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UWAGA!

Nak³ad 25 000 egz.
Najtañszy Zak³ad Pogrzebowy w Warszawie

Atrakcyjne
rabaty!

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

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

Krzy¿ - symbol chrzeœcijañstwa
Krzy¿ zajmuje szczególne miejsce w teologii, kulcie i
duchowoœci chrzeœcijañskiej, jest najwa¿niejszym symbolem
chrzeœcijan. Ale czy zawsze tak by³o? U progu Œwi¹t
Wielkanocnych, upamiêtniaj¹cych ukrzy¿owanie i
zmartwychwstanie Chrystusa, o tym, jakie by³y pierwsze
znaki identyfikuj¹ce chrzeœcijan i jak to siê sta³o, ¿e zast¹pi³
je krzy¿, oraz jak¹ rolê odegra³ w tym cesarz Konstantyn
Wielki, rozmawiamy z ks. dr Paw³em Mazurkiewiczem z
koœcio³a Mi³osierdzia Bo¿ego w Legionowie.
- Krzy¿ nie by³ pierwszym
- Znak krzy¿a jest dzisiaj
dla nas, chrzeœcijan, tak znakiem, który identyfikowa³
oczywisty, ¿e rzadko zasta- chrzeœcijan, a nie by³ nim
nawiamy siê nad jego sen- dlatego, ¿e siê Ÿle chrzeœcisem i symbolik¹. Czy krzy¿ janom kojarzy³. By³ odbierany
od pocz¹tku by³ znakiem jako narzêdzie œmierci i to
œmierci okrutnej, któr¹ Rzychrzeœcijan?

mianie karali najgorszych
przestêpców. Dlatego te¿
chrzeœcijanie przyjmowali
inne symbole. Jednym z
pierwszych znaków, które
sobie wybrali, by³a kotwica.
Kotwica mia³a znaczenie
zakorzenienia w Bogu i w
wierze. To by³ znak, który
symbolizowa³ sta³oœæ.
Innym znakiem charakterystycznym dla pierwszych
chrzeœcijan by³ trójz¹b, którego poszczególne zêby odwo³ywa³y siê do Trójcy Œwiêtej.
Ale znakiem najbardziej roz-

Alleluja weso³ego, pysznego œwiêconego,
Dyngusa mokrego i spokoju wszelkiego!!!
Zdrowych, spokojnych, radosnych
i pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych,
rodzinnych spotkañ w œwi¹tecznym klimacie
oraz Weso³ego Alleluja
¿ycz¹
w imieniu Zarz¹du i Rady Dzielnicy
oraz pracowników Urzêdu
Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy
Ryszard Kêdzierski

Burmistrz
Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy
Pawe³ Lisiecki

powszechnionym wœród
pierwszych chrzeœcijan by³a
ryba.

To by³ rzeczywiœcie znak
identyfikuj¹cy chrzeœcijan.
Mo¿emy siê o tym przekonaæ
chocia¿by czytaj¹c „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.
Znak ryby pojawia siê tam w
paru miejscach. Po raz pierwszy, kiedy zosta³ nakreœlony
przez Ligiê, Winicjusz nie bardzo wiedzia³, o co chodzi, by³
bowiem poganinem. Nawet
Petroniusz, cz³owiek uczony,
nie potrafi³ Winicjuszowi wyt³umaczyæ znaczenia tego
znaku.
- No w³aœnie, dlaczego
ryba?
- S³owo ryba po grecku
brzmi: ichthys. To akrostych,
czyli s³owo, które mo¿na
utworzyæ z pierwszych liter
zdania lub has³a. W tym wypadku, sk³ada siê ono z
pierwszych liter nastêpuj¹cych s³ów: Iesous Christos
Theou Hyios Sotér czyli
Jezus Chrystus Boga Syn
Zbawiciel.
S¹ tu te¿ odwo³ania do
Ewangelii. Jak czytamy w
opisach, pierwsi uczniowie
Jezusa, czyli aposto³owie,
byli rybakami. Kiedy Jezus
wyznacza³ im zadania,
mówi³, ¿e uczyni z nich, rybaków - ludzi. Poza tym, nad
jeziorem Genezaret rozmno¿y³ nie tylko chleb, ale równie¿ ryby. Zreszt¹ ryba, jako
pokarm b³ogos³awiony przez
Jezusa, pojawia siê wielokrotnie w Ewangeliach, ma wiêc
odniesienie do eucharystii.
- Kotwica, trójz¹b, ryba dlaczego w ogóle pierwsi
chrzeœcijanie u¿ywali znaków identyfikacyjnych?
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

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Zostawiæ margines
na inne zdanie
Rozmowa z Paw³em Lisieckim,
burmistrzem Dzielnicy Praga Pó³noc.
Spotykamy siê prawie
trzy miesi¹ce po objêciu
przez Pana funkcji burmistrza dzielnicy Praga
Pó³noc. Czy mo¿emy siê
pokusiæ o jakieœ pierwsze
podsumowania?
Moim najwiêkszym negatywnym zaskoczeniem by³ sposób
funkcjonowania urzêdu. Zainicjowa³em dzia³ania naprawcze,
staram siê to z wolna porz¹dkowaæ. Za jakiœ czas trzeba
bêdzie siê sprawom ponownie

STOMATOLOGIA
DLA DZIECI
œ
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ul. Œw. Wincentego 101/1
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
www.gold-clinic.pl

dokoñczenie na str. 8

Konkurs dla dzieci!
Têczowe Przedszkole serdecznie zaprasza dzieci w wieku
przedszkolnym do udzia³u w IX Edycji Konkursu Plastycznego
pt. „Mam przyjaciela psa”. Technika dowolna w formacie A4.
Prace wraz z opisem: imiê i nazwisko dziecko, wiek, adres,
numer telefonu - prosimy przes³aæ do 20 kwietnia na adres
przedszkola: ul. Motycka 17, 03-566 Warszawa.
Wyniki konkursu zostan¹ zamieszczone na stronie
www.TeczowePrzedszkole.pl.
O nagrodzonych pracach poinformujemy telefonicznie.
Serdecznie zapraszamy.

Elastyczne
WS
E
N
protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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Rodzinie Naszej Kole¿anki

IV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Kompetencje komisji
Przeg³osowane zmiany w bud¿ecie na 2015 dotyczy³y
zwiêkszenia o 188,4 tys. z³ œrodków na budowê ulicy
Szlacheckiej na odcinku od Paw³a W³odkowica do
Daniszewskiej i wprowadzenia do bud¿etu nowego
zadania, którym bêdzie budowa 12-oddzia³owego
przedszkola przy Myœliborskiej i przeznaczenie na jego
realizacjê œrodków w wysokoœci 14,4 mln z³, z czego w
2015 zostanie wydane 300 tys. z³, w 2016 - 2 mln z³, zaœ w
2017 - 12,1 mln z³. Kwoty przyznane na realizacjê tego
zadania pochodz¹ z dodatkowej puli Biura Edukacji.
Radni przyjêli sprawozda- ne z lokalami komunalnymi,
nie z wykonania bud¿etu wspó³pracuje z zarz¹dem
m.st. Warszawy za 2014 w dzielnicy podczas przydzia³ów
czêœci dotycz¹cej dzielnicy lokali komunalnych, opiniuje
Bia³o³êka.
projekty uchwa³ rady dzielnicy
Odpowiedni¹ uchwa³¹ i Rady Warszawy, a tak¿e
okreœlono zadania komisji za³¹cznik do bud¿etu w zakresta³ych rady dzielnicy. W myœl sie gospodarki komunalnej
uchwa³y komisja inwestycji, i mieszkaniowej.
infrastruktury i planowania
Do zadañ komisji ochrony
przestrzennego opiniuje i ini- œrodowiska nale¿y m.in. opicjuje kwestie dotycz¹ce: re- niowanie i inicjowanie dzia³añ
montów, lokalizacji wêz³ów w kwestiach: gospodarki odkomunikacyjnych, ulic i dróg, padami komunalnymi, zarz¹lasów, kwestie organizacji ru- dzania lasami, parkami, skwechu drogowego, utrzymania rami i zieleñcami, planowania
gminnych obiektów i urz¹- i zachowanie ³adu przestrzendzeñ u¿ytecznoœci publicznej, nego, gospodarki wodnej, ara tak¿e obiektów administra- chitektury i urbanistyki, inwecyjnych; utrzymanie parków, stycji dzielnicowych, ochrony
skwerów i zieleñców; kwestie œrodowiska, ekologii i przyroplanowania i ³adu przestrzen- dy, utrzymania czystoœci. W
nego, gospodarki wodnej, ar- zakresie swoich kompetencji
chitektury i urbanistyki, inwe- komisja opiniuje równie¿
stycji dzielnicowych, ochrony m.in.: miejscowe plany zagoœrodowiska i przyrody.
spodarowania przestrzenneKomisja opiniuje i wnioskuje go, projekty za³¹czników do
równie¿ m.in. kwestie projek- bud¿etu i uchwa³y rady
tów nowych i istniej¹cych dzielnicy. Komisja podejmuje
miejscowych planów zago- tak¿e inicjatywy spo³eczne i
spodarowania przestrzenne- edukacyjne, maj¹ce na celu
go, zagadnienia dotycz¹ce promocjê ochrony œrodowikomunikacji publicznej, dzia- ska, ochronê dziedzictwa
³a na rzecz ekologii poprzez przyrodniczego, rozwój ekoinicjowanie remontów i inwe- logii, promocjê potencja³u
stycji poprawiaj¹cych stan przyrodniczego dzielnicy oraz
œrodowiska. Opiniuje projekt rozpatruje wnioski i postulaty
bia³o³êckiego za³¹cznika do mieszkañców dotycz¹ce
bud¿etu m.st. Warszawy i œrodowiska naturalnego.
analizuje jego wykonanie w
Komisja oœwiaty, kultury i
zakresie swoich w³aœciwoœci. sportu analizuje i opiniuje
Ocenia dzia³ania zarz¹du kwestie dotycz¹ce oœwiaty
dzielnicy i jednostek organi- wszystkich szczebli, poczynazacyjnych pod wzglêdem j¹c od przedszkoli, koñcz¹c
zgodnoœci z uchwa³ami rady. na liceach. Opiniowaniem i
Komisja mieszkaniowa analiz¹ obejmuje zagadnienia
opiniuje wnioski dotycz¹ce szeroko pojêtej kultury, kultury
zakwalifikowania na listê osób fizycznej, turystyki i rekreacji,
oczekuj¹cych na lokal socjalny, polityki informacyjnej dzielnicy
na lokal mieszkalny, na za- w tych kwestiach oraz inicjomianê lokalu. Opiniuje zasady wania dzia³añ propaguj¹cych
przydzia³u powy¿szych typów powy¿sze.
Komisja planu i bud¿etu –
lokali, opiniuje wnioski o przyspieszenie przydzia³u lokalu, najogólniej rzecz ujmuj¹c –
rozpatruje jednostkowe pro- dostarcza radzie informacji i
blemy mieszkañców zwi¹za- opinii niezbêdnych do podjêcia

uchwa³ dotycz¹cych realizacji
bud¿etu dzielnicy i gospodarowania mieniem, analizuje
równie¿ potrzeby finansowe
dzielnicy. Bardziej szczegó³owo komisja opiniuje projekty
uchwa³ bud¿etowych i finansowych, opiniuje projekty bud¿etu, wspó³pracuje z jednostkami ni¿szego rzêdu w
sprawie uchwa³ i wydatków
bud¿etowych. Wystêpuje
równie¿ z inicjatywami
uchwa³odawczymi.
Komisja polityki spo³ecznej
i ochrony zdrowia m.in. opiniuje
projekt bud¿etu w czêœci
dotycz¹cej dochodów i wydatków przeznaczonych na pomoc
spo³eczn¹, ochronê zdrowia,
profilaktykê uzale¿nieñ,
mieszkalnictwo komunalne i
inne zadania polityki spo³ecznej. Opiniuje sprawozdania
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
wspó³pracuje z organizacjami
pozarz¹dowymi, Opiniuje i inicjuje inne kwestie zwi¹zane z
polityk¹ spo³eczn¹ i ochron¹
zdrowia. Komisja podejmuje
równie¿ inicjatywy spo³eczne
i edukacyjne, inicjuje inwestycje s³u¿¹ce rozwijaniu polityki
spo³ecznej i ochrony zdrowia
w dzielnicy.
Komisja statutowa i porz¹dku publicznego opiniuje
zmiany w statucie miasta,
dzielnicy, opiniuje uchwa³y
dotycz¹ce funkcjonowania
rady dzielnicy. Komisja podejmuje równie¿ inicjatywy dotycz¹ce porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa mieszkañców – bezpieczeñstwo w
ruchu drogowym, ochrona
przeciwpo¿arowa, przeciwpowodziowa, dzia³ania w
przypadku klêsk ¿ywio³owych
i katastrof masowych.
Radni przeg³osowali zmiany
w sk³adzie komisji mieszkaniowej oraz statutowej i
porz¹dku publicznego. Do
pierwszej powo³ano: Ewê
Gajewsk¹, Marcina Korowaja,
Dariusza Ostrowskiego, Wojciecha Tumasza, Marcina
Adamkiewicza, Zofiê Susk¹ i
Wiktora Klimiuka. W drugiej
znaleŸli siê: Ewa Gajewska,
Zbigniew Madziar, Anna Majchrzak, Magdalena Roguska,
Piotr Gozdek, Filip Pelc i Piotr
Cieszkowski.
(egu)

