Mieszkañców Bia-

³o³êki (IMB) wprowadzi³a 4 swoich radnych,

ze mn¹ w³¹cznie. Równie¿ w innych czêœciach

Warszawy mamy swoich przedstawicieli, w

tym dwóch wiceburmistrzów.

Dzia³aj¹c spo³ecznie ju¿ od d³u¿szego

czasu doskonale widzê, jak wiele osób chce

siê mocniej zaanga¿owaæ w sprawy lokalne,

jednak nie w ramach partii politycznych. I

s³usznie, samorz¹d (czy mo¿e: samo-rz¹d)

jest to samostanowienie obywateli. To oni

sami powinni decydowaæ o swoich sprawach,

a nie partyjni funkcjonariusze wykonuj¹cy

polecenia swoich prze³o¿onych.

IMW opowiada siê za zale¿noœci¹ radnych

jedynie od mieszkañców, transparentnoœci¹

i wysokimi standardami w samorz¹dzie.

Niestety, moja dzielnica Bia³o³êka nie ma pod

tym wzglêdem szczêœcia, Fundacja Batorego

wskazuje j¹ jako antyprzyk³ad. Burmistrzem

zosta³ Piotr Jaworski (PO), który w kampanii

wyborczej obiecywa³ „ze wszystkich si³”

walczyæ o sprawy Bia³o³êki i Pragi Pó³noc w

Radzie Warszawy. Jako radny powalczy³ ca³e

2 dni, postanowi³ bowiem z³amaæ swoje

obietnice i pozostaæ na stanowisku burmistrza

Bia³o³êki.

Podobnie g³oœno zrobi³o siê o obsadzaniu

komisji rewizyjnej. Ma ona kontrolowaæ bur-

mistrza, jednak przewodnicz¹ jej podlegli mu

partyjnie radni PO. W ca³ej komisji 5 na 7 cz³on-

ków reprezentuje rz¹dz¹c¹ koalicjê. W tej sy-

tuacji kontrolna funkcja komisji staje siê fikcj¹.

My chcemy to zmieniæ. Naszym celem jest

bezpartyjny samorz¹d – tworzony przez

mieszkañców dla mieszkañców. Czeka nas

jeszcze du¿o pracy, ale jesteœmy pewni, ¿e

wspólnie z Pañstwem ten cel osi¹gniemy!

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie

„Inicjatywa Mieszkañców Warszawy”

www.inicjatywa.waw.pl

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Bezpartyjny samorz¹d

le¿a³oby wyposa¿yæ ich w ustawowe kompe-

tencje, a dzielnicom przyznaæ samoistne bu-

d¿ety, czyli... przekszta³ciæ dzielnice w gminy.

Tego w istocie dotyczy postulat bezpoœrednich

wyborów burmistrzów. Nie uwa¿am zaœ przy-

wrócenia tzw. gmin warszawskich za dobry po-

mys³, gdy¿ pamiêtam, jak to by³o, gdy gminy

istnia³y i procesowa³y siê z miastem Warszaw¹,

co powodowa³o permanentny klincz w funk-

cjonowaniu sto³ecznego samorz¹du.

Coœ zmieniæ jednak trzeba. Uwa¿am, ¿e

nale¿y pójœæ w drug¹ stronê: wróciæ do za-

mys³u ustawodawcy, by ustrój Warszawy

wygl¹da³ tak, jak gminy Warszawa-Centrum,

która do 2002 r. wraz ze swoimi dzielnica-

mi dzia³a³a ca³kiem nieŸle. Niestety, pod

wp³ywem lobbingu burmistrzów gmin war-

szawskich, którzy tak naprawdê nie mieli

pojêcia, jak wiele kompetencji posiada³y

dzielnice gminy Warszawa-Centrum, nast¹-

pi³y korekty tego zamys³u. Burmistrzowie

gmin w 2002 r. wywalczyli w Sejmie m.in.

rezygnacjê z przepisu, i¿ rada dzielnicy wy-

biera burmistrza dzielnicy na wniosek (sic!)

prezydenta miasta.

Ten przepis nale¿a³oby przywróciæ. Znik³yby

wtedy dyskusje o braku zaufania prezydenta

miasta do kandydata na burmistrza dzielnicy.

Prezydent musia³by te¿ szanowaæ utworzon¹ w

radzie dzielnicy wiêkszoœciow¹ koalicjê. Ani

Marcin Œwiêcicki, ani Pawe³ Piskorski nie mieli

problemu z wnioskowaniem o wybór zarz¹du

dzielnicy odleg³ego im politycznie, choæ bêd¹c

wybieranymi przez radnych byli bardziej zale¿ni

od w³asnych partii, ni¿ obecna prezydent miasta.

A mo¿e to by³y inne czasy?

