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UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Jakiego domu kultury
potrzebuje Praga?
Nowe otwarcie
Drodzy Czytelnicy!
Przez ostatnie parê miesiêcy szukaliœmy nowego lokalu dla naszej redakcji. Po bez
ma³a 20 latach okaza³o siê, ¿e mieszkaniowa czêœæ budynku przy K³opotowskiego 15
ma byæ wykwaterowana, co podobno dotyczy wszystkich najemców, a wiêc i nas.
Wreszcie uda³o siê znaleŸæ. Przeprowadzki nie og³aszaliœmy przed przerw¹
wakacyjn¹, bo do ostatniej chwili ten adres nie by³ pewny. Teraz ju¿ jest. Od koñca
lipca redakcja dzia³a przy ul. Jagielloñskiej 42 lokal 73/73a. Telefony – bez zmian:
(22) 618 00 80 i (22) 618 24 38.
Redakcja czynna jest tak samo: od wtorku do pi¹tku 10-14, w poniedzia³ki 14-18.
Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego i mailowego:
redakcja@ngp.pl; reklama@ngp.pl; ngp@ngp.pl
a tak¿e do odwiedzania nas na Facebooku: https://www.facebook.com/nowapraska
Liczymy na niezawodny i czêsty kontakt.
Zespó³ NGP

„Architektura i rozwi¹zania na miarê XXI wieku”,
„imponuj¹ca sala widowiskowa na 600 osób”, „projekt
nagrodzony w konkursie miêdzynarodowym” - to tylko
kilka okreœleñ, jakimi radni wspó³rz¹dz¹cego Prag¹
Pó³noc lokalnego ugrupowania próbuj¹ przekonaæ do
koncepcji stworzenia na terenie Parku Praskiego, przy
Pl. Weteranów, monumentalnego domu kultury.
Efektem tych dzia³añ jest dzielnicowej kasie najzwykolejne stanowisko Rady czajniej w œwiecie brakuje.
Dzielnicy skierowane do
To, ¿e Praga Pó³noc pow³adz miasta, dotycz¹ce trzebuje prê¿nie dzia³aj¹cego
zapewnienia w wieloletniej domu kultury nie budzi ¿adprognozie finansowej dla War- nych w¹tpliwoœci. Obecna
szawy œrodków na realizacjê placówka przy ul. D¹browszforsowanego od lat pomys³u. czaków jest s³abo skomuniOczywiœcie, nie wspomina kowana z innymi - poza Now¹
siê przy tym o kosztach przy- Prag¹ - rejonami naszej
rodniczych realizacji projektu dzielnicy. Dojazd tramwajem
(wycinka drzew na terenie czy autobusem, czêsto z
Parku Praskiego, budowa przesiadk¹, np. ze Szmulek,
dodatkowych parkingów, in- czy Œliwic, to dla rodzica z
gerencja w obszar objêty ma³ym dzieckiem, czy dla
osoby niepe³nosprawnej nie
ochron¹ konserwatorsk¹)
lada wyzwanie. W¹tpliwoœci budzi
oraz finansach, których w

STOMATOLOGIA

Tu jesteœmy

PROMOCJA

- wype³nienia
- korony porcelanowe
- protezy elastyczne
- protezy szkieletowe

równie¿ polityka informacyjna
– poza stron¹ internetow¹,
Facebookiem, tablicami w
kilku szko³ach oraz s³upem
og³oszeniowym ustawionym… przed wejœciem do
domu kultury nie s¹ wykorzystywane inne narzêdzia,
dokoñczenie na str. 2
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ul. Œw. Wincentego 101/1
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
www.gold-clinic.pl