ANNY ZA£ÊSKIEJ
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
w zwi¹zku z Jej tragiczn¹ œmierci¹.
Przekazuj¹ pogr¹¿eni w smutku
Kole¿anki i Koledzy z Pó³nocnopraskiej struktury
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Z g³êbokim ¿alem ¿egnamy
Pana

KRZYSZTOFA ZIÓ£KOWSKIEGO
Radnego Dzielnicy Praga Pó³noc,
pracownika samorz¹dowego Dzielnicy Targówek
i dobrego kolegê
Przewodnicz¹cy Rady Ryszard Kêdzierski
i Radni Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

Spotkanie z mieszkañcami
„Po pó³rocznej przerwie wracamy do pomys³u, by
ws³uchaæ siê w potrzeby mieszkañców i razem rozwi¹zywaæ problemy” – tymi s³owami burmistrz S³awomir
Antonik rozpocz¹³ 26 marca spotkanie informacyjne z
mieszkañcami Targówka w Szkole Podstawowej nr 28
przy ul. Goœcieradowskiej 18/20. Poinformowa³ o wa¿nych
inwestycjach, m.in. na kana³ach: Bródnowskim, Zaciszañskim i Drewnowskim, modernizacji Liceum im. Lisa Kuli
(z niewykorzystanego bud¿etu); nowym budynku komunalnym przy ul. Odrow¹¿a (z uzyskanych teraz 40 mln z³),
planowanych zmianach w Parku Wiecha oraz o inwestycjach ogólnomiejskich (m.in. Mostu £azienkowskiego,
modernizacji nawierzchni ul. Œw. Wincentego) i nowej
- tymczasowej i docelowej – lokalizacji bazaru z ul.
Trockiej. Nawi¹za³ te¿ do sprawy Mostu Krasiñskiego,
którego pomys³odawc¹ w roku 1935 by³ prezydent Stefan
Starzyñski.
Pytania i opinie zg³asza³o Kanwa oraz propozycje m.in.
z sali kilka osób, m.in. kupcy monitoringu w Parku Wiecha,
z bazaru z Trockiej i pani renowacji boiska przy SP
Wanda, która przedstawi³a 298, przeniesienia stacji
siê jako „handlarka sprzed Veturilo.
lat”. Najwiêcej kontrowersji i
Burmistrz zwróci³ uwagê,
obaw dotyczy³o dalszej dzia- ¿e w wielu przypadkach
³alnoœci bazaru oraz umoc- utrudnieniem dzia³añ s¹ tonienia i poszerzenia ulicy Œw. cz¹ce siê d³ugo postêpowaWincentego, a tak¿e wprowa- nia administracyjne, dotycz¹dzenia zmian w komunikacji ce w³asnoœci terenów oraz
publicznej bez konsultacji z procesy wyw³aszczeniowe i
mieszkañcami. Zg³oszono odszkodowania. Przekaza³
sprawê zniszczeñ w budyn- kilka dobrych wieœci. 12 marku komunalnym przy ul. ca Rada Warszawy przeznaOssowskiego, koniecznoœci czy³a 3 mln z³ na przejœciow¹
udro¿nienia ronda ¯aba, za- lokalizacje bazaru na ul. Fanmiaru likwidacji pawilonu tazyjn¹. Monitoring Parku

Najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a tak¿e odpoczynku w rodzinnym gronie
sk³ada
w imieniu Ko³a Platformy Obywatelskiej
na Pradze Pó³noc
i w³asnym
Alicja D¹browska
Pose³ na Sejm RP

Wiecha zostanie za³o¿ony w
ramach bud¿etu partycypacyjnego w bie¿¹cym roku.
Gdy znajd¹ siê œrodki finansowe, stacje Veturilo powstan¹ na ul Po¿arowej, przy
gimnazjach w obrêbie ul
Trockiej i przy stacji Zacisze
Wilno.
Na spotkanie w SP 28
burmistrz S³awomir Antonik
przyby³ ze swoimi zastêpcami: Agnieszk¹ Szmulewicz, Mari¹ Kwiatkowsk¹ i
Paw³em Michalcem – z niewielkim opóŸnieniem, prosto z posiedzenia komisji
inwestycji. Oczekiwa³o na
nich ponad 20 osób. Jeden
z uczestników spotkania
stwierdzi³, ¿e „iloœæ osób
jest nieadekwatna do iloœci
mieszkañców Targówka”.
Byæ mo¿e, wielu chêtnych
po prostu o tym nie wiedzia³o. Chc¹c zapewniæ czytelnikom NGP mo¿liwoœæ
udzia³u w kolejnych spotkaniach, poprosiliœmy burmistrza o przekazanie naszej
redakcji terminarza spotkañ
w³adz Targówka z mieszkañcami.
Pytania w wa¿nych dla
mieszkañców sprawach
mo¿na zg³aszaæ poczt¹
elektroniczn¹ na adres:
Urzad@Urzad.Targowek.waw.pl;
szczegó³owe informacje o
sprawach poruszanych 26
marca – uzyskaæ na stronie
www.targowek.waw.pl.
W spotkaniu wziêli udzia³
tak¿e przedstawiciele Stra¿y
Miejskiej z Targówka, z którymi mo¿na by³o porozmawiaæ o wielu sprawach i uzyskaæ informacje m.in. na temat postepowania w sytuacjach zagro¿eñ. Warto zapamiêtaæ numer 986 – to telefon interwencyjny Stra¿y
Miejskiej m.st. Warszawy,
czynny ca³¹ dobê.
K.
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Unikatowe produkty Dr Nony

Dwa testamenty
– sukcesy i pora¿ki
Mieszkañcy skradzionych kamienic przy Tykociñskiej 30
i 40 spotkali siê 16 marca z wiceprezydentem Warszawy
Jackiem Wojciechowiczem. Niestety, spotkanie nie przynios³o
¿adnego efektu poza zapowiedzi¹, ¿e spraw¹ zajmie siê inny
wiceprezydent stolicy – Jaros³aw JóŸwiak.
Dzia³aj¹c jako Stowarzysze- chce wiedzieæ, co w sprawie
nie Obrony Mieszkañców Tyko- skradzionych kamienic przy Tyciñskiej lokatorzy kamienic od kociñskiej uczyni³a prokuratura.
razu umówili siê na spotkanie
Kolejny sukces to dobrze roz Jaros³awem JóŸwiakiem. Ter- kuj¹ca reakcja Helsiñskiej Funmin zosta³ wyznaczony na 15 dacji Praw Cz³owieka, która
kwietnia. Po kilku dniach oka- nada³a numer sprawie pokrzywza³o siê, ¿e spotkanie nie od- dzonych lokatorów skradzionych
bêdzie siê w zaplanowanym budynków, co w praktyce oznaterminie ze wzglêdu na d³u¿szy cza, ¿e sprawa bêdzie badana.
urlop wiceprezydenta. Nowy
OdpowiedŸ Centralnego Biutermin nie zosta³ okreœlony.
ra Antykorupcyjnego na pismo
Jako sukces mieszkañcy mieszkañców koncentruje siê
Tykociñskiej poczytuj¹ reakcjê na fakcie, i¿ sprawa nie wyczerrzecznika Ministerstwa Spra- puje znamion gospodarczego
wiedliwoœci na ich pismo. Zosta- zagro¿enia dla kraju. Z tak¹ inli bowiem poproszeni o dok³ad- terpretacj¹ nie godz¹ siê mieszne streszczenie historii kradzie- kañcy: Wedle naszej wiedzy
¿y kamienic. Sukcesem jest sprawa ta stanowi ogromne zarównie¿ reakcja Rzecznika gro¿enie dla gospodarki pañPraw Obywatelskich na pismo stwa. W rêce z³odziei i oszustów
pokrzywdzonych w tej sprawie trafi³ ogromny maj¹tek w postamieszkañców. Biuro rzecznika ci dwóch kamienic, których war-

toœæ wzroœnie jeszcze w najbli¿szej przysz³oœci, kiedy na Targówek dojechaæ mo¿na bêdzie
metrem. Nasza sprawa nie jest
spraw¹ jednostkow¹. Nikt nie
oszacowa³, ile wartoœciowych
nieruchomoœci trafi³o w rêce
oszustów, nie zaœ prawowitych
spadkobierców. Za ka¿d¹ z tego
typu spraw kryj¹ siê dramaty i
krzywda wielu rodzin. Brak
ustawy reprywatyzacyjnej spowodowa³ odp³yw ogromnego
maj¹tku z Warszawy i z innych
miast. Ta sprawa odbije nam siê
jeszcze gigantyczn¹ czkawk¹.
Czy nasze mocno zad³u¿one
pañstwo staæ na pozbywanie
siê ogromnego maj¹tku bez
parasola ochronnego w postaci
dobrego prawa? Czy uczciwa
jest ukradkowa i niekontrolowana reprywatyzacja? Czy zatem
mieszkañcy Tykociñskiej nie
maj¹ racji twierdz¹c, ¿e ich
sprawa i wiele jej podobnych
stanowi¹ zagro¿enie dla naszego kraju? Warto postawiæ sobie
te pytania i wynikaj¹ce z nich
kolejne, bodaj najwa¿niejsze –
dlaczego do dziœ nie mamy
ustawy reprywatyzacyjnej?
(egu)

22 marca 2015 r. w Novotelu w Warszawie uczestniczy- szpitala, o którym kr¹¿y³y po³am w konferencji na temat zdrowia i pielêgnacji urody z chlebne opinie. W szpitalu tym
zastosowaniem produktów firmy Dr Nona, na której obecni pracowali chiñscy lekarze,
byli: za³o¿ycielka KLINIKI LENOM w Tel Awiwie - Dr Nona którzy w nocy, potajemnie,
wraz z mê¿em Moshe Shneersonem. Z wielkim zaintereso- podawali dziecku roztwór fiwaniem, wraz z 440 uczestnikami, wys³ucha³am wyk³adu zjologiczny soli. Dziewczynka
na temat szerokiego zastosowania produktów firmy oraz zosta³a uratowana, dziœ jest
obejrza³am pokaz pielêgnacji twarzy. Firma dzia³a ju¿ od zdrow¹ i piêkn¹ kobiet¹. Dobre
20 lat i znana jest na ca³ym œwiecie.
wyniki leczenia przyczyni³y siê
Na czym polega fenomen Preparaty te mobilizuj¹ do do zainteresowania siê Moproduktów Dr Nony?
walki wewnêtrzne rezerwy rzem Martwym, co zaowocoW klinice Lenom opracowa- organizmu poprzez w³¹czenie wa³o powstaniem wielu prac
na zosta³a unikalna metoda „awaryjnego” trybu ochron- naukowych i patentów.
Gdy doros³a, jedynym jej
otrzymywania archebakterii nego, który posiada ka¿dy
marzeniem by³o ratowanie
in vitro, której mechanizm cz³owiek.
dzia³ania na organizm ludzki jest
GENEZA POWSTANIA ¿ycia ludzkiego i pomoc w odpodobny do dzia³ania komórek KLINIKI LENOM
zyskiwaniu zdrowia. Jak postamacierzystych. Archebakteria to
Doktor Nona w wieku dzie- nowi³a, tak zrobi³a. Ukoñczy³a
najstarsza komórka na Ziemi. ciêcym zachorowa³a na raka studia medyczne i bez reszty
¯yje ona w wodach Morza wêz³ów ch³onnych. By³a wyj¹t- poœwiêci³a siê, wraz z mê¿em,
Martwego, które wbrew nazwie, kowo ³adnym dzieckiem. Leka- pracy naukowej nad tworzenie jest ca³kowicie martwe. rze, po bezradnym roz³o¿eniu niem preparatów ratuj¹cych
Pocz¹tkowo uczeni mieli r¹k, zaproponowali operacjê ¿ycie i przywracaj¹cych zdroogromne trudnoœci w pozyski- twarzy, co spowodowa³oby wie, sp³acaj¹c w ten sposób
waniu archebakterii, poniewa¿ oszpecenie dziecka, jednak d³ug wdziêcznoœci za uratowausypia ona na 7 lat. Archebak- nie dawali nadziei na wylecze- nie jej ¿ycia.
teria jest ogromnym, niewy- nie. Matka nie chcia³a siê z tym
Wiêcej informacji o preczerpanym Ÿród³em biologicz- pogodziæ. Pomyœla³a, ¿e je¿eli paratach i mo¿liwoœci
nie aktywnych substancji, córeczka ma umrzeæ, to niech uzyskania konsultacji
energii i informacji na poziomie umrze jako ³adne dziecko. zdrowotnych pod numekomórkowym. Komórki macie- Znajomi namówili j¹, aby po- rem telefonu 507 257 824.
rzyste, z kolei, s¹ poprzedniBogumi³a Szyd³owska
jecha³a do Leningradu, do
kami ró¿nego rodzaju typu komórek, które tworz¹ wszystkie
tkanki oraz narz¹dy ludzkiego
cia³a. Bior¹c pod uwagê zdolnoœci i mo¿liwoœci komórek
macierzystych, mo¿na je nazwaæ „brygad¹ remontow¹”,
która wysy³ana jest na zagro¿ony odcinek i zastêpuje chore
i uszkodzone komórki danego
narz¹du. Wraz z up³ywem lat
iloœæ komórek macierzystych
maleje, a zdolnoœæ organizmu
do autoregeneracji obni¿a siê.
Archebakteria nie tylko sprzyja zachowaniu i zwiêkszeniu
iloœci komórek macierzystych
w organizmie, ale jest zdolna
do zast¹pienia ich, jeœli jest
to konieczne.
Dziêki po³¹czeniu w³aœciwoœci archebakterii i soli Morza
Martwego uda³o siê stworzyæ
bioorganomineralny kompleks
– HALO KOMPLEKS, który
zawarty jest we wszystkich
preparatach w celu podniesienia
odpornoœci, ochrony zdrowia
Zapraszamy do naszego biura w Warszawie.
i odm³odzenia organizmu.