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Obiektywny POradnik

Lada dzieñ mo¿emy spodziewaæ siê og³o-

szenia terminu wyborów Prezydenta RP. Zgod-

nie z Konstytucj¹, termin og³asza marsza³ek

Sejmu nie wczeœniej ni¿ na 7 miesiêcy i nie

póŸniej ni¿ na 6 miesiêcy przed up³ywem ka-

dencji urzêduj¹cego prezydenta, a ich termin

musi przypadaæ nie wczeœniej ni¿ na 100 dni i

nie póŸniej ni¿ na 75 dni przed up³ywem ka-

dencji urzêduj¹cego prezydenta. Obecny pre-

zydent Bronis³aw Komorowski pe³ni urz¹d od

6 sierpnia 2010 roku, tj. od chwili z³o¿enia

przysiêgi przed Zgromadzeniem Narodowym.

Jego kadencja zakoñczy siê wiêc wraz z up³y-

wem piêciu lat – 6 sierpnia 2015 r. Zatem

wybory prezydenckie odbêd¹ siê w terminie

pomiêdzy 27 kwietnia a 22 maja 2015 r.

Wobec tego mo¿liwe terminy wyborów prezy-

denckich to: 3, 10, i 17 maja. Wtedy bowiem

przypadaj¹ niedziele, bêd¹ce dniami wolny-

mi od pracy, a to jest warunek stawiany przez

ustawê zasadnicz¹ odnoœnie terminu. Jeœli w

pierwszej turze ¿aden z kandydatów nie uzy-

ska ponad po³owy wa¿nych g³osów, odbêdzie

siê druga tura i ponownie do urn pójdziemy w

ci¹gu 14 dni od pierwszego g³osowania. Tyle

jeœli chodzi o przepisy reguluj¹ce zasady zmia-

ny na stanowisku pierwszej osoby w pañstwie.

Za chwilê przerwana zostanie ja³owa dys-

kusja o tym, dla kogo bêdzie lepszy 10 lub 17

maja, tak jakby to mia³o decyduj¹cy wp³yw na

decyzje wyborców, a nie ostatnie 5 lat kadencji

obecnego prezydenta czy 3-miesiêczna kampania

wyborcza. Drugim tematem zastêpczym sta³o

siê szczegó³owe egzaminowanie zg³oszonych ju¿

kandydatów z programu i swoich decyzji poli-

tycznych po ewentualnym wyborze. Owszem,

ciekawe ze wzglêdów poznawczych by³oby ro-

Dziêki przychylnoœci mieszkañców

Pragi, ju¿ drug¹ kadencjê mogê jako

radna obserwowaæ pracê zarz¹du dzielnicy.

Ju¿ na pocz¹tku ze strony opozycji posy-

pa³y siê gromy na nowy zarz¹d. Nale¿y

jednak uwzglêdniæ, i¿ ka¿da zmiana wy-

maga przemian oraz czasu. Zarz¹dza-

nie tak du¿¹ „firm¹”, jak¹ jest urz¹d

dzielnicy, to nie jest kwestia przystoso-

wania siê w ci¹gu jednego dnia. Atako-

wanie nowych w³adz zanim realnie za-

czê³y przemieniaæ nasz¹ dzielnicê, jest nie

tylko niegrzeczne, ale wrêcz absurdalne.

Nowy burmistrz Pawe³ Lisiecki jest osob¹

zupe³nie inn¹ od swojego poprzednika

Piotra Zalewskiego. Inn¹ mentalnoœæ od

poprzedników maj¹ równie¿ zastêpcy

burmistrza, Dariusz Kacprzak oraz Da-

riusz Wolke. Nowi zastêpcy burmistrza

wydaj¹ siê nie znaæ pojêcia „nadgodziny”

i codziennie mo¿na spotkaæ ich staraj¹-

cych siê ogarn¹æ setki spraw, nawet po

oficjalnym zamkniêciu urzêdu. Wszelkim

krytykom proponujê wiêc wstrzymanie

siê z negatywnymi opiniami, gdy¿ wraz

z nowym zarz¹dem naprawdê przysz³a

nowa jakoœæ. Na ferowanie wyroków

przyjdzie czas pod koniec kadencji.

Teraz lepiej skupiæ siê na wspó³pracy i

dzia³aniach dla mieszkañców.

Warto tutaj wspomnieæ o przekazywanej

niedawno w mediach kwestii, obiecanych

przez prezydent m.st. Warszawy Hannê

Gronkiewicz-Waltz, funduszy na rewitalizacjê

Pragi. Przed wyborami pani prezydent,

uraczy³a nas obietnic¹ miliarda z³otych.

Kwota ogromna, która jednak z pewnoœci¹

nie zosta³aby „przejedzona” na Pradze,

po wyborach zniknê³a...