BRAKUJE CI GOTÓWKI?
CHCESZ BYÆ NIEZALE¯NY
FINANSOWO?
ZADZWOÑ - 602 267 377

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl

Sto³eczny ratusz zastanawia siê nad wyd³u¿eniem
zachodniej nitki II linii metra do stacji Mory i wybudowania
jej w pierwszym etapie, do 2023. Tymczasem budowa
wolskiej nitki, która wed³ug planu wiedzie do ratusza
Bemowa, jeszcze nie ruszy³a. OpóŸnienie jest ogromne i
siêga ju¿ blisko pó³ roku.
Gotowe s¹ ju¿ uzgodnienia oczekuj¹c na uzupe³nienie
œrodowiskowe, w tym najbar- braków przez inwestora.
dziej problematyczna decyzja Pozwoleñ ma byæ szeœæ.
œrodowiskowa dla tunelu Dla ka¿dego z budowanych
metra przebiegaj¹cego pod obiektów na tym odcinku II
blokami miêdzy P³ock¹ i linii metra.
Skierniewick¹. Pisaliœmy o
Ratusz kontra wojewoda
protestach mieszkañców tych
Zwolennicy teorii spiskobudynków. Obawy dotyczy³y
wych
twierdz¹, ¿e warszawniestabilnych gruntów, na
ski
ratusz
uporczywie nie
których s¹ posadowione i
uzupe³niaj¹c
dokumentacji
ryzyka pêkniêæ œcian podczas
dr¹¿enia tunelu. Decyzje zamierza (przy za³o¿eniu,
œrodowiskowe nie podzieli³y ¿e wojewoda podpisze nieobaw mieszkañców. Wci¹¿ kompletn¹ dokumentacjê) –
wystêpuj¹ braki w dokumen- mówi¹c kolokwialnie - wsadziæ
tacji dotycz¹cej inwestycji w wojewodê na minê i gdyby w
stronê Woli. W zwi¹zku z tym przysz³oœci wyst¹pi³y jakiewojewoda mazowiecki nie kolwiek problemy podczas
dokoñczenie na str. 2
podpisuje pozwoleñ na budowê,

,

Budowa II linii metra
- dalszy przestój na Woli

NIE JEDZ NA GIE£DÊ !!!
Opakowania jednorazowe, torby,
reklamówki, rolki do kas fiskalnych
kupisz na Targówku.
ul. Pra³atowska 5 tel. 602 267 377

Skrzy¿owanie
Solidarnoœci/Jagielloñska
do poprawki?
Choæ remont prowadzony przez Tramwaje Warszawskie trwa w najlepsze, wci¹¿ nie cichn¹ g³osy
niezadowolenia z realizowanego projektu, pierwotnie
zak³adaj¹cego tylko odtworzenie stanu sprzed budowy
metra. Oczekiwania pra¿an by³y znacznie wiêksze.
Choæ pod presj¹ mieszkañców, spo³eczników i
rozpoczêtego programu rewitalizacji, do projektu
wyjœciowego wprowadzono wiele korekt, jednak
okaza³y siê one zbyt niewielkie, aby w znacz¹cy
sposób poprawiæ funkcjonalnoœæ skrzy¿owania
al. Solidarnoœci z ul. Jagielloñsk¹.
dokoñczenie na str. 5

Elastyczne
protezy nylonowe

S
NEW

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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Budowa II linii metra
– wyd³u¿a siê przestój na Woli
dokoñczenie ze str. 1

realizacji inwestycji, zwaliæ na
niego winê. Jeœli zaœ nie podpisze – mo¿na bêdzie mówiæ,
¿e powstrzymuje realizacjê
inwestycji. Wojewoda dmucha wiêc na zimne i czeka na
brakuj¹ce fragmenty dokumentacji. A s¹ to m.in.: brak
metryki projektu z nazw¹ i
adresem obiektu budowlanego,
brak numeru rysunku, jego
tytu³u i skali, brak nazwisk,
specjalnoœci i numerów
uprawnieñ budowlanych
projektantów, brak wyników
badañ geologiczno-in¿ynierskich, brak uzgodnieñ z zarz¹dc¹ drogi. Projekt wymaga
równie¿ wedle wojewody
wskazania na piœmie sposobu
w jaki potraktowano uwagi
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska. Wydaje siê,
¿e kwestie owe s¹ na tyle
istotne, ¿e powinny znaleŸæ
siê w dokumentacji. Czy¿by
metro sta³o siê kolejnym polem bitwy miêdzy PO i PiS,
jak chc¹ zwolennicy teorii
spiskowej? Trudno w to
uwierzyæ.
Zakoñczenie na stacji Mory?
Powracamy do najnowszej
koncepcji w³adz miasta polegaj¹cej na wyd³u¿eniu za-