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

Kto przygarnie Biszkopta
BISZKOPT jest psem dojrza³ym, œredniej wielkoœci, o
jasno be¿owym ubarwieniu.
Przebywa w hotelu dla zwierz¹t, gdzie czeka na dobry
dom na zawsze. Lubi ciszê i
spokój. Jest przyjacielski i
grzeczny.
Kontakt w sprawie adopcji: 508 154 332.

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów.
www.e-maestro.eu
Atrakcyjne cenowo wszelakie opony.
tel. 665-007-515

Ostatnie wolne miejsca na kurs jêzyka
niemieckiego!
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Krzy¿ - symbol chrzeœcijañstwa
dokoñczenie ze str. 1

- Trzeba sobie zdawaæ
sprawê z tego, ¿e w pierwszych latach po œmierci Jezusa,
chrzeœcijanie byli nieliczni.
Znaki, którymi siê pos³ugiwali, mia³y byæ znakami rozpoznawczymi, zrozumia³ymi
jedynie dla wspó³wyznawców, tak, aby nikt niepowo³any nie móg³ przyjœæ na ich
zgromadzenie.
Chrzeœcijanie postrzegani
byli jako szkodliwa sekta
¿ydowska i w³aœciwie zawsze
przeœladowani. Przeœladowania przybiera³y formê
mniejsz¹ lub wiêksz¹, w zale¿noœci od okresu. W czasie
bardziej nasilonych przeœladowañ za przynale¿noœæ do
chrzeœcijan grozi³a arena i
po¿arcie przez dzikie zwierzêta. Gdyby ktoœ z zewn¹trz,
maj¹cy wrogie zamiary, dowiedzia³ siê o gromadz¹cych
siê chrzeœcijanach, skoñczy³oby siê to wiêzieniem albo
utrat¹ ¿ycia. Ryba, sekretny
znak, pozwala³a im rozpoznaæ siê miêdzy sob¹.
Wracaj¹c jeszcze do Sienkiewicza, Winicjusz ze znakiem ryby spotka³ siê nastêpny raz przed wiêzieniem,
gdzie przebywa³a Ligia.
Znak ten nakreœli³ pretorianin,
który potajemnie wyznawa³
wiarê w Chrystusa:
„Pochyli³ siê i w mgnieniu
oka nakreœli³ swym galijskim
mieczem kszta³t ryby” – w
ten sposób obieca³ pomoc,
zwracaj¹c równoczeœnie
uwagê na gro¿¹ce niebezpieczeñstwo.
- W ikonografii wczesnochrzeœcijañskiej spotykamy te¿ wizerunek Dobrego
Pasterza – czy on równie¿
by³ symbolem chrzeœcijan?
- Tak, by³ symbolem chrzeœcijan, ale mo¿e nie tak powszechnym w zastosowaniu,
jak ryba. O ile bowiem rybê,
kotwicê, czy trójz¹b narysowaæ schematycznie jest
³atwo, o tyle dobrego pasterza – ju¿ nie. To wizerunek
postawnego mê¿czyzny z
owieczk¹ na szyi. Symbol ten
dobrze oddawa³ istotê chrzeœcijañstwa, wskazuj¹c na

osobê tego, który przyszed³
odszukaæ, czyli zbawiæ, zab³¹kan¹ owieczkê. Mamy tu
odwo³anie do przypowieœci o
zaginionej owcy. Pasterz pozostawia 99 owiec i idzie szukaæ tej jednej, która gdzieœ siê
zatraci³a. W ten sposób Pan
Jezus naucza, ¿e wiêksza
jest radoœæ w Niebie z jednego nawróconego grzesznika,
ni¿ z 99 sprawiedliwych. Tak
jak pasterz o owce, tak On
wykazuje zatroskanie o swoich wiernych. Kiedy chrzeœcijañstwo sta³o siê religi¹ oficjaln¹, symbol Dobrego Pasterza pojawi³ siê w wielu bazylikach, sta³ siê czêstym motywem w ikonografii chrzeœcijañskiej, ale wczeœniej, na
schematyczny znak rozpoznawczy, nie bardzo siê
nadawa³.
- Za to krzy¿, dwie przecinaj¹ce siê pod k¹tem prostym linie, nadawa³ siê jak
najbardziej, ale nie od razu
sta³ siê symbolem chrzeœcijan, dlaczego?
- O ile ryba, która jest znakiem eucharystycznym, pokazywa³a sedno chrzeœcijañstwa, o ile takim znakiem dogmatycznym by³a te¿ figura
Dobrego Pasterza, o tyle
krzy¿ na samym pocz¹tku nie
mia³ ¿adnych odniesieñ do
dogmatów chrzeœcijañskich,
do ¿adnych prawd wiary, nie
mia³, nazwijmy to, „zaplecza”
dogmatycznego. Ci¹¿y³o nad
nim fatum hañby i narzêdzia
okrutnej kary, najciê¿szej,
jak¹ znali Rzymianie, kary
œmierci.
- Jak to siê wobec tego
sta³o, ¿e chrzeœcijanie jednak zdecydowali siê na
krzy¿?
- To raczej krzy¿ zdecydowa³ siê na nich. Myœlê, ¿e
kwestiê tê trzeba w³aœnie w
taki sposób postawiæ, bo
chrzeœcijanie, krzy¿, jako
znak swojej wiary, niejako
otrzymali. Przez pierwsze trzy
wieki nie legitymowali siê
krzy¿em. Sytuacja zmieni³a
siê na pocz¹tku IV wieku, a
dok³adnie w 312 roku, kiedy
to cesarz Konstantyn Wielki,
przed bitw¹ z uzurpatorem

Maksencjuszem przy moœcie
Mulwijskim w Rzymie, ujrza³
na niebie tajemniczy symbol,
z³o¿ony z greckich liter X=Chi
i P=Rho (skrót od imienia
Chrystusa), otoczony wieñcem laurowym:

Ten znak nazywa³ siê
„Chrystogram”. To by³ taki
specyficzny krzy¿: litera X,
w której œrodek wpisana zosta³a litera P. Nie by³ to jeszcze krzy¿, który znamy dzisiaj, ale ju¿ zapowiada³ przyjêcie symbolu krzy¿a przez
chrzeœcijan, bowiem podpisany by³ s³owami: „In hoc
signo vinces” – „W tym znaku zwyciê¿ysz”.
Znak, który, nie bardzo wiadomo, na jawie, czy we œnie,
Konstantyn zobaczy³, kaza³
umieœciæ na sztandarze, niesionym przed wojskiem. Z
jego pomoc¹ pokona³ Maksencjusza, który ostatecznie
uton¹³ w Tybrze podczas
ucieczki z pola walki.
Historyk Koœcio³a, Euzebiusz z Cezarei tak opisuje
okolicznoœci wizji:
„W nim [Konstantynie]
uczucie pobo¿noœci Boga
by³o jak gdyby wrodzone,
wiêc [...] doskonale zdaj¹c
sobie sprawê z tego, ¿e to
Bóg mu dopomóg³, wyda³
natychmiast rozkaz, aby wystawiono pos¹g ze zwyciêskim znakiem Zbawiciela”.
Odt¹d krzy¿ przesta³ byæ
znakiem hañby, a sta³ siê królewskim znakiem zwyciêstwa. TrzeŸwo oceniaj¹c sytuacjê, Konstantyn w 313
roku wyda³ edykt mediolañski, który dawa³ religii chrzeœcijañskiej swobodê dzia³ania
i zrównywa³ j¹ w prawach z
dawn¹ wiar¹. Krzy¿ staje siê
znakiem cesarstwa. Pojawia

Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski
Zmartwychwstanie Pañskie AD 2015
„Tak jest napisane:
Mesjasz bêdzie cierpia³ i trzeciego dnia zmartwychwstanie;
w imiê Jego g³oszone bêdzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, pocz¹wszy od Jeruzalem.
Wy jesteœcie œwiadkami tego.”
(£k 24, 46-47)
S³owa te ju¿ spe³ni³y siê w Mêce, Œmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa.
Dope³niaj¹ siê od dwóch tysiêcy lat w ¿yciu Koœcio³a, w ¿yciu ka¿dego z nas –
jesteœmy uczestnikami radoœci Zmartwychwstania i tymi, ku którym kierowana
jest ³aska jako owoc dokonanego dzie³a odkupienia, zbawienia cz³owieka.
Radoœæ poranka Zmartwychwstania niech przenosi siê na ka¿dy dzieñ
i ka¿de dzia³anie, jakie podejmujemy. Niech wype³nia ka¿d¹ relacjê miêdzyludzk¹,
w jakiej uczestniczymy. Niech bêdzie Ÿród³em codziennie odnawianej nadziei
i wiary, ¿e cz³owiek obdarowany tak wielkim zwyciêstwem, w mocy wiary
wszystko mo¿e przemieniæ w duchu mi³oœci i Chrystusowej Ewangelii.
Wszystkim Czytelnikom „Nowej Gazety Praskiej” na ten szczególny
czas Œwi¹t Wielkiej Nocy z serca b³ogos³awiê

siê w pa³acu cesarza, na
jego koronie, zdobi cesarskie
pieczêcie, ma status znaku
pañstwowego.
- A kiedy krzy¿ pojawi³ siê
w formie, jak¹ znamy dzisiaj
i zacz¹³ byæ powszechnie
u¿ywanym znakiem?
- To, ¿e zosta³ przyjêty
przez cesarza i jego dwór,
nie znaczy, ¿e wszed³ od
razu do ogólnochrzeœcijañskiego obiegu. Od Konstantyna zaczyna siê inne postrzeganie krzy¿a: przesta³
byæ, co prawda, jedynie znakiem mêki, ale d³ugo musia³
torowaæ sobie drogê do powszechnego uznania go za
symbol.
Krzy¿, który znamy dzisiaj,
zaczyna siê pojawiaæ w V
wieku, ale - ciekawa rzecz pocz¹tkowo jest on pusty, bez
figury Jezusa. Figura Jezusa
na krzy¿u – to dopiero VI
wiek. W tym czasie jest to figura Chrystusa zwyciêskiego
- króla, przybrana w szaty liturgiczne. Od XII mniej wiêcej wieku zaznacza siê w
Koœciele tzw. nurt dolorystyczny, w którym bardziej ni¿
na zwyciêstwo Boga, zwraca
siê uwagê na cierpienie cz³owieka. Zaczynaj¹ siê tworzyæ
drogi krzy¿owe, kalwarie, powstaj¹ nabo¿eñstwa pasyjne.
W ikonografii postaæ Jezusa
na krzy¿u jest ró¿nie przedstawiana: albo ma wyprostowane ramiona, i to jest znak
triumfu, albo ma ramiona
zwieszone, oczy otwarte, lub
spuszczone, itd. Sam krzy¿,
z czasem te¿ przybiera ró¿ne
kszta³ty.
- Dlaczego spotykamy
krzy¿e o przeró¿nych formach?
- Bo ka¿da z nich wyra¿a
co innego. W zale¿noœci, jaki
przybiera kszta³t, wyra¿a
okreœlon¹ treœæ. Porównajmy
np. krzy¿ grecki i ³aciñski.