Z obiecanego miliarda pozosta³o 10

milionów z³otych. Œrodki te, niestety, na

pewno nie wystarcz¹ na obiecywane re-

Prawa strona Warszawy

Nowy zarz¹d, nowa jakoœæ

monty. Pytaniem otwartym pozostaje, czy

pieni¹¿ki zniknê³y ze wzglêdu na zmianê

w³adzy w dzielnicy, czy od razu by³y to

tylko s³owa rzucane na wiatr? Mam szczer¹

nadziejê, ¿e wszyscy radni, bez wzglêdu

na przynale¿noœæ organizacyjn¹, bêd¹

wspieraæ zarz¹d dzielnicy w walce o œrodki

finansowe dla naszej Pragi.

Adriana Jara

radna Dzielnicy Praga Pó³noc

Kampania prezydencka startuje
zebranie, b¹dŸ mo¿e  zrêczniej - roz³o¿enie na

czynniki pierwsze kandydatki lub kandydata,

jednak przede wszystkim zdecydowanie bar-

dziej przydatne by³oby poznanie pogl¹dów,

ogólnej wizji pod k¹tem kompetencji i przywi-

lejów, jakie Konstytucja daje prezydentowi. Pa-

miêtajmy, ¿e w Polsce obowi¹zuje model parla-

mentarno-gabinetowy, gdzie za wyznaczanie

kierunków polityki odpowiada rz¹d pod kon-

trol¹ Sejmu i Senatu. Konstytucja przewiduje dla

prezydenta jasny katalog uprawnieñ i do nich

powinniœmy dopasowaæ odpowiedni¹ osobê. Do

g³ównych zadañ prezydenta nale¿y reprezen-

towanie pañstwa w stosunkach miêdzynarodo-

wych, pe³nienie funkcji zwierzchnika si³ zbroj-

nych, inicjatywa ustawodawcza i prawo weta,

desygnowanie i powo³ywanie premiera oraz rz¹-

du. Poza tym prezydent nadaje odznaczenia,

obywatelstwa, stosuje prawo ³aski, zwo³uje

radê gabinetow¹, podpisuje akty urzêdowe.

Dlatego mnogoœæ kandydatów sk³ania do

zastanowienia siê nad wyborem tego jednego,

najlepszego kandydata.

¯yjemy w wolnym kraju, wiêc lewica po-

stanowi³a daæ du¿y wybór swoim sympatykom

pomiêdzy Magdalen¹ Ogórek, Januszem Pa-

likotem, byæ mo¿e Ryszardem Kaliszem i Ann¹

Grodzk¹. Tak wiêc nawet wybór jest szeroki,

mo¿e nawet dojœæ do wyboru prezydenta i

pierwszej damy w jednym. Z prawej strony

wy³ania siê Andrzej Duda, dramatycznie wy-

cofuj¹cy siê z wypowiedzi o potrzebie wys³a-

nia polskich ¿o³nierzy na Ukrainê. Jest jak

zawsze Janusz Korwin-Mikke, który niedaw-

no zas³yn¹³ z klepniêcia w twarz Micha³a Bo-

niego na spotkaniu w MSZ. Ten znany euro-

pose³, wielbiciel prezydenta Rosji, znowu za-

skoczy³, zostawiaj¹c swych kompanów z Kon-

gresu Nowej Prawicy i za³o¿y³ now¹ partiê o

nazwie KORWIN. Tak siê sk³ada, ¿e w ramach

akcji rozszyfrowywania tego skrótu, pewna

stacja radiowa poprosi³a s³uchaczy o pomoc. I

posypa³y siê pomys³y, z których najciekaw-

szym wydaje siê: „Klepnê Ogórek Rêk¹ W In-

teresie Narodu”. A ¿e jestem jak najdalszy od

dworowania sobie z kandydatki SLD, która sw¹

kobiecoœci¹ podzieli³a nawet feministki (to

mo¿liwe chyba tylko w Polsce) i stanê³a w

obronie prof. Chazana – od siebie dodam

rozwiniêcie drugiego cz³onu nowej partii,

czyli:”Mogê I Ka¿dego Klepn¹æ Europo”.

Aha, by³bym zapomnia³. Kandyduje te¿

Bronis³aw Komorowski.

Pawe³ Tyburc

radny Dzielnicy Bia³o³êka

pawel.tyburc@wp.pl

Pradze podejdzie PiS, którego radni w

Radzie Warszawy domagali siê tej funkcji

dla opozycji? Ciekawe, czy znajd¹ siê chêtni

do pracy w tylu komisjach?. Ciekawe, ile

czasu zajmie nam realizacja 34 punktów

porz¹dku obrad? Ciekawe, kiedy otrzymam

odpowiedŸ od prezydent Hanny Gronkiewicz-

Waltz na z³o¿ony przeze mnie protest w

sprawie sesji z 31 grudnia? Wkrótce minie

30 dni od jego z³o¿enia. O tym w kolejnym

felietonie.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Od kilkunastu dni ca³a Polska ¿yje

tematem kandydatki na prezydenta RP

zg³oszonej przez Sojusz Lewicy Demokra-

tycznej. W ci¹gu dwóch tygodni m³oda pu-

blicystka telewizyjna z tytu³em naukowym

Magdalena Ogórek – bo o niej mowa –

trafi³a na cztery ok³adki opiniotwórczych

tygodników. Ma³o tego, o wywiady z ni¹

zabijaj¹ siê stacje telewizyjne z ca³ego

œwiata – od Wenezueli po Stany Zjednoczone.