chodniej nitki do stacji Mory i
wybudowaniu jej ju¿ w pierwszym etapie, do 2023. By³yby
to trzy dodatkowe stacje i
baza techniczna. Szacunkowy
koszt wyd³u¿enia linii – bez
taboru – to 1 mld z³. Istnieje
ryzyko, i¿ zarezerwowanie takiej
kwoty w bud¿ecie miasta
roz³o¿y³oby na ³opatki wiele
zaplanowanych inwestycji,
bowiem poch³onê³oby 80%
œrodków na nie przeznaczonych. Zagro¿one by³oby
poszerzenie P³askowickiej na
Ursynowie czy budowa mostu
Krasiñskiego. Sceptycy uwa¿aj¹, ¿e zabrakn¹æ mog³oby
równie¿ œrodków na ¿³obki i
przedszkola w Bia³o³êce i w
Wilanowie. Przy za³o¿eniu, ¿e
inwestycja nie zostanie rozszerzona o kolejne trzy stacje
i ¿e zachodnia nitka metra
nie bêdzie siê koñczy³a w Morach, a przy Ksiêcia Janusza,
budowniczy tego fragmentu
metra z tureckiego koncernu
Gulermak zak³adaj¹, ¿e mimo
opóŸnieñ uda siê zakoñczyæ
budowê w 2019. Czy jest to
realne? Pytanie pozostawiamy
bez odpowiedzi.
Praca wre na Targówku
Po zakoñczeniu prac przygotowawczych na wschodnim

odcinku II linii metra wiod¹cym na Targówek trwaj¹ ju¿
prace w³aœciwe. Na pocz¹tek
budowa œcian szczelinowych
wentylatorni szlakowych
miêdzy stacjami Szwedzka Targówek i Targówek – Trocka.
W naszych relacjach z budowy poprzedniego odcinka II
linii metra czêsto pisaliœmy o
œcianach szczelinowych,
które zabezpieczaj¹ wykopy
przed osuwaniem siê ziemi i
naporem wód podziemnych.
G³êbokie na dwadzieœcia kilka metrów, w¹skie otwory w
ziemi, powstaj¹ce wokó³
przysz³ych œcian wentylatorni
s¹ wype³niane mas¹ bentonitow¹, stanowi¹c¹ ilasty
materia³, stosowany do stabilizacji otworów w gruncie,
m.in. otworów wiertniczych. W
masie zatapiane s¹ stalowe
prêty, stanowi¹ce zbrojenie
œcian. Zbrojenia s¹ nastêpnie
zalewane betonem, który
wypiera masê bentonitow¹ i
zastyga tworz¹c œcianê
szczelinow¹.
Budowniczowie ju¿ przygotowuj¹ siê do budowy
koñcowej stacji wschodniego
odcinka II linii metra, stacji
Trocka.
(egu)

Duch Barei na stacji PKP ¯erañ
Stacja PKP ¯erañ. Dwóch silnych mê¿czyzn wnosi
trzeciego wraz z wózkiem inwalidzkim. Na dziesi¹tym
schodku poc¹ siê z wysi³ku. Obok m³oda matka mozolnie
wci¹ga wózek z dzieckiem, pokonuj¹c schodek po schodku.
- Gdyby nie to, ¿e mam w bloku ³agodny, dwukierunkowy. Prostsze
przyjació³, którzy jad¹ do pracy i pewnie tañsze by³oby zamontym samym poci¹giem co ja, towanie windy. Nie rozumiem,
musia³bym korzystaæ z innych co trzeba mieæ w g³owie, ¿eby
œrodków komunikacji sporo nad- odwaliæ tak¹ fuszerkê. Wiem, ¿e
rabiaj¹c. Poci¹giem SKM jadê do u nas czêsto zapomina siê o
pracy 12 minut; gdybym korzy- niepe³nosprawnych, chocia¿ ju¿
coraz rzadziej, ale zapomnieæ o
sta³ z tramwaju, zajê³oby mi to
kobietach z wózkami? Trudno
ok. 40 minut. Zastanawiam siê
to zrozumieæ – mówi niepe³notylko, jaki tuman projektowa³ tê
sprawny podró¿ny.
stacjê. Przecie¿ tu a¿ siê prosi o
Zapytana przez nas m³oda
windê lub jakieœ inne rozwi¹zamatka z niemowlêciem w
nie, nie wiem, nie znam siê na
wózku tak komentuje sprawê –
tym, np. œlimakowy podjazd, NajwyraŸniej komuœ zabrak³o
wyobraŸni i dobrej woli. Te
schody maj¹ kilkadziesi¹t stopni.
Pokonujê je niemal codziennie,
bo je¿d¿ê st¹d do Choszczówki,
by zapewniæ dziecku spacer
na œwie¿ym powietrzu. Kiedy
jestem sama muszê dos³ownie
wci¹gaæ wózek po schodach.
Jeszcze gorsze jest chyba
schodzenie w dó³. Przy ka¿dym
podskoku wózka dr¿ê o dziecko.
Kiedy trafi siê jakiœ pasa¿er, z
regu³y mogê liczyæ na pomoc
we wniesieniu wózka. Kiedy
jest ze mn¹ przyjació³ka, która
równie¿ ma maleñkie dziecko,
robimy tak – ona zostaje na
dole z moim dzieckiem na rêkach i ze swoim w wózku. Ja
wci¹gam swój wózek na górê.
Zbiegam szybko na dó³, obawiaj¹c siê o losy wózka pozostawionego samopas. Biorê na
rêce dziecko swoje i kole¿anki,
a ona wnosi na górê swój