Krzy¿ grecki ma równe ramiona. Symbolizuj¹ one wzajemne przenikanie siê dzia³ania cz³owieka – belka pozioma i dzia³ania Boga – belka
pionowa. Wymiar bo¿y i ludzki w tym krzy¿u uwzglêdnione s¹ po równo. W krzy¿u
³aciñskim natomiast, krótsza
belka pozioma, uniesiona ku
górze, oznacza podniesienie
natury ludzkiej do udzia³u w
¿yciu boskim.
Ciekawy jest te¿ krzy¿ jerozolimski, krzy¿ maltañski,
swastyka i krzy¿ prawos³awny:

Krzy¿ jerozolimski, symbol
Ziemi Œwiêtej, to w³aœciwie
piêæ krzy¿y. Symbolizuj¹ one
piêæ ran Jezusa. Inna interpretacja mówi o czterech
stronach œwiata (ma³e krzy¿e) odkupionych przez
œmieræ Chrystusa (du¿y
krzy¿). Krzy¿ maltañski ma
osiem wierzcho³ków, odwo³uj¹cych siê do oœmiu b³ogos³awieñstw. Swastyka, kojarz¹ca nam siê nieodparcie z nazizmem, to przedwedyjski
symbol szczêœcia i pomyœlnoœci, wystêpuj¹cy w wielu rejonach œwiata, szczególnie
rozpowszechniony w wedyzmie, hinduizmie, ale równie¿
w s³owiañskiej wierze.
Wreszcie krzy¿ prawos³awny: ma dwa dodatkowe
elementy, które go ró¿ni¹ od
krzy¿a ³aciñskiego. Nad poziom¹ belk¹ widnieje mniejsza poprzeczka. Jest to tabliczka, na której napisane
by³o imiê Jezusa: INRI (Iesus
Nasarenus Rex Iudaeorum).
U do³u krzy¿a prawos³awnego umieszczona zosta³a ukoœna belka, wzniesiona z prawe strony ku górze, w kierunku dobrego ³otra i wskazuj¹ca mu niebo, a z³emu ³otrowi
– piek³o.
W ci¹gu wieków nastêpowa³y dalsze zmiany w krzy¿ach
ju¿ istniej¹cych. Szczególnie
wiele odmian krzy¿a powsta³o
w zwi¹zku z rozwojem heraldyki, w której powsta³a potrzeba
ró¿nicowania form krzy¿a w
celu nadania mu form specyficznych dla danej rodziny, np.
krzy¿ Jagielloñski. Nie chodzi³o tu o ¿aden przekaz dogmatyczny, tylko o to, aby znak siê
wyró¿nia³.
- Krzy¿ to jednak nie tylko znak graficzny i motyw
w sztuce, ale równie¿ element obyczajowoœci, towarzysz¹cy codziennym czynnoœciom chrzeœcijanina.
Jak krzy¿ obecny jest w naszym ¿yciu?
- Od kiedy krzy¿ przesta³
byæ znakiem hañby, towarzyszy nam ca³y czas. Z nim budzimy siê i chodzimy spaæ.

Czynimy znak krzy¿a wielokrotnie w czasie nabo¿eñstw,
przed jedzeniem, w czasie
modlitwy, ¿egnaj¹c kogoœ na
d³ug¹ drogê i przy wielu innych okazjach. W œredniowieczu wesz³a w ¿ycie praktyka,
zachowana do dziœ, umieszczania krzy¿y w ró¿nych
miejscach ziemi, ¿eby sakralizowaæ przestrzeñ, np. krzy¿e pojawia³y siê na targach,
na rozdro¿ach, w ich cieniu
spe³nia³o siê ludzkie dzia³anie.
Pod nimi lub w ich bliskoœci
og³aszano dekrety, wymierzano sprawiedliwoœæ, sk³adano
przysiêgi.
Na planie krzy¿a budowano
koœcio³y. Krzy¿em zwieñczano wie¿e koœcielne i ratusze,
stawiano je w miejscach dawnych kultów pogañskich, na
szczytach gór i prze³êczach.
Od póŸnego antyku i wczesnego œredniowiecza krzy¿
traktowany by³ jako narzêdzie
szczególnej opieki Boga.
Czêsto wiêc spe³nia³ rolê
amuletu. Ryto go na p³ytach
nagrobnych, wk³adano do
grobu, noszono na szyi, przyczepiano do odzie¿y i ¿o³nierskich he³mów, rzeŸbiono - co
ciekawe - na grzebieniach.
W³adcy umieszczali krzy¿e na
diademach, jab³ku królewskim,
tronie i berle. Czerwony krzy¿
sta³ siê na ca³ym œwiecie
symbolem humanitaryzmu i
nazw¹ organizacji miêdzynarodowej, dzia³aj¹cej na rzecz
poszkodowanych w czasie
wojen, klêsk ¿ywio³owych i
kataklizmów.
Rozwa¿ania o symbolice
krzy¿a chcia³bym zakoñczyæ
¿yczeniami.
Jest taka pieœñ koœcielna,
w której pojawiaj¹ siê s³owa:
„Kto krzy¿ odgadnie, ten
nie upadnie”
¯yczê czytelnikom Nowej
Gazety Praskiej, ¿eby „odgadli” Krzy¿ oraz dostrzegli w
nim znak zwyciêstwa, nowego ¿ycia i Bo¿ej mi³oœci.
Dziêkujemy za rozmowê
Rozmawia³a
Joanna Kiwilszo

Szpital po nowemu
Rozmowa z Andrzejem Golimontem, prezesem spó³ki Szpital Praski
Parê miesiêcy temu pisaliœmy o gigantycznym przedsiêwziêciu – remoncie g³ównego budynku, tzw. A. Jaki
jest tego etap na dziœ?
Przypomnê, ¿e inwestycja
zosta³a podzielona na dwa
etapy w pionie, bo niemo¿liwe
by³o wy³¹czenie ca³ego budynku. Najkorzystniejsz¹ ofertê
z³o¿y³ Budimex i ta firma w³aœnie jest wykonawc¹.
W czerwcu br. pacjenci
powinni ju¿ korzystaæ z czêœci
A Wschód, czyli od strony
koœcio³a Œw. Floriana. W tej
chwili trwaj¹ koñcowe prace:
windy, czujki przeciwpo¿arowe,
przetargi na wyposa¿enie.
Jakie oddzia³y znajd¹ siê
w tej czêœci?
Na parterze izba przyjêæ ginekologiczno-po³o¿nicza (tam,
gdzie by³a przedtem apteka
komercyjna), pracownia endoskopii z sal¹ wybudzeñ i dwoma gabinetami. Naprzeciwko
laboratorium toksykologiczne i
pracownia serologiczna. Na
koñcu korytarza apteka szpitala.
Co bardzo wa¿ne, to ju¿ bardzo
nowoczesna apteka, dzia³aj¹ca
w zgodzie z nowym prawem
farmaceutycznym. Podkreœlmy,
to apteka obs³uguj¹ca szpital,
niedostêpna dla pacjentów.
Na I piêtrze znajdzie siê oddzia³ po³o¿niczy z dwiema jednoosobowymi salami porodowymi, wyposa¿onymi w to
wszystko, czego mo¿na oczekiwaæ: nowoczesne ³ó¿ka porodowe pozwalaj¹ce rodz¹cej
na przyjêcie dowolnej pozycji,
drabinki, pi³ki. Wszystko to bez
jakichkolwiek op³at, w ramach
NFZ. Naturalnie – podobnie
jak dzieje siê to ju¿ dziœ – pacjentce towarzyszyæ bêdzie
mog³a osoba bliska. Bêdzie tu
te¿ sala ciêæ cesarskich z sal¹
wybudzeniow¹. Po porodzie
mama z noworodkiem trafi¹
do dwuosobowej sali z
³azienk¹ i specjalnym k¹cikiem
pielêgnacyjnym.
Na II piêtrze chirurgia urazowa:
najpierw 37 ³ó¿ek po stronie
wschodniej, potem drugie tyle
po zachodniej, w salach dwuosobowych z ³azienkami.
Na III i IV piêtrze docelowo
bêd¹ oddzia³y wewnêtrzne, ale
dopiero po zakoñczeniu ca³oœci remontu, czyli tak¿e czêœci
A Zachód. Do tej pory na III
piêtrze bêdzie ginekologia, bo
nie mo¿na przecie¿ patologii
ci¹¿y zostawiæ w budynku B,
gdy blok porodowy przenosi
siê do A. Czasowo tak¿e na IV
piêtrze bêdzie urologia, która
potem przeprowadzi siê do
czêœci zachodniej, na parter.
Jaki jest koszt tej czêœci
inwestycji?
Nie da siê tego podzieliæ na
dwie równe czêœci, bo np.
dach by³ robiony od razu dla
ca³oœci. Ca³kowity koszt budynku A to oko³o 30 mln z³otych plus oko³o 10 milionów
wyposa¿enie. Ca³oœæ pokrywa
bud¿et Warszawy.
Kiedy koniec?
Umowa z Budimexem przewiduje zakoñczenie wszystkich
prac do czerwca 2016. Wówczas
wszystkie oddzia³y – oprócz detoksu – znajd¹ siê w nowym budynku A. Mamy nadziejê, ¿e pozwoli to na rozpoczêcie modernizacji budynku B – najstarszego na terenie szpitala.
A wyposa¿enie? Czy mo¿na
wykorzystaæ to, co by³o?
Zaczêliœmy w³aœnie przetargi.
Dopiero teraz, bo dopiero s¹

pieni¹dze. Poprzednio by³y tylko
na realizacjê umowy z Budimexem, czyli na sam¹ inwestycjê.
15 stycznia Pani Prezydent
wprowadzi³a autopoprawki do
podstawowego bud¿etu, przeznaczaj¹c 17 mln z³ w³aœnie na
inwestycje w Praskim – w tym
na wyposa¿enie dla obu czêœci.
Praktycznie 95 procent wyposa¿enia bêdzie nowe. Np.
neonatologia ma ca³kiem przyzwoite inkubatory, ale trzeba
dokupiæ inkubator transportowy, Trzeba wymieniæ – praktycznie w 100% - fotele i ³ó¿ka
ginekologiczne. Zreszt¹ poza
chirurgi¹ urazow¹ wszystkie
³ó¿ka musz¹ byæ wymienione,
bo dziœ nie u¿ywa siê ³ó¿ek z
palnymi materacami i bez
sterowania elektrycznego.
Jeœli chodzi o diagnostykê
obrazow¹, to na pewno nowy
aparat USG dostanie oddzia³
ginekologii i po³o¿nictwa.
Czy¿by nareszcie, po
latach, ten oddzia³ zyska³
sojusznika?
Zawsze by³em jego sojusznikiem. Przypominam, ¿e pracuj¹c w komisji zdrowia Rady
Warszawy i bêd¹c cz³onkiem
Rady Spo³ecznej Szpitala
Praskiego, zawsze usi³owa³em
wywalczyæ dla tego oddzia³u
wszystko, co mo¿liwe. Uwa¿am, ¿e zw³aszcza teraz, gdy
odm³adzaj¹ siê prawobrze¿ne
dzielnice, trzeba zrobiæ wszystko, by kobiety rodz¹ce nie
ucieka³y na lew¹ stronê Warszawy. Bo nikt nie kwestionuje faktu, ¿e pracuje tu fantastyczny zespó³, ale to jeszcze
ma³o. Musz¹ byæ warunki do
rodzenia po ludzku. Po uru-

chomieniu nowego oddzia³u
wszystko bêdzie w rêkach pacjentek. System finansowy
NFZ powoduje, ¿e aby utrzymaæ oddzia³, potrzebne jest
minimum tysi¹c porodów rocznie. Obecnie przyjmujemy ich
ponad 800. Powinno siê udaæ!
Jaki los czeka budynek B?
Na dziœ trudno powiedzieæ.
Po¿ar mostu £azienkowskiego
wstrzyma³ niektóre inwestycje,
bo nie ma pieniêdzy. Niemniej
jednak czekamy na decyzje.
Ju¿ nawet razem ze sto³ecznym konserwatorem zabytków
spaceruj¹c po terenie nieoficjalnie analizowaliœmy, co
mo¿na zrobiæ. Póki co, rozwa¿any jest jako rotacyjne miejsce dla mniejszych oddzia³ów
zlokalizowanych poza budynkiem g³ównym np. stacji dializ,
któr¹ koniecznie trzeba rozbudowaæ. Obecna aran¿acja powoduje, ¿e w stosunku do potrzeb jest za ma³o stanowisk,
które s¹ ca³y czas ob³o¿one, a
przecie¿ trudno pacjentowi
wymagaj¹cemu dializy proponowaæ jej wykonanie w œrodku nocy. Przy tym nie bez znaczenia jest fakt, ¿e oko³o 30%
kwoty, któr¹ zwraca NFZ,
trafia wprost do kasy szpitala,
pokrywaj¹c deficyt innych
oddzia³ów.
Jakie jest zad³u¿enie na
dziœ?
To nie tak. Szpital jest spó³k¹,
której g³ównym udzia³owcem
jest miasto. Na nim w³aœnie spoczywa obowi¹zek pokrywania
strat wynikaj¹cych z niedoborów
w finansowaniu przez NFZ.
To super!