Ostatni raz taka sytuacja mia³a miejsce w

2001 roku, gdy Sojusz Lewicy Demokra-

tycznej z Leszkiem Millerem na czele pew-

nie kroczy³ po zwyciêstwo w wyborach par-

lamentarnych, rozbijaj¹c w nich w puch

polsk¹ prawicê. O ile jednak wówczas za-

stanawiano siê, jak du¿e bêdzie to zwyciê-

stwo, to teraz wszyscy g³ówkuj¹, ile g³osów

Magdalena Ogórek zabierze Bronis³awowi

Komorowskiemu i czy dziêki temu bêdzie

druga tura wyborów prezydenckich.

O tym, jak realne jest to niebezpieczeñstwo,

najlepiej œwiadczy pop³och, jaki pokerowe

zagranie Leszka Millera wzbudzi³o w

obozie prezydenckim i zwi¹zanym z nim

œrodowisku – równie¿ medialnym. Pocz¹t-

kowo by³o zaskoczenie, potem pob³a¿liwe

uœmiechy. Doœæ szybko jednak zosta³y

zast¹pione szyderstwami i lekcewa¿¹cymi

komentarzami. Czêsto na pograniczu

elementarnego braku kultury i zwyklej

przyzwoitoœci. Gdy i to nie przestraszy³o

kandydatki i nie odebra³o jej sympatii zwy-

k³ych ludzi, siêgniêto po armaty ciê¿kiego

kalibru. Zaczêto szukaæ haków na ni¹ i jej

rodzinê. Mê¿em zaczê³a siê interesowaæ

prokuratura, a media zajê³y siê ocenianiem

dorobku naukowego i zawodowego kan-

dydatki oraz analiz¹ jej ¿ycia towarzyskie-

go. Póki co na darmo, bo kandydatka po-

zosta³a niewzruszona, a procenty poparcia

nadal id¹ w górê. Od pocz¹tkowych dwóch

do aktualnie oœmiu - a kampania prezy-

dencka przecie¿ siê jeszcze nie zaczê³a. To

w³aœnie dlatego Magdalena Ogórek nie

udziela publicznych wypowiedzi i odmawia

wizyt w telewizyjnych studiach. Czeka do

14 lutego na inauguracjê swojej kampa-

nii. To wtedy us³yszymy, jak¹ ma wizjê pre-

zydentury i Polski, i mo¿e wtedy odszczek-

nie siê atakuj¹cym j¹ swoim „kolegom” po

fachu – dziennikarzom. I „kole¿ankom”,

bo te bij¹ mê¿czyzn w tych atakach na

g³owê. Podobnie jak niektóre feministki i

polityczki, które dyskredytuj¹ kandydatkê

SLD, oceniaj¹c j¹ po chamsku w sposób,

który same na co dzieñ piêtnuj¹, czyli przez

pryzmat urody.

Kandydatura Magdaleny Ogórek

wzbudzi³a pop³och w szeregach konkurencji.

Nagle okaza³o siê, ¿e PSL jednak te¿ zg³osi

swojego kandydata, choæ dot¹d chcia³o

popieraæ Komorowskiego. Niestety, nie

mog¹c „prze³kn¹æ” dobrej kandydatki SLD,

na si³ê chc¹ wystawiæ swoich kandydatów

równie¿ inne œrodowiska lewicowe. Tutaj

akurat szkoda, bo grozi to powtórk¹ z wy-

borów w Warszawie, gdzie czterej lewicowi

kandydaci i ich komitety bili siê o te same

g³osy. Jaki by³ efekt - wszyscy wiemy. Czy

teraz bêdzie podobnie? Myœlê, ¿e jednak

nie, bo patrz¹c na emocje, jakie wzbudza

Magdalena Ogórek i znaj¹c jej potencja³

s¹dzê, ¿e konkurencjê rozgromi. Nie tylko

tê na lewicy.

Sebastian Wierzbicki

Przewodnicz¹cy SLD w Warszawie

www.sebastianwierzbicki.pl

Magdalena Ogórek na prezydenta
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Miliard na rewitalizacjê Pragi
dokoñczenie ze str. 1

jest na lata 2015-2022. W tym okresie

osi¹gniemy prawdopodobnie wiêkszoœæ rze-

czowych, tzn. materialnych i namacalnych

efektów rewitalizacji. Natomiast proces

spo³eczny, bêdzie trwa³ jeszcze d³u¿ej.