Zespó³ Szkó³ Nr 45
Szko³a Podstawowa Nr 50
Gimnazjum Sportowe Nr 57
im. Królowej Jadwigi
03-721 Warszawa, ul. Jagielloñska 7
tel. 22 6191468; tel./fax 22 6191754

Nie do koñca. Nie oznacza
to bowiem, ¿e mo¿na osi¹œæ na
laurach. Oczywiœcie, ¿e szpital
generuje wynik ujemny, który
miasto pokrywa. W ubieg³ym
roku by³o to oko³o 17 mln z³otych, w tym roku zak³adamy 1415. Jest granica obni¿ania
kosztów, poni¿ej której – ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo
pacjenta - nie mo¿na zejœæ. I
miasto najwyraŸniej to rozumie.
Najwiêksze straty generuj¹
te oddzia³y, które spo³ecznoœci
Warszawy s¹ najbardziej potrzebne: interny i toksykologia.
S¹ one niedoszacowane przez
NFZ. Praktycznie wygl¹da to
tak, ¿e do ka¿dej z³otówki, któr¹
mamy z funduszu, trzeba do³o¿yæ drug¹, której nie mamy.
Wie o tym tak¿e narodowy fundusz, ale na wiedzy siê koñczy.
To jednak nie znaczy, ¿e te
oddzia³y mo¿na zamkn¹æ!
Czy nie mog¹ tu pomóc
negocjacje z NFZ?
Nie. Negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia s¹
fikcj¹. To tak, jak by³o z cenami
umownymi za czasów ministra
Krasiñskiego: nie wiadomo
by³o, kto z kim siê umawia³.
Dostaje siê od NFZ propozycjê
i negocjacje polegaj¹ na tym,
¿e mo¿na je przyj¹æ albo odrzuciæ. I tyle. Nowe kierownictwo mazowieckiego oddzia³u
sprawia wra¿enie ludzi, którzy
od dyktatu chc¹ przejœæ do
dialogu ale… negocjacje dopiero jesieni¹.
W tym roku kontrakt jest porównywalny z ubieg³orocznym,
tyle, ¿e jest jeszcze rezerwa –
nielimitowany pakiet onkologiczny. Mo¿e uda siê go wykorzystaæ, choæ warunki postawione przez NFZ dla powiatowego szpitala nie s¹ ³atwe. My
jednak te¿ mamy „tajn¹ broñ”!
Zarz¹d szpitala pracuje w sk³adzie dwuosobowym – wiceprezesem jesti Aneta Pocheæ –
¿elazna dama, która nie z takimi przeciwnikami jak NFZ dawa³a ju¿ sobie radê!
Dziêkujê za rozmowê, do
wszystkich tematów bêdziemy wracaæ.
Rozmawia³a Ewa Tucholska
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Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê • ¯arówki
• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)
• Gniazda i wy³¹czniki • Baterie
• Przed³u¿acze • Rury PCV i puszki
• Torebki strunowe • Oprawa prac
• Artyku³y papiernicze
• Druki akcydensowe
• Zdjêcia do dokumentów
• Piecz¹tki • Wydruki i ksero 20 gr

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

Rozliczamy PITy - 30 z³
Wysy³amy przesy³ki kurierskie - 25 z³

SprawdŸ, zanim wsi¹dziesz
Od dziœ rusza kampania „Taxi. SprawdŸ, zanim wsi¹dziesz”. Poprzez
ulotki, plakaty, a tak¿e spoty w pojazdach komunikacji miejskiej mieszkañcy
dowiedz¹ siê jak wybieraæ tylko licencjonowanych taksówkarzy.
Wszystkie licencjonowane warszawskie rogu szyby tylnych, prawych drzwi
taksówki musz¹ posiadaæ dachowy „kogut” pojazdu powinna znajdowaæ siê tabliczka
z napisem „TAXI”. Na przedniej szybie zawieraj¹ca szczegó³owy wyci¹g z taryfy,
pojazdu obowi¹zkowo znajdowaæ siê po- jak równie¿ informacjê o mo¿liwoœci
winna tabliczka zawieraj¹ca hologram kierowania skarg.
wraz z numerem licencji warszawskiego
Taksówkarz, po wykonaniu us³ugi
taksówkarza wraz z numerem rejestracyjnym zobowi¹zany jest wydaæ paragon fiskalny
samochodu. Dodatkowo na przednich zawieraj¹cy m.in. nr boczny i nr rejestradrzwiach powinien znajdowaæ siê ¿ó³to-czer- cyjny taksówki.
wony pas z wyraŸnym, piêciocyfrowym
W przypadku podejrzenia, ¿e us³uga
numerem bocznym oraz herb Warszawy. zosta³a wykonana niew³aœciwie, pasa¿er
We wnêtrzu pojazdu w widocznym mo¿e z³o¿yæ skargê do Biura Administramiejscu musi znajdowaæ siê specjalny iden- cji i Spraw Obywatelskich Urzêdu m.st.
tyfikator opatrzony hologramem, zdjêciem Warszawy lub zg³osiæ ten fakt za poœredkierowcy oraz opisany jego imieniem i na- nictwem portalu Warszawa 19 115.
zwiskiem, a tak¿e taksometr wskazuj¹cy
Obecnie po sto³ecznych ulicach mo¿e
aktualn¹ taryfê i op³atê. W lewym górnym poruszaæ siê blisko 10 600 taksówek.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne
w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2015/2016
* Do klas IV sportowych (profil: p³ywanie, koszykówka)
16.04.2015 r. (czwartek) godz. 18.00
* Do klas I gimnazjum sportowego (profil: p³ywanie, koszykówka, taniec)
19.04.2015 r. (niedziela) godz. 13.00
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce rekrutacji i terminów prób sprawnoœciowych
znajduj¹ siê na stronie internetowej szko³y: www.zs45.edu.pl

Radosnych Œwi¹t
Zmartwychwstania Pañskiego
wype³nionych
mi³oœci¹ i spokojem
¿ycz¹

S³awomir Antonik
Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
i

Krzysztof Miszewski
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
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mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
GITARA 881-037-630
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ANTENY, TELEWIZJA, monta¿,
serwis, tel. 534 10 20 10
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
GLAZURA, hydraulika,
malowanie, 606-181-588
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
SPRZ¥TANIE obiektów
515-943-649
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KUPIÊ ka¿de auto, równie¿
rozbite i bez dokumentów
789-090-573
PRACA
PRACOWNIA krawiecka
zatrudni emerytki przy
poprawkach, tel. 662-872-118
NIERUCHOMOŒCI
SPRZEDAM dzia³kê 300m2
ROD „Pratuliñska” telefon
507-070-924

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

Polit-busy i w³oœnie
Proszê Szanownych Pañstwa,
kluczem najlepszych dni Rzeczypospolitej by³a zgoda wszystkich
stanów z w³adc¹. Wspó³czesna
demokracja niby znios³a stany i
w³adców, ale czujemy, ¿e s¹.
Polacy nie znosz¹ partiokracji.
Aliœci obecny patriotyzm wniós³ do
Sejmu ko³tuna i walkê polityczn¹.
Czekamy na wspó³pracê i dalekowzroczny rozwój. Czekamy na
kandydatów z prawdziwego zdarzenia. Ten uk³ad niszczy nasz
kraj. ¯enado-busy do zajezdni!
Jak Polska d³uga i szeroka,
d³ugo czeka³em na spe³nion¹
dyrektywê z Brukseli. Otó¿ obserwujemy coraz wiêksz¹ populacjê dzików. Myœliwi od³awiaj¹
coraz wiêcej sztuk. W miêsie
œwiñ i dzików mog¹ kryæ siê za-

bójcze glisty w³oœni spiralnych.
Chorobotwórcze i zabójcze dla
koneserów kie³bas. Zalecenia
powiatowych lekarzy weterynarii zmieniaj¹ sposób wykrywania
larw w³oœni w miêsie. Od lat
ogl¹daliœmy skrawki miêsa ubitych sztuk pod mikroskopem lub
nowoczeœniejszym optycznie
trychinoskopem. Metod¹ ogl¹dania mogliœmy znaleŸæ jedynie
intensywne inwazje. I tak kilka lat
temu dr Tarasewicz w Legionowie wykry³a œmierteln¹ dawkê
w³oœni spiralnych w tuszy dzika
i zapobieg³a dramatowi.
Obecnie wprowadzono now¹
technikê diagnostyczn¹. Naœladuje proces trawienia miêsa w
przewodzie pokarmowym ssaków.
Stosowane enzymy uwalniaj¹

w³oœnie, a nastêpne procesy
pozwalaj¹ na ogl¹danie ¿ywych
i ruszaj¹cych siê robaków pod
mikroskopem. Wideo jest dostêpne w internecie pod has³em
w³oœnie. Moim celem jest
ostrze¿enie wszystkich, aby nie
spo¿ywali miêsa i wyrobów
nie posiadaj¹cych œwiadectwa
badania. Nie zabierali do
spo¿ycia dzików zabitych w
wypadkach komunikacyjnych i
od k³usowników. Sklasyfikowano
8 gatunków w³oœni, w tym jeden
odporny na zamra¿anie.

D
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• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
• Okna PCV i AL
• Parapety wew. i zew.
• Rolety wew. i zew.
plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

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

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
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

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 26.03.2015 r. zosta³ podany
do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ, w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy dla
Dzielnicy Praga-Pó³noc przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15
na okres 42 dni wykaz, który obejmuje lokal u¿ytkowy
stanowi¹cy w³asnoœæ m.st. Warszawy przeznaczony
do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej wraz z
oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej
czêœci gruntu.

Zintegrowany Program Rewitalizacji Pragi
W poniedzia³ek zosta³y zaprezentowane za³o¿enia d³ugo
oczekiwanego projektu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, który bêdzie realizowany w trzech praskich dzielnicach: na obu Pragach i na Targówku. Podczas konferencji
prasowej, zorganizowanej w poniedzia³ek w Muzeum Warszawskiej Pragi prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zachwala³a projekt jako przedsiêwziêcie na niespotykan¹ dot¹d skalê. Kompleksowej rewitalizacji ma bowiem podlegaæ
obszar wielkoœci P³ocka. Na realizacjê przedsiêwziêcia do
roku 2022 miasto zamierza przeznaczyæ 1,4 mln z³otych.
Wyodrêbniono szeœæ obsza- w Teatrze Powszechnym odby³y
rów wymagaj¹cych szczególnej siê pierwsze spotkania Praskiej
interwencji na Starej i Nowej Platformy Kultury - porozumienia
Pradze, Szmulkach, Kamionku o formule otwartej na wszystkie
i Targówku Fabrycznym. W ra- podmioty i osoby dzia³aj¹ce w
mach programu ma siê rozwijaæ najszerzej rozumianym obszarze
budownictwo spo³eczne. Przy kultury po prawej stronie Wis³y.
tym na Pradze Pó³noc nacisk Jej g³ównym za³o¿eniem jest pobêdzie k³adziony na remontowa- ³¹czenie œrodowiska kulturalnenie starych mieszkañ. Czêœæ z go, zw³aszcza praskich instytucji,
nich ma byæ przeznaczone dla organizacji i aktywistów. Inicjatypra¿an, których dochody s¹ za wa ma staæ siê forum spotkania
wysokie, aby dostaæ przydzia³ wszystkich, którzy s¹ zaanga¿omieszkania komunalnego, ale wani w ¿ycie kulturalne prawozbyt niskie, aby otrzymaæ kredyt brze¿nej Warszawy i chc¹ wyprana kupno w³asnego lokum. Oko- cowaæ wspólne dzia³ania dla bu³o 5 tys. mieszkañ ma byæ pod³¹- dowania lepszej przestrzeni spoczonych do miejskiej sieci cie- ³ecznej na Pradze. W ramach
p³owniczej, a do koñca trwania prowadzonych do tej pory rozprogramu wszystkie praskie mów zosta³y zidentyfikowane temieszkania maj¹ byæ wyposa¿o- maty wa¿ne dla mieszkañców
ne w ³azienki. Ma byæ rozwijany prawobrze¿nych dzielnic, m.in.
sport i rekreacja. W s¹siedztwie oferta instytucji kultury, przestrzep³ywalni na Namys³owskiej nie urbanistyczne do wspólnego
mo¿e powstaæ dodatkowa infra- zagospodarowania, wspó³praca
struktura sportowa. Mieszkañcy miêdzy organizacjami pozarz¹dotego potrzebuj¹cy otrzymaj¹ nie- wymi i instytucjami publicznymi.
zbêdne wsparcie w ramach
Spoœród trzech g³ównych inweprzeciwdzia³ania wykluczeniu i stycji miasta w dziedzinie kultury,
poprawy dostêpnoœci przestrze- przewidzianych w Zintegrowanym
ni publicznej dla osób starszych Programie Rewitalizacji, oprócz
i niepe³nosprawnych. Wa¿nym siedziby Sinfonia Varsovia na Groelementem ma byæ tak¿e inte- chowie, dwie pozosta³e znajduj¹
gracja lokalna, której pomocne siê na Pradze Pó³noc. W zmoderbêd¹ nowe miejsca na mapie nizowanym Teatrze Baj powstanie
Pragi, jak Markowska 16.
przestrzeñ na muzeum lalek oraz
Przedsiêbiorczoœæ ma pobu- dzia³ania edukacyjne. Pa³acyk
dzaæ Centrum Kreatywnoœci przy Konopackiego ma staæ siê fili¹
Targowej 56, remonty lokali u¿yt- Domu Kultury Praga z miejscem
kowych oraz wprowadzenie ela- dedykowanym seniorom i aktywstycznej polityki czynszowej. noœci lokalnej mieszkañców.
W Zintegrowanym Programie
Ogromnie wa¿n¹ rolê w programie przewidziano dla kultury i tu- Rewitalizacji przewidziano te¿
rystyki. Tu¿ przed og³oszeniem trzy projekty z du¿ym udzia³em
projektu Zintegrowanego Progra- animatorów kultury i organizacji
mu Rewitalizacji, 25 i 26 marca pozarz¹dowych: stypendia dla