- Sk¹d pochodz¹ pieni¹dze na rewitalizacjê,

sk¹d ten s³ynny miliard, formalnie nigdzie

nie zapisany, jako pozycja w bud¿ecie?

- Przez d³ugi okres utrzymywano, moim

zdaniem trochê niepotrzebnie, tak¹ tezê, ¿e

rewitalizacja jest procesem finansowanym z

funduszy europejskich. Tymczasem, w po-

przednim programie szybko siê okaza³o, ¿e

œrodki unijne nie pokrywaj¹ nawet promila

potrzeb w zakresie rewitalizacji miasta. Zda-

liœmy sobie sprawê, ¿e opieraj¹c siê tylko na

œrodkach „zapisanych” na rewitalizacjê, bez

zaanga¿owania naszych w³asnych zasobów,

nigdy nie wybrniemy z problemów, jakie

rewitalizacja niesie.

Rewitalizacja nie polega tylko na remoncie

i modernizacji budynków. To zespó³ dzia³añ z

zakresu budownictwa, planowania prze-

strzennego, ekonomii i polityki spo³ecznej.

Nie da siê rewitalizacji uj¹æ w jednej pozycji

bud¿etowej. Niektóre dzia³ania, które s³u¿¹

rewitalizacji, finansowane s¹ z innych tytu³ów.

Na przyk³ad Muzeum Warszawskiej Pragi,

którego rola w rewitalizacji jest oczywista, jest

finansowane jako instytucja kultury, a Cen-

trum Kreatywnoœci Targowa 56 - to projekt w

zakresie innowacji.

Przyjêliœmy takie za³o¿enie, ¿e rewitalizacja

nie jest zadaniem samym w sobie, lecz polega

przede wszystkim na odpowiedniej polityce

miejskiej. My, jako miasto, dysponujemy

trzema rodzajami instrumentów, którymi trzeba

tak pokierowaæ, aby wspiera³y rewitalizacjê.

Pierwszym rodzajem instrumentów s¹ tzw.

instrumenty regulacyjne, do których nale¿y np.

planowanie przestrzenne, przepisy korzystania

z lokali u¿ytkowych czy z przestrzeni miejskiej.

Drugi element stanowi¹ inwestycje (ele-

ment bardzo istotny, ale nie do przesady), i tu

nasze dzia³ania bêd¹ koncentrowa³y siê na

przestrzeni miejskiej, na budownictwie spo-

³ecznym, na ofercie kulturalno-turystycznej i

na projektach, które maj¹ integrowaæ miesz-

kañców. W dzia³aniach inwestycyjnych korzy-

stamy ze œrodków Banku Gospodarstwa Kra-

jowego. Postanowiliœmy równie¿, czego przed

nami jeszcze nikt nie robi³, wykorzystaæ na-

sze w³asne spó³ki, TBS-y, czyli Towarzystwa

Budownictwa Spo³ecznego.

Trzeci element zawiera siê w tym, ¿e miasto
jest w³aœcicielem lokali i terenów i mo¿e
prowadziæ odpowiednio skrojon¹ politykê
w³aœcicielsk¹. Stosuj¹c politykê lokalow¹
jesteœmy w stanie trochê sterowaæ procesami
rewitalizacyjnymi. Przyk³adowo, chcielibyœmy,
aby ulica Brzeska mia³a okreœlony charakter,
by³a przypuœæmy, ulic¹ rzemieœlników albo
artystów. Aby to osi¹gn¹æ, mo¿emy przezna-
czyæ znajduj¹ce siê tam lokale u¿ytkowe na
okreœlon¹ dzia³alnoœæ, np. rzemieœlnicz¹; to
jest nasza decyzja.

A wiêc na pytanie: sk¹d na to wszystko pie-
ni¹dze, odpowiem: nie zawsze s¹ potrzebne
pieni¹dze. Proces rewitalizacji polega równie¿
na tym, ¿eby odpowiednio sterowaæ atutami i
instrumentami, jakie miasto posiada. Obec-
ny program rewitalizacji bêdzie trochê inny
ni¿ poprzedni. On bêdzie zawiera³ du¿¹ iloœæ
pieniêdzy, pochodz¹cych z bud¿etu m.st.
Warszawy oraz ze œrodków Banku Gospodar-
stwa Krajowego, ale nie mniej wa¿na bêdzie
w nim polityka miejska, która pozwoli te
pieni¹dze jak najlepiej wykorzystaæ.

- Wobec wielkich problemów mieszka-

niowych na Pradze, du¿¹ czêœæ Zintegro-

wanego Programu Rewitalizacji zajmuje

zapewne polityka lokalowa. Co konkretnie,

w ramach wymienionej kwoty 1 miliarda

uda siê w tym wzglêdzie zrobiæ?

- Mieszkania to najwiêksza bol¹czka Pragi.

Wiele z nich nie ma centralnego ogrzewania,

s¹ te¿ takie, które nie maj¹ w³asnego WC.

Naszym celem jest, aby do roku 2022 do³¹-

czyæ wszystkie budynki, które nadaj¹ siê do

pod³¹czenia, do sieci ciep³owniczej oraz, ¿eby

nie by³o ju¿ mieszkañ z takim defektem, jak

brak ³azienki, brak WC czy ciep³ej wody.

Budowa nowych i remonty starych mieszkañ

poch³on¹ 540 mln z³. Miasto wyda na to

242 mln z³, a 298 mln – to bêdzie wk³ad Banku

Gospodarstwa Krajowego. W efekcie, do CO

pod³¹czonych zostanie 5 tysiêcy mieszkañ a

3,5 tysi¹ca przejdzie remonty. Nie oznacza

to, ¿e miasto wyremontuje ponad 3 tysi¹ce

mieszkañ. Niektóre budynki s¹ w takim stanie,

¿e remont mieszkañ tam siê kompletnie nie

op³aca. St¹d nasz pomys³, ¿eby te budynki

wy³¹czyæ z eksploatacji, remontowaæ kom-

pleksowo i przeznaczyæ, jako budynki spo-

³eczne, na wynajem.

To bêdzie oferta adresowana dla tych, którzy

nie pasuj¹ do statusu komunalnego, to znaczy

zarabiaj¹ za du¿o, aby dostaæ mieszkanie

komunalne, ale za ma³o, ¿eby dostaæ kredyt

z banku na zakup w³asnego mieszkania.

- Czy chodzi tu o wspomniane wczeœniej

TBS-y, czyli Towarzystwa Budownictwa

Spo³ecznego?

- Tak, to bêdzie nowoœæ. Na terenie objêtym

rewitalizacj¹ zamierzamy wybudowaæ w ten

sposób 1000 mieszkañ w ró¿nych formu³ach.

TBS-y bêd¹ zaanga¿owane w trzech formu³ach:

Po pierwsze – w formule klasycznej, czyli

my dajemy TBS-owi pust¹ dzia³kê i mówimy:

mo¿esz zbudowaæ mieszkania, za które nie

do³o¿ymy ani grosza. TBS buduje z w³asnych

pieniêdzy – kredytów zaci¹ganych pod czynsze,

które zap³ac¹ najemcy.

Druga formu³a jest nastêpuj¹ca: TBS do-

staje od nas kamienicê do remontu; wiemy,

¿e kamienica jest trudna, wiêc dajemy mu

30% pieniêdzy z bud¿etu na tê inwestycjê,

ale w zamian za to decydujemy o tym, kto tam

bêdzie mieszka³ - my wybieramy najemców,

wed³ug swoich kryteriów.

I wreszcie trzecia, absolutnie nowa formu³a.

Mówimy: zbuduj dom mieszkalny, a my, jako

miasto, bêdziemy od ciebie wynajmowali

mieszkania.

- Kto bêdzie siê móg³ staraæ o te

mieszkania?

- Chcemy, aby by³y to mieszkania dla trzech

grup: osób m³odych, seniorów i osób z bu-

dynków reprywatyzowanych, czyli zwraca-

nych spadkobiercom, którzy kiedyœ utracili

domy w ramach dekretu Bieruta. Co do se-

niorów, mamy taki pomys³, aby 1-2 kamienice

przeznaczyæ na projekt, który bêdzie ³¹czy³

mieszkania z dodatkow¹ ofert¹ us³ug opie-

kuñczych. Seniorzy nie tylko bêd¹ tam miesz-

kaæ, ale w tym samym budynku bêd¹ mieli

kompleksow¹ opiekê œwiadczon¹ przez

miasto; mam tu na myœli opiekê medyczn¹,

pielêgniarsk¹ czy te¿ animacyjn¹.

Ceny czynszu bêd¹ atrakcyjne: wy¿sze,

co prawda od komunalnych, ale ni¿sze od

rynkowych, mog¹ szacowaæ siê w granicach

od 14 do 19 z³ za metr kwadratowy. Górna

granica regulowana jest ustaw¹ i nie mo¿e

przekraczaæ 19 z³.

- Które konkretnie kamienice bêd¹

wyremontowane?

- W ramach Zintegrowanego Programu

Rewitalizacji przeznaczyliœmy do remontu

kilkanaœcie kamienic: Targowa 14 i 16; Ma³a 5

i 12; Markowska 15 i 17; Brzeska 5 i 11;

£om¿yñska 18 i 20; Sterdyñska 10; Choda-

kowska 14. A w drugim etapie: Stalowa 22 i 29.

Kamienice przeznaczone do remontu s¹

roz³o¿one mniej wiêcej równomiernie, miêdzy

Szmulowizn¹, centraln¹ Prag¹ i Now¹ Prag¹.

Musimy pamiêtaæ o jednej rzeczy: nas, jako

miasta, wi¹¿¹ przepisy. Jedn¹ z bol¹czek

Pragi jest to, ¿e na 200 zabytkowych kamienic,

tylko 1/3, mo¿e po³owa, nale¿y do miasta.