osób animuj¹cych ¿ycie kulturalne na terenach objêtych programem rewitalizacji, konkurs dla
organizacji pozarz¹dowych na
projekty kulturalno-spo³ecznoedukacyjne (zostanie og³oszony
na jesieni) oraz wydzielenie specjalnej przestrzeni dla pracowni
artystycznych – przy ul. Targowej 14, jeœli bêdzie to mo¿liwe,
tak¿e w innych miejscach.
Ostateczny projektu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 roku raczej rozczarowa³ osoby bior¹ce czynny
udzia³ w kolejnych etapach
konsultacji przy jego wypracowywaniu. Zaczynaj¹c od tego,
¿e w ramach konsultacji ostatecznie nie znalaz³ siê punkt
dotycz¹cy Praskiej Platformy
Kultury, skrócono te¿ obiecywany
czas sk³adania uwag do koñca
kwietnia (wg obietnic – do koñca maja). Jest to o tyle istotne,
¿e dokument zawiera blisko 240
stron. Zaproponowane rozwi¹zania s¹ znacznie bardziej
zachowawcze ni¿ wiêkszoœæ
projektów zg³oszonych podczas warsztatów, organizowanych przez SARP. Za³o¿ono
np., ¿e utworzenie deptaka na
Z¹bkowskiej bêdzie wymaga³o
budowy nie tylko Trasy Œwiêtokrzyskiej, ale i obwodnicy Pragi, co raczej oddala realizacjê
czêœci procesów rewitalizacyjnych poza przyjêty w programie
horyzont czasowy... W ramach
konsultacji programu przewidziano seriê spotkañ z mieszkañcami. Spotkanie otwieraj¹ce
odbêdzie siê w Teatrze Baj, 9
kwietnia (w czwartek), w godzinach 17:30-19:30. Wstêp wolny.
Przewidziano te¿ 6 spacerów
z przewodnikiem po obszarach
wytypowanych do rewitalizacji.
Uwagi do programu mo¿na sk³adaæ tak¿e drog¹ mailow¹ na adres:
rewitalizacja@um.warszawa.pl
do 29 kwietnia.
Wiêcej informacji na stronie:
www.rewitalizacja.um.warszawa.pl
Kr.
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Partia kieruje, rz¹d rz¹dzi
Z rozbawieniem czytam kolejne
odcinki sagi „Urzêdy, rady nadzorcze, gabinety polityczne. Z czego
¿yj¹ radni PO?”, publikowanej w
ostatnich dniach przez sto³eczny
dodatek „Gazety Wyborczej”. Nasuwa siê tylko jeden komentarz:
kpi¹, czy o drogê pytaj¹?
Dziennikarze sprawiaj¹ wra¿enie, jakby dopiero wczoraj odkryli
poziom nepotyzmu w sto³ecznym
samorz¹dzie, za który od ponad
oœmiu lat odpowiada Platforma
Obywatelska. Wczeœniej wiele razy
informowali o ustawianych konkursach, o dziwnych zatrudnieniach
pojedynczych radnych, teraz uk³ada im siê to w ca³oœæ. Wreszcie.
Nadal jednak t¹ ca³oœci¹ jest dla
nich tylko skala zjawiska.
Problem jednak jest w czym innym,
a sprawa bardziej skomplikowana.
Pisa³em o tym ju¿ kilka lat temu w
ksi¹¿ce pod redakcj¹ prof. Adama
Grzegorczyka „Platforma Obywatelska. Diagnoza”. Sprzeciw oczywiœcie winno budziæ zatrudnianie
na lukratywnych stanowiskach w
administracji publicznej radnych i
funkcyjnych dzia³aczy Partii, jak
równie¿ ich krewnych i protegowanych. Diametralnie inny natomiast
jest przypadek osoby, która by³a
pracownikiem urzêdu czy domu
kultury, zanim uzyska³a mandat w
wyborach. Je¿eli to nie jest zabronione przepisami z uwagi na konflikt interesów, nie ma w tym nic
z³ego.
Z jednym zastrze¿eniem. Osoby takie, nawet je¿eli nie uleg³y
pokusie marchewki: nepotyzmu,
s¹ podatne na bat: naciski partyjnych prze³o¿onych w pracy, mog¹cych im sugerowaæ konkretne
zachowania podczas g³osowañ w
radzie. Gdyby nie zjawisko masowego zatrudniania radnych w
urzêdach po wyborach, by³by to
problem wy³¹cznie dla ich charakterów. Je¿eli jednak ci, którzy

uczciwie zatrudnili siê w instytucji kierowanej przez Partiê, i ci,
którzy to Partii zawdziêczaj¹ pracê, stanowi¹ w sumie decyduj¹c¹
wiêkszoœæ w klubie radnych i w
radzie, to sytuacja staje siê
patologiczna. Reprezentowanie
mieszkañców przez radê staje
siê fikcj¹, gdy¿ to nie rada ju¿
podejmuje decyzje, lecz Partia.
„Partia kieruje, rz¹d rz¹dzi” tak na wyk³adach z prawa administracyjnego charakteryzowa³
ustrój realnego socjalizmu œp.
prof. Micha³ Kulesza. Jak najdalszy jestem od przyrównywania
wspó³czesnej Polski do PRL, ale
faktem jest, ¿e nie uda³o siê nam
wypleniæ pozosta³ego po tamtych
czasach nawyku upartyjniania
w³adzy na ka¿dym szczeblu, co
skutecznie niszczy demokracjê.
¯yczê wszystkim, ¿ebyœmy po
tegorocznym maratonie wyborczym, prezydenckim i parlamentarnym, wreszcie „obudzili siê we
w³asnym domu”, jak to zapowiadali æwieræ wieku temu Artyœci
dla Rzeczypospolitej. Do tej tradycji chêtnie odwo³uje siê prezydent Komorowski - i co z tego?
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
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Nareszcie!
Okazuje siê, ¿e otwarcie
drugiej linii metra, to nie jedyna dobra rzecz, jaka spotyka
prawobrze¿n¹ Warszawê.
W³adze stolicy og³osi³y w³aœnie
ogromny projekt rewitalizacji
Pragi. W ci¹gu najbli¿szych
kilku lat zainwestowanych ma
tu zostaæ a¿ 1,4 miliarda z³otych.
Pozostaje tylko powiedzieæ:
nareszcie!
O problemach tej czêœci
stolicy mo¿na by napisaæ
ksi¹¿kê. Pocz¹wszy od braku
toalet w kilku tysi¹cach mieszkañ, na kiepskich wynikach w
nauce dzieci koñcz¹c. Sam remont praskich kamienic wyceniany by³ na setki milionów z³o-

Zadbajmy o Cmentarz Tarchomiñski
Mi³o mi poinformowaæ, ¿e w
tym roku nasze stowarzyszenie
rozpocznie zbiórkê na rzecz
renowacji zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym
przy ul. Mehoffera na Tarchominie. Inicjatywa Mieszkañców
Bia³o³êki otrzyma³a w³aœnie
od Kurii Biskupiej Diecezji
Warszawsko-Praskiej zgodê
na przeprowadzenie zbiórki
pieniê¿nej z przeznaczeniem
na odnowienie cmentarza, a
patronat nad ca³¹ akcj¹ objê³a
parafia œw. Jakuba Aposto³a, do
której miejsce to nale¿y.
Cmentarz grzebalny przy
ul. Mehoffera jest miejscem
szczególnym dla mieszkañców Bia³o³êki, a zw³aszcza
Tarchomina. Powsta³ on na
prze³omie XVIII i XIX stulecia.

Razem mo¿emy wiêcej
telka naszego pañstwa, bardzo
czêsto spotykam siê z ludŸmi,
którzy potrzebuj¹ pomocy i
wsparcia. W ¿yciu codziennym
spotykam siê z sytuacjami, które
potrafi¹ byæ niewyobra¿alnymi
ludzkimi tragediami. Nieraz zdarzy³o mi siê roniæ ³zy wraz z osobami, które potrzebowa³y pomocy.
Zawsze, gdy udaje siê Pañstwu
pomóc i sprawiæ, ¿e stajecie siê
szczêœliwsi, sprawia mi to
ogromn¹ radoœæ i daje poczucie
dobrze wykonywanej s³u¿by.
Oczywiœcie, wszyscy jesteœmy
ludŸmi i s¹ pewne bariery, których niestety przeskoczyæ nie
potrafimy. Niemniej jednak ta
nominacja i wyró¿nienie w konkursie daj¹ poczucie docenienia
ciê¿kiej pracy oraz radoœci, a
tak¿e zachêty do dalszej pracy
na rzecz lokalnej spo³ecznoœci
i pomocy ludziom.
Nawi¹zuj¹c do tematu bud¿etu partycypacyjnego pragnê poinformowaæ, i¿ w dniach
24, 25 i 30 marca odbywa³y
siê spotkania preselekcyjne. 24
marca omawiano projekty infrastrukturalne, 25 marca projekty
kulturalne i dotycz¹ce ochrony
œrodowiska. Na 30 marca zaplanowano spotkanie dotycz¹ce
projektów z zakresu edukacji i
sportu. Wszystkie projekty s¹
bardzo ciekawe i merytoryczne.
Z 78 projektów wy³onionych

pomnik. Nie gorszy ni¿ kojarzone z ni¹ metro. Pradze i
jej mieszkañcom naprawdê
siê to nale¿y, dlatego wszyscy
powinniœmy trzymaæ kciuki,
¿eby jej siê uda³o.
Sebastian Wierzbicki
przewodnicz¹cy SLD w Warszawie
www.sebastianwierzbicki.pl

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Prawa strona Warszawy

28 marca w Radisson Blue
Sobieski Hotel odby³a siê gala
Fundacji „Razem Lepiej”. Wrêczane by³y nagrody konkursu
„Przyjaciel Rodziny”. Wydarzenie
by³o bardzo podnios³e, w uroczystoœci uczestniczyli m.in. osoby
dzia³aj¹ce charytatywnie, artyœci,
aktorzy oraz przedstawiciele ró¿nych organizacji w tym wspieraj¹cych osoby niepe³nosprawne.
Kapitu³a wyró¿ni³a nastêpuj¹ce
kategorie: rodzina wielodzietna,
ojciec samotnie wychowuj¹cy
dzieci, matka samotnie wychowuj¹ca dzieci, osoba publiczna, fundacja/stowarzyszenie, przekaz
medialny, sponsor/ofiarodawca.
Z przyjemnoœci¹ informujê, i¿
na zg³oszenie mieszkañców
zosta³am nominowana do nagrody w kategorii „osoba publiczna”. Ogromnym zaszczytem by³o dla mnie odebranie
wyró¿nienia na sobotniej gali z
r¹k prezesa Fundacji Pana Marka Szambelana oraz aktora Piotra Zelta. Serdecznie dziêkujê
mieszkañcom za zaufanie, zaœ
kapitule Fundacji i prezesowi za
tak wielki symbol. Fundacja „Razem Lepiej” dzia³a od 2008 roku;
celem jej dzia³alnoœci jest pomoc
ofiarom przemocy domowej
oraz rodzinom znajduj¹cym siê
w trudnej sytuacji ¿yciowej. Jako
radna dzielnicy Praga Pó³noc,
ale tak¿e jako matka i obywa-

tych, a rewitalizacja nie polega przecie¿ tylko na tym. Do
tej pory w³adze Warszawy traktowa³y tê czêœæ miasta po macoszemu. Przy kolejnych ciêciach bud¿etu to z inwestycji
po tej stronie Wis³y najczêœciej
rezygnowano. Oprócz metra i
osiedla komunalnego na Golêdzinowie nie powsta³o tu tak
naprawdê nic. O - przepraszam - jest jeszcze Muzeum
Pragi. Teraz ma siê to wszystko zmieniæ i przyznam, ¿e plan
jest bardzo ambitny. Na same
remonty kamienic na Starej i
Nowej Pradze, Szmulowiznie,
Kamionku i Targówku ma pójœæ
a¿ 800 mln z³. Oprócz remon-

tów maj¹ powstawaæ nowe
budynki, a tak¿e ¿³obki, przedszkola, lokalne centra kultury.
Jedno z nich w pa³acyku Konopackiego, choæ obecne w³adze Pragi Pó³noc torpeduj¹ ten
pomys³, chc¹c tam ulokowaæ
Muzeum ¯o³nierzy Wyklêtych.
Zmieniæ ma siê bazar Ró¿yckiego, choæ do tego potrzeba
jeszcze porozumienia z kilkunastoma w³aœcicielami, którzy
odzyskali jego du¿¹ czêœæ. Na
kulturê po praskiej stronie
Wis³y ma byæ przeznaczone
400 milionów z³otych, z czego
280 mln na budowê siedziby
Sinfonii Varsovii na Grochowie.
Liczby naprawdê szokuj¹
zw³aszcza, ¿e do tej pory
w³adze stolicy Pragi nie rozpieszcza³y. Je¿eli Hannie
Gronkiewicz-Waltz uda siê
ten projekt zrealizowaæ, to
pozostawi po sobie naprawdê

zostanie 50, które przejd¹ do
ostatniej fazy wyborczej. Gratulujê wszystkim projektodawcom
i dziêkujê za ich zaanga¿owanie.
Im wiêcej osób zaanga¿owanych w ¿ycie naszej praskiej
spo³ecznoœci, tym lepiej.
Chcia³abym jednoczeœnie za
poœrednictwem Nowej Gazety
Praskiej, w której od niedawna
mam przyjemnoœæ pisaæ felietony, z³o¿yæ Pañstwu ¿yczenia.
Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t
Zmartwychwstania Chrystusa,
pragnê ¿yczyæ Pañstwu zdrowych, pogodnych, pe³nych rodzinnej atmosfery i spokojnej
zadumy Œwi¹t, a tak¿e tradycyjnego mokrego dyngusa.
Niech ta œwi¹teczna atmosfera, a tak¿e pojawiaj¹ca siê nieœmia³o wiosna, dadz¹ nam
du¿o si³y i chêci do dzia³ania.
Adriana Jara
radna Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy

Znajduje siê na nim wiele zabytkowych nagrobków, m.in.
grób w³aœciciela Winnicy Józefa Labey, liczne groby kap³añskie, a tak¿e mogi³y z lat wojennych, w tym groby ¿o³nierzy Armii Krajowej, poleg³ych
w walkach w Kampinosie w
1944 r. W zesz³ym roku na
Cmentarzu Tarchomiñskim
mia³y miejsce obchody 70.
rocznicy œmierci ¿o³nierzy AK
„Obro¿a”, w których uczestniczy³a równie¿ delegacja Inicjatywy Mieszkañców Bia³o³êki.
W trosce o to wyj¹tkowe
miejsce dzia³acze IMB podjêli
inicjatywê zbiórki pieniê¿nej,

która w naszym zamierzeniu
ma mieæ charakter coroczny i
odbywaæ siê bêdzie na prze³omie paŸdziernika i listopada.
Mamy okazjê zaobserwowaæ,
¿e podobne inicjatywy, np.
dotycz¹ce Cmentarza Pow¹zkowskiego, spotykaj¹ siê
z du¿ym zainteresowaniem i
odzewem mieszkañców Warszawy. Jesteœmy przekonani, ¿e
równie¿ bia³o³êczanie chêtnie
przy³¹cz¹ siê do akcji ratowania
Cmentarza Tarchomiñskiego.
Ju¿ teraz serdecznie Pañstwa
do tego zachêcam.
Korzystaj¹c z okazji pragnê z³o¿yæ Pañstwu ¿ycze-

nia radosnych, rodzinnych
i pe³nych mi³oœci Œwi¹t
Wielkanocy.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy”
www.inicjatywa.waw.pl
facebook.com/InicjatywaWAW

Ch³odnym okiem

Inwestycje Praga 2015 - czêœæ I
W styczniu br. Rada Warszawy
przyjê³a przygotowany jeszcze
w ubieg³ej kadencji bud¿et
Warszawy, w tym tak¿e dzielnicowy za³¹cznik Pragi Pó³noc.
Jest on daleki od doskona³oœci,
ale z grubsza pokazuje, co w
zakresie inwestycji powinno w
roku 2015 wydarzyæ siê na
Pradze. Przewidywane wydatki
to 51 817 770 z³otych.
Najwiêksze œrodki, 47 881 334
z³otych, zosta³y przeznaczone
na zadania z zakresu £adu
Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomoœciami. Obejmuje
ona nastêpuj¹ce pozycje
1. Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozosta³e zadania
zwi¹zane z zapewnieniem lokali
mieszkalnych - 30 131 881 z³otych.
* Przypomnê, ¿e przy ul. Jagielloñskiej wybudowano cztery
budynki komunalne za kwotê
18 206 301 z³otych. £¹cznie
303 lokale mieszkalne z funkcj¹
us³ugowo handlow¹, infrastruktur¹ techniczn¹ i elementami
zagospodarowania terenu. W
2015 r. przewidziano koñcowe
rozliczenie inwestycji.
* W ramach tej grupy realizowane jest zadanie Ciep³o
sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44,
Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22,
Kawêczyñska 18, 20, 24, 26, 41,
43, 45, 65, 73, Kowieñska 4,
Siedlecka 26, 29, 45, Œrodkowa 3,
3a, 12, 17, Tarchomiñska 12,
Wileñska 25, 29, Z¹bkowska 50
za kwotê 9 630 000 Zakres za-

dania obejmuje doposa¿enie
budynków komunalnych w
instalacje c.o. i c.c.w. W 2015 r.
zaplanowano wykonanie prac
budowlanych i monta¿owych.
* W ramach trzeciej grupy
zadañ przewidywana jest modernizacja budynku przy ul.
Targowej 40 na potrzeby
mieszkaniowe. Koszt 2 295 580
z³otych. Zakres zadania obejmuje kompleksow¹ modernizacjê budynku, w tym m.in.
odbudowê dachu wraz z wymian¹ pokrycia, wykonanie
nowych stropów, wymianê
stolarki okiennej i drzwiowej i
wykonanie nowych instalacji
wewnêtrznych. W 2015 r. przewidziano opracowanie projektów wykonawczych oraz rozpoczêcie prac budowlanych.
* Czwarta grupa obejmuje
modernizacjê oraz adaptacjê
budynku przy ul. Targowej 80 na
potrzeby projektu wspó³finansowanego ze œrodków z UE pod
nazw¹ „Warszawska Przestrzeñ
Technologiczna Centrum Kreatywnoœci”. Koszt 10 800 000
z³otych. W 2015 r. przewidziano realizacjê prac budowlanych
i zakoñczenie inwestycji.
2. Rewitalizacja. Ogólna suma
wydatków 6 949 453 z³otych.
* Wyszczególniamy tu rewitalizacjê kamienicy przy Markowskiej 16 za 5 749 453 z³otych.
Zadanie obejmuje kompleksow¹
modernizacjê i odtworzenie konstrukcji tej kamienicy. Kamienica
po odbudowie zostanie przeznaczona

na potrzeby mieszkaniowe. W
2015 r. planuje siê opracowanie
koncepcji modernizacji, aktualizacjê dokumentacji projektowej
i rozpoczêcie prac budowlanych.
* 1,2 miliona planowane jest
na kompleksow¹ modernizacjê
zabytkowego budynku przy ul.
Strzeleckiej 11/13 - Pa³acyk Konopackiego. W 2015 r. przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz przygotowanie procedury
przetargowej na wy³onienie wykonawcy prac budowlanych. Po
ich zakoñczeniu w obiekcie zafunkcjonuje placówka kultury.
PS. Ci¹g dalszy w nastêpnym
numerze. Nadal czekam na Pañstwa
opinie w sprawie strefy p³atnego
parkowania na Pradze.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl
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przyjrzeæ i dokonaæ podsumowañ.
Teraz jeszcze na nie trochê za
wczeœnie.
Jeœli chodzi o Pragê, ka¿dy
dzieñ to nowe wyzwania. Teraz trwa akcja uprz¹tania terenów publicznych z ró¿nego
rodzaju reklam i og³oszeñ.
Mam nadziejê, ¿e lada dzieñ
dowiemy siê, co siê kryje pod
terminem Zintegrowany Program Rewitalizacji. Ju¿ pewne
jego za³o¿enia s¹ widoczne.
Miasto tworzy swego rodzaju
ramy dzia³ania, które dopiero
bêd¹ wype³niane treœci¹. I to
jest dobry kierunek. Udzia³
dzielnicy w tym przedsiêwziêciu zapewne bêdzie niebagatelny, natomiast na razie jeszcze nie znamy ostatecznych
wytycznych w tej sprawie.
Poza tym zajêliœmy siê kwestiami, zwi¹zanymi z edukacj¹.
Planujemy remonty szkó³, a tak¿e bazy sportowej. Mo¿e obraz,
jaki zastaliœmy, nie jest tak
straszny, jak to pocz¹tkowo wygl¹da³o, ale potrzeba takich inwestycji jest ogromna. Dlatego
podejmujemy to wyzwanie, choæ
wi¹¿e siê z tym ogrom pracy.
Jest te¿ bardzo du¿o drobnych
spraw, ale one nie mog¹ przes³oniæ nam ogl¹du ca³oœci. Ja bym
chcia³ z ka¿dym mieszkañcem
porozmawiaæ i przychyliæ mu nieba, ale istnieje ogólny interes
dzielnicy, który musi jednak staæ
na pierwszym miejscu, o czym
stale przypominaj¹ mi moi zastêpcy (Dariusz Kacprzak i Dariusz Wolke). Natomiast dobrze
jest po³¹czyæ jedno z drugim.
Czy zarz¹d ju¿ wypracowa³ strategiê dzia³ania i na
czym ona polega?
Na pewno nie bêdziemy
dzia³aæ wbrew Zintegrowanemu Programowi Rewitalizacji.
Dzielnica jest mocno zró¿nicowana, ka¿dy z obszarów ma
swoj¹ specyfikê, stosownie do
której bêdziemy odpowiadaæ

na potrzeby mieszkañców.
Jeœli chodzi o star¹ Pragê, z
zabudow¹ czêsto jeszcze XIXwieczn¹, to tutaj g³ównie bêdzie musia³ byæ wdro¿ony program rewitalizacji. Dotyczyæ to
bêdzie nie tylko remontów, doposa¿enia w centralne ogrzewanie, ale przede wszystkim
rewitalizacji spo³ecznej, czyli
podnoszenia poziomu edukacji, zdolnoœci percepcji kultury
wy¿szej, kompetencji zawodowych. Oczywiœcie, nie nale¿y
siê spodziewaæ, ¿e raptem
wszystkich wt³oczymy w nowy
wzorzec i bêdziemy nak³aniaæ
do s³uchania Chopina. Raczej
chodzi o dzia³ania w rodzaju
tego, które mia³o ostatnio miejsce na Pradze – przeniesienia
reprodukcji wybitnych dzie³ ze
zbiorów Muzeum Narodowego
na praskie mury. Takie akcje intryguj¹, budz¹ ciekawoœæ, skracaj¹ dystans do wielkiej sztuki.
Tymczasem nak³ady na
kulturê w tegorocznym bud¿ecie stanowi¹ ¿a³osny u³amek kwot wydawanych na tê
sferê jeszcze kilka lat temu.
Czy da siê coœ z tym zrobiæ?
Tak, to jest du¿y problem.
Niestety, sami go nie rozwi¹¿emy,
jeœli po stronie miasta bêdzie
œciana. Ale i z naszej strony,
ze strony dzielnicy, musi byæ
równie¿ widoczna otwartoœæ. W
najbli¿szym czasie powinien
zostaæ og³oszony konkurs na
stanowisko dyrektora Domu
Kultury Praga. Obsadzenie tego
stanowiska da tak¿e miastu
wiêksz¹ pewnoœæ w³aœciwego
dysponowanie funduszami na
kulturê, które nam przekazuje.
Jak obecnie wygl¹daj¹
relacje z miastem?
Na razie zauwa¿am tu
pewn¹ wzajemn¹ nieufnoœæ.
Osi¹ podzia³u wci¹¿ jest Wis³a.
Mam nadziejê, ¿e to siê zmieni. Trzeba rozmawiaæ i wyjaœniaæ wszelkie w¹tpliwoœci. To
najlepsza droga.

nowa gazeta praska
Nastêpna gazeta - 15 kwietnia

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

W Œwiêta Wielkanocne
i ka¿dego dnia
wszystkim naszym Czytelnikom
i Og³oszeniodawcom,
wiele zdrowia, szczêœcia,
pogody ducha i zadowolenia
¿yczy zespó³ redakcji
Nowej Gazety Praskiej