Dlatego np. na Brzeskiej mo¿emy zaj¹æ siê

tylko dwoma budynkami.

Problem polega na tym, ¿e w wypadku, kiedy

kamienice s¹ wspólnotowe, a wiêc nast¹pi³

ju¿ wykup mieszkañ, my, jako miasto nie

mo¿emy podejmowaæ remontu z tego wzglê-

du, ¿e nie jest to nasza w³asnoœæ. Tego typu

kamienice musz¹ byæ remontowane si³ami

wspólnoty. Tak siê sk³ada jednak, ¿e ka-

mienice wspólnotowe s¹ na ogó³ w dobrym

stanie i nie wymagaj¹ tak du¿ych nak³adów,

jak miejskie.

Na niektóre dzia³ania mo¿emy pieni¹dze

daæ, np. na zabytki. Podmiotom prywatnym

te¿ chcemy pomagaæ, szczególnie w przypad-

ku, kiedy rzeczywiœcie podmiot sam nie jest

w stanie dŸwign¹æ jakiejœ du¿ej inwestycji. Na

pewno nie uda siê wyremontowaæ wszystkich

kamienic, które tego wymagaj¹.

- Jak ju¿ Pan Prezydent wspomnia³, re-

witalizacja to nie tylko remont budynków.

Jakie s¹ za³o¿enia Zintegrowanego Pro-

gramu Rewitalizacji w zakresie polityki

spo³ecznej?

- Planowana jest m.in. kontynuacja projektu

Lokalny System Wsparcia, realizowanego w

dzielnicach Praga Po³udnie, Praga Pó³noc i

Targówek, którego podstawowym celem jest

podniesienie wyników w nauce dzieci i m³o-

dzie¿y. Zamierzamy ten cel osi¹gn¹æ ju¿ za

3 lata i to jest dla nas absolutny priorytet.

Jednak odchodzimy od modelu, w którym to

miasto decydowa³o o sposobach wsparcia.

Oczekujemy od organizacji pozarz¹dowych,

placówek oœwiatowych i pedagogicznych czy

nawet parafii, ¿e zbuduj¹ koalicjê i z³o¿¹ nam

ofertê, co na danym terenie chcia³yby dla

m³odzie¿y robiæ. To one wiedz¹, co najbar-

dziej w danym œrodowisku jest potrzebne:

œwietlica czy pracownia internetowa, zajêcia

teatralne czy sportowe. Dajemy im swobodê

decydowania.

Trzeba sobie zdawaæ sprawê, ¿e rewitali-
zacja niesie za sob¹ zmiany spo³eczne. Po-
prawi¹ siê warunki ¿ycia, ale i wzrosn¹ ceny.
Du¿e inwestycje deweloperskie w Soho przy
Miñskiej, w Koneserze przy Z¹bkowskiej, czy
w dawnej fabryce „Pollena-Uroda” przy
Szwedzkiej przyci¹gn¹ nowych, bogatszych
mieszkañców. To naturalna zmiana. Chodzi
o to, aby rewitalizacja nie doprowadzi³a do
wypchniêcia jednej izoluj¹cej siê grupy przez
drug¹. S³u¿yæ temu maj¹ rozwi¹zania akty-
wizuj¹ce lokalne spo³ecznoœci.

W wyremontowanych budynkach przy

Markowskiej 16 na Szmulkach i przy Siarcza-

nej 6 na Targówku Fabrycznym powstan¹

centra aktywnoœci lokalnej, dzia³aj¹ce na wzór

centrum Paca 40 na Grochowie, gdzie z

powodzeniem odbywaj¹ siê spotkania,

warsztaty i dyskusje dla mieszkañców w

ró¿nym wieku. Ten model oferty „kultury na

co dzieñ” bardzo siê sprawdzi³.

- A co z kultur¹ wysok¹? Czy program

rewitalizacji przewiduje realizacjê projek-

tów kulturalnych? Jednym z powodów, ¿e

turyœci nie chc¹ przyje¿d¿aæ na Pragê, jest

brak obiektów u¿ytecznoœci publicznej.

Dwa teatry i jedno (wreszcie) muzeum

sprawy nie za³atwi.

- Rewitalizacja to tak¿e rozbudowa oferty
kulturalnej i turystycznej. Zamierzamy zreali-
zowaæ 3 g³ówne projekty, dotycz¹ce kultury.
Gruntownie zmodernizowana zostanie
siedziba Teatru „Baj” przy Jagielloñskiej 28.
Projektem, który jest w stanie odmieniæ oblicze
dzielnicy pod wzglêdem jej atrakcyjnoœci jest
modernizacja siedziby Simfonii Varsovii przy
Grochowskiej. Remontu doczeka siê te¿
Pa³acyk Konopackiego przy Strzeleckiej,
gdzie powstanie Centrum Kultury. Za tymi
inwestycjami musz¹ iœæ projekty miêkkie, do
których nale¿y organizacja cyklicznych
wydarzeñ kulturalnych.