Te relacje s¹ dalekie od idea³u,
tak¿e na poziomie dzielnicy.
Nie chcia³bym, aby urz¹d
miasta narzuca³ coœ dzielnicy,
tak jak nie chcia³bym, aby
urz¹d dzielnicy narzuca³ coœ
mieszkañcom. Oczywiœcie,
mamy pewne ramy, wewn¹trz
których dzia³amy, natomiast
nie mo¿e byæ tak, ¿e te ramy
s¹ tak ciasne, ¿e nie da siê w
nich poruszaæ w ¿adnym innym kierunku, poza jednym,
wczeœniej wyznaczonym...
Dlatego wa¿ne s¹ szerokie
konsultacje spo³eczne. Z t¹
partycypacj¹ na Pradze, w porównaniu z innymi dzielnicami,
wbrew pozorom nie jest tak Ÿle.
Im wiêkszy jest udzia³ mieszkañców, tym wiêksza wiedza
zarz¹du dzielnicy i rady dzielnicy na temat potrzeb i tym skuteczniejsze ukierunkowanie
dzia³añ. Chodzi o to, aby realizowaæ jak najszersz¹ gamê pomys³ów na Pragê, oczywiœcie
tych, które mieszcz¹ siê w zakreœlonych ramach. Generalnie, im jest lepszy kontakt miêdzy zarz¹dem dzielnicy, rad¹
dzielnicy, mieszkañcami i spo³ecznikami, tym problemów i
konfliktów bêdzie mniej.
Dotyczy to tak¿e kontrowersji
wokó³ przeznaczenia Pa³acyku
Konopackiego.
Jestem przekonany, ¿e i lokalne centrum kultury z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, i izba
pamiêci poœwiêcona ¯o³nierzom Wyklêtym, bêd¹ mog³y
znaleŸæ swoje miejsce na Pradze. Najgorszym mo¿liwym
scenariuszem jest przed³u¿anie siê obecnej sytuacji zawieszenia, co oznacza³oby wyrok
œmierci dla samego Pa³acyku
Konopackiego. Jestem w³aœnie
po wizji lokalnej wraz z zastêpc¹ burmistrza Dariuszem
Wolke oraz pani¹ dyrektor Salich z ZGN. Potrzebne s¹ pilne
dzia³ania. W tym roku uruchomione zostan¹ œrodki przeznaczone na ten remont. Jestem
po rozmowie z prezydentem
Olszewskim, który jak najszybciej chcia³by wdro¿yæ procedury projektowe. Decyzje w tej
sprawie zapadn¹ niebawem.
Bêdzie to dobry sprawdzian
wspó³pracy z miastem.
Prezydent Olszewski chce
stworzyæ pewne ogólne za³o¿enia,
które treœciami bêd¹ wype³niali
mieszkañcy, spo³ecznicy, czêœciowo
tak¿e dzielnica, ale chcielibyœmy,
¿eby by³y one na tyle szerokie,
aby mieœci³o siê tam ca³e spektrum
potrzebnych spo³ecznie dzia³añ.
Wszystko zale¿y od rozmowy i
podejœcia, pozostawiaj¹cego
margines na inne zdanie.
Tak¹ form¹ daleko id¹cej
partycypacji jest te¿ bud¿et
partycypacyjny.
Tak, to bardzo wa¿ne narzêdzie, wskazuj¹ce czêsto na najbardziej pal¹ce potrzeby mieszkañców. Ocena, jak¹ wystawi¹
oni bud¿etowi obywatelskiemu,
bêdzie w du¿ej mierze zale¿a³a
od stopnia zadowolenia z projektów z jego pierwszej edycji. Realizacja czêœci z nich, jak np. zajêcia w przedszkolu, b¹dŸ sieæ
WI-FI, znajduje siê w zaawansowanej fazie. Najtrudniejsze do
wdro¿enia bêd¹ projekty rowerowe, ze wzglêdu na ich najwiêksz¹
z³o¿onoœæ i wymóg mnóstwa
uzgodnieñ. W tym roku jeden z
urzêdników bêdzie wyznaczony
wy³¹cznie do zajmowania siê bud¿etem partycypacyjnym. Mam

nadziejê, ¿e to usprawni realizacjê projektów, które wygraj¹ w
tym roku. W sprawie tegorocznej
edycji bud¿etu muszê od razu powiedzieæ, ¿e i tu nie uda³o siê
ustrzec pewnych komplikacji.
Czêœæ lokali, które wskazali autorzy projektów, zosta³a w miêdzyczasie nieopatrznie wystawiona na przetarg – to moje niedopatrzenie, b¹dŸ wy³¹czona z puli
lokali pod wynajem na wniosek
organizacji pozarz¹dowych. Przyda³yby siê procedury miejskie, reguluj¹ce takie problemy i pozwalaj¹ce na ich unikniêcie w przysz³oœci. Nie wiem te¿, czy szczêœliwym rozwi¹zaniem jest przesuniêcie na póŸny etap szczegó³owej weryfikacji projektów przez
urzêdników. Tak czy inaczej, dla
przejrzystoœci spraw najlepiej by³oby do czasu g³osowania, co ma
miejsce w czerwcu, lokale ujête
w projektach wy³¹czyæ z wszelkich przetargów, a to mo¿e byæ
trudne. Ale sytuacjê mamy, jak¹
mamy i oczywiœcie za ka¿dym
razem bêdziemy z projektodawc¹
rozmawiaæ, a jeœli zajdzie taka
potrzeba, zaoferujemy lokal zastêpczy na proponowane przez
niego dzia³ania.
Tak du¿e jest zainteresowanie lokalami u¿ytkowymi
na Pradze?
Ostatnio zaczyna siê to
zmieniaæ. Z jednej strony
Praga jest wci¹¿ atrakcyjna dla
organizacji spo³ecznych, co
daje du¿e szanse na ciekawe
interakcje i bardzo dzielnicê
wzbogaca. Z drugiej strony pojawiaj¹ siê klienci instytucjonalni,
du¿e firmy, przedstawiciele sieciówek, których przyci¹gnê³o
na Pragê metro. Na Pradze zaczyna siê robiæ coraz ciaœniej...
Metro zmienia Pragê. Czy
na lepsze?
Metro ma swoje oczywiste
plusy, ale i minusy. Domy na
Targowej, uszkodzone podczas
jego budowy, nadal pêkaj¹. Miasto zrzuca odpowiedzialnoœæ za
powsta³e szkody na wykonawcê, ale w moim odczuciu skoro
inwestorem jest miasto, to ono
powinno ponosiæ odpowiedzialnoœæ za powsta³e szkody.
Nie oszukujmy siê; wspólnota, jak¹ jest samorz¹d lokalny,
powsta³a po to, ¿eby, nawet je-

œli nie wszystkim, to znakomitej
wiêkszoœci jej cz³onków, stworzyæ godne warunki do ¿ycia,
pracy, samorealizacji. Powinna
ona tak¿e rozwi¹zywaæ powstaj¹ce tu problemy. Miasto tak¹
wspólnot¹ niew¹tpliwie jest. I nie
chodzi tu o rozdawnictwo czy
trwonienie œrodków, ale o takie
rozs¹dne dysponowanie zasobami, które doprowadzi do poprawy jakoœci ¿ycia mieszkañców i nie bêdzie podwa¿aæ ich
zaufania do zarz¹dzaj¹cych t¹
wspólnot¹. Stopieñ nieufnoœci
do w³adzy, szczególnie na Pradze, jest i tak bardzo wysoki. Na
co dzieñ tego doœwiadczam.
Metro z pewnoœci¹ zmieni
tak¿e nawyki komunikacyjne
mieszkañców i osób przyjezdnych, ale na razie to wszystko
jeszcze siê kszta³tuje.
Czego mieszkañcy Pragi
mog¹ siê spodziewaæ w
najbli¿szych miesi¹cach?
Dzia³añ, które podejmujemy,
jest bardzo wiele. Na pewno
chcielibyœmy dokoñczyæ realizacjê projektów z bud¿etu partycypacyjnego. Chcemy te¿ podkreœliæ reprezentacyjny charakter
ulicy Targowej. Wyst¹pi³em do
Zarz¹du Dróg Miejskich o zamontowanie na ulicy Targowej
s³upków, ograniczaj¹cych nielegalne parkowanie oraz innej
ma³ej architektury, jak ³awki, kosze na œmieci, stojaki rowerowe.
Tam, gdzie to mo¿liwe, powinny
zostaæ dosadzone drzewa, odtwarzaj¹ce historyczne szpalery,
zw³aszcza w czêœci œrodkowej,
wzd³u¿ torowiska. Na chodnikach wzd³u¿ budynków, tam,
gdzie to niemo¿liwe, powinny
stan¹æ choæby donice z kwiatami
i drzewa w donicach. Musimy
Targow¹ zmieniaæ dalej na lepsze, ¿eby sta³a siê rzeczywiœcie
przyjazna – tak mieszkañcom,
jak i osobom Pragê odwiedzaj¹cym. Ostatnio, dziêki wspólnym
dzia³aniom ze spo³ecznikami,
uda³o nam uchroniæ przed wycink¹ wiekowy d¹b, rosn¹cy przy
Al. Solidarnoœci. Bêdziemy
zabiegaæ o zwiêkszenie iloœci
zieleni i poprawê czystoœci
terenów publicznych.
W toku jest oczyszczanie
przestrzeni publicznej z nielegalnych reklam, na razie na

terenach miejskich. Tu te¿
przyda³yby siê procedury
usprawniaj¹ce te dzia³ania.
Obecnie ka¿da taka sprawa
jest rozpatrywana osobno. Zamierzam przekazaæ uprawnienia do podejmowania tego rodzaju interwencji Zarz¹dowi
Praskich Terenów Publicznych.
Bêdziemy te¿ ratowaæ szczególne praskie zabytki, jak s³up
kioskowy stoj¹cy u zbiegu ul. 11
Listopada i Konopackiej, który
w³aœnie pozyskaliœmy od RWE.
Odnowiony stanie siê z pewnoœci¹ jedn¹ z miejskich atrakcji.
Chcemy te¿ zadbaæ o lepsz¹
komunikacjê z mieszkañcami,
dlatego uruchomimy stronê poœwiêcon¹ tematyce sportu, kultury i edukacji, maj¹c¹ zawieraæ jak
najpe³niejsze informacje na temat
projektów, zajêæ, imprez odbywaj¹cych siê na terenie dzielnicy.
Nadal chce Pan s³uchaæ
mieszkañców?
Oczywiœcie. I bardzo du¿o
osób chce siê spotkaæ z cz³onkami zarz¹du, czy osobiœcie ze
mn¹. To te¿ jest bardzo du¿e
wyzwanie. Poniedzia³ki od 8.00
do 17.00 to praktycznie same
spotkania z mieszkañcami.
Choæ gros rozmów dotyczy
spraw lokalowych - taka specyfika dzielnicy - to pojawia siê te¿
du¿o ciekawych pomys³ów.
Niektórym nierozwi¹zywalnym
dot¹d problemom udaje siê zaradziæ od rêki i takie interwencje najbardziej mnie ciesz¹.
Niestety, nawa³ obowi¹zków
jest tak du¿y, ¿e ja i moi zastêpcy koñczymy pracê œrednio nie
wczeœniej ni¿ o 21.00... Oczywiœcie, dla nas to obci¹¿enie,
ale to siê mieszkañcom nale¿y.
Wobec tego ¿yczê zas³u¿onego odpoczynku podczas nadchodz¹cych Œwiat Wielkanocnych.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Karolina Krajewska

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

Miejscowy Plan Zagospodarowania Portu Praskiego - wy³o¿enie projektu
Od 30 marca 2015 r. do 29 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzêdu m. st. Warszawy, ul.
Marsza³kowska 77/79, parter – sala obs³ugi mieszkañców, w dni robocze w godzinach od 8.00
do 16.00, a tak¿e w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w projekcie planu miejscowego odbêdzie
siê w dniu 20 kwietnia 2015 r. w Pa³acu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, IV piêtro, sala Rudniewa,
o godz. 16.30.

Sport dla wszystkich
Wydzia³ sportu i rekreacji urzêdu dzielnicy Praga Pó³noc po raz kolejny przygotowa³
program bezp³atnych zajêæ sportowych dla wszystkich grup wiekowych. Organizowane
s¹ w pi³ce siatkowej i no¿nej, koszykówce, rekreacji ruchowej, samoobronie i nordic walking oraz p³ywaniu – dla uczniów szkó³ podstawowych (kl. I, III i IV), przedszkolaków i ich
rodziców oraz dzieci wskazanych przez oœrodek pomocy spo³ecznej.
Szczegó³owy harmonogram zajêæ:
AKTYWNY SENIOR ( 1 kwietnia - 28 czerwca
(1 kwietnia - 28 czerwca i 1 wrzeœnia - i 1 wrzeœnia - 30 listopada)
30 listopada)
- Szko³a Podstawowa nr 30, ul. Kawêczyñska 2
wtorek: 17.30-18.30, 18.30-19.30
- Zespó³ Szkó³ nr 45, ul. Jagielloñska 7
œroda: 17.00-18.00, 18.00-19.00
pi³ka no¿na: sobota, 11.00-15.00
- Szko³a Podstawowa nr 30, ul. Kawêczyñska 2 - Szko³a Podstawowa nr 258, ul. Brechta 8
wtorek: 16.00-17.00, 17.00-18.00
pi³ka no¿na: wtorek, 15.30-17.30
czwartek: 16.00-17.00, 17.00-18.00
siatkówka: œroda, 17.00-19.00
TRENING I RELAKS (1 kwietnia - 28 czerwca - Szko³a Podstawowa nr 127, ul. Kowieñska 12/20
i 1 wrzeœnia - 30 listopada)
wtorek: 16.00-17.00, 17.00-18.00
- Gimnazjum nr 30, ul. Szanajcy 17/19
czwartek: 16.00-17.00, 17.00-18.00
pi³ka rêczna: poniedzia³ek, 14.40-16.40
- VII Ogród Jordanowski, ul. Namys³owska 21
siatkówka: wtorek, 15.30-17.30
wtorek: 17.00-18.00, 18.00-19.00
koszykówka: czwartek, 15.30-17.30
czwartek: 17.00-18.00, 18.00-19.00
- VII Ogród Jordanowski, ul. Namys³owska 21
PRAGA P£YWA (1 kwietnia - 31 lipca i
rekreacja ruchowa + samoobrona: sobota, 1 wrzeœnia - 18 grudnia)
15.00-19.00
- Basen WSM, ul. Kawêczyñska 36
nordic walking: niedziela, 15.00-19.00
wtorek, czwartek, pi¹tek: 16.30-18.30