- Takim wydarzeniami mog³yby byæ

uliczne festiwale, jak Œwiêto ulicy Z¹bkow-

skiej, ale trzeba by coœ zrobiæ z praskimi

ulicami, gdzie strasz¹ puste witryny,

dawniej œwietnie prosperuj¹cych, a teraz

nieczynnych sklepów. Czy Program Re-

witalizacji przewiduje o¿ywienie ulicznych

przestrzeni?

- Te puste lokale u¿ytkowe w parterach

praskich kamienic s¹ du¿ym wyzwaniem dla

programu rewitalizacji. Tylko na Starej

Pradze, w okolicach Z¹bkowskiej, Brzeskiej i

Targowej, miasto dysponuje ok. 600 lokalami

do wynajêcia – ogromny potencja³, którego

ciê¿ko nie wykorzystaæ. Zadanie jest jednak

trudne, bo nie mo¿na przewidzieæ, jaki sklep

czy warsztat w danym miejscu ma szansê

powodzenia. Takie decyzje z punktu widzenia

urzêdników zawsze obarczone s¹ du¿ym ryzykiem.

Ale jest pewna nadzieja. Zleciliœmy Oddzia-
³owi Warszawskiemu SARP zorganizowanie
warsztatów projektowych na opracowanie
programu przemian, realizowanego w oparciu
o miejskie zasoby lokali u¿ytkowych. Jednym
z za³o¿eñ by³o okreœlenie swoistego charakteru
danej ulicy. I to czêœciowo wysz³o w pracy
m³odych architektów.

W tym roku postanowiliœmy te¿ zrobiæ
coœ na kszta³t analizy rozmieszczenia funkcji
handlowych, jak¹ wykonuje siê w wielkich
galeriach. To bêdzie precedens w skali kraju,
ale spróbujemy zdefiniowaæ funkcje poszcze-
gólnych ulic, a dopiero potem wynajmowaæ
lokale najemcom.

Musimy wyzbyæ siê sentymentów i pogo-
dziæ siê z tym, ¿e niektóre funkcje ju¿ nie
wróc¹ na Pragê. Zmieni³a siê struktura
handlu. Dotyczy to te¿ Bazaru Ró¿yckiego.
Aby zbudowaæ atrakcyjn¹ ofertê, trzeba siê
zdecydowaæ na pewien kompromis, który
oznacza, ¿e nie mo¿na utrzymywaæ pewnych
funkcji w lokalach, bo one umr¹. Tak samo,
jeœli nie wprowadzimy na Bazar Ró¿yckiego

artyku³ów spo¿ywczych – bazar umrze.

- Czy Zintegrowany Program Rewitali-

zacji zak³ada te¿ inwestycje drogowe,

czyli budowê obwodnicy i Trasy Œwiêto-

krzyskiej a tak¿e odnowê ulicy Targowej

i Z¹bkowskiej?

- Obwodnica i Trasa Œwiêtokrzyska s¹ poza
programem rewitalizacji, ale wiadomo, ze bez
nich nie ma co marzyæ o budowaniu tkanki
miejskiej na Pradze. Przyk³adowo, bez zakoñ-
czenia realizacji tych kluczowych arterii, nie
mo¿emy wprowadziæ ograniczenia ruchu na
ulicy Z¹bkowskiej, choæ nie ma w¹tpliwoœci,
¿e to ulica, której trzeba pozbawiæ funkcji tran-
zytowej. Na razie takie rozwi¹zanie mo¿e byæ
tylko testowane, np. podczas weekendów.

O ile na Z¹bkowskiej mo¿emy sobie pozwo-
liæ na eksperymenty, o tyle nie mo¿emy tego
robiæ na Targowej. To g³ówny korytarz ruchu
z pó³nocno-wschodnich dzielnic Warszawy.
Nie mo¿emy rozwi¹zywaæ problemów jednej
dzielnicy kosztem innych dzielnic. Targowa
zosta³a ju¿ zwê¿ona do dwóch pasów, ale
dalsze zmiany trzeba roz³o¿yæ na etapy. W
momencie, kiedy bêdzie istnia³a obwodnica
i Trasa Œwiêtokrzyska, nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby zrobiæ z Targowej ulicê z
bardzo szerokimi chodnikami i reprezentacyjn¹
przestrzeni¹.

Po konsultacjach spo³ecznych, które
nast¹pi¹ w marcu, nad przyjêciem Zinte-
growanego Programu Rewitalizacji, w
pierwszym pó³roczu 2015 r., bêdzie
g³osowa³a Rada Warszawy. Czy uda siê
dotrzymaæ terminów i obietnic – zobaczymy.

Dziêkujemy za rozmowê.

Rozmawia³a Joanna Kiwilszo