Jakiego domu kultury potrzebuje Praga?
dokoñczenie ze str. 1

pozwalaj¹ce dotrzeæ z informacj¹ o ofercie do ogó³u
mieszkañców. Dla porównania harmonogram wydarzeñ
realizowanych przez Centrum Kultury Podskarbiñska
na Pradze Po³udnie jest regularnie wywieszany na miejskich s³upach og³oszeniowych w rejonie Targowej, czy
Z¹bkowskiej. Czemu w ten
sam sposób nie jest promowana oferta DK Praga?
Z problemem dostêpnoœci
wi¹¿e siê kwestia struktury

organizacyjnej praskiej
placówki kultury. Obecnie
mamy na Pradze tylko jedn¹
placówkê tego typu, w³aœnie
przy ul. D¹browszczaków.
Dla porównania w Œródmieœciu, na Ochocie, Pradze
Po³udnie, czy Targówku
dzia³a po kilka filii, których
rozmieszczenie u³atwia
mieszkañcom ró¿nych rejonów korzystanie z oferty kulturalnej tamtejszych domów
kultury. Szans¹ na wprowadzenie podobnych standardów u nas jest Zintegrowa-

ny Program Rewitalizacji,
który w swoich za³o¿eniach
przewiduje tworzenie centrów aktywnoœci lokalnej. O
lokalizacji i funkcjach jednego z nich ju¿ decydowali
mieszkañcy w konsultacjach
spo³ecznych, dotycz¹cych
przysz³oœci Pa³acyku Konopackiego (pisaliœmy o nich w
poprzednim numerze NGP),
kolejne ma powstaæ w opró¿nionej przed laty kamienicy
przy Markowskiej 16. W³aœnie lokalne placówki, blisko
ludzi, a nie monumentalny

dom kultury, mog¹ byæ
szans¹ na rozwijanie potencja³u mieszkañców Pragi.
Efektów nie trzeba daleko
szukaæ. Wystarczy wybraæ
siê do têtni¹cego ¿yciem
CAL przy ul. Paca 40 na
Pradze Po³udnie.
Powy¿szym tekstem
chcemy otworzyæ publiczn¹
dyskusjê, dotycz¹c¹ zmian w
funkcjonowaniu praskiego
domu kultury, do udzia³u w
której zapraszamy naszych
czytelników.
MK

wózek. Zapewniam, ¿e taka
opcja jest tylko nieco bardziej
komfortowa ni¿ wci¹ganie
wózka z dzieckiem.
Do naszej rozmowy w³¹cza
siê emerytka, regularnie doje¿d¿aj¹ca z ¯erania do córki
mieszkaj¹cej w osiedlu Tarchomin – Nie wiem, po co s¹ te
nowoczesne, niskopod³ogowe
tabory przystosowane dla osób
niepe³nosprawnych, matek z
dzieæmi w wózkach, dla osób z
rowerami i z du¿ym baga¿em,
skoro potem funduje nam siê
takie kwiatki – kompletnie
nieprzystosowane dojœcia do
peronów. Bareja siê k³ania³.
Kilka osób stale korzystaj¹cych
ze stacji PKP ¯erañ wystosowa³o do Zarz¹du Transportu
Miejskiego pismo z zapytaniem, jak z peronów stacji PKP
¯erañ maj¹ korzystaæ osoby
niepe³nosprawne i matki z
dzieæmi w wózkach. Oto odpowiedŸ ZTM, w osobie Dawida
Bia³ow¹sa z dzia³u analiz handlowych: „Uprzejmie informujê,
¿e niestety infrastruktura stacji
kolejowej PKP ¯erañ nie jest
przystosowana do w³aœciwej
obs³ugi osób niepe³nosprawnych oraz osób z wózkami
dzieciêcymi. W celu wniesienia
wózka na peron proponujemy
poprosiæ o udzielenie pomocy
innych pasa¿erów”. No có¿,
duch Barei wiecznie ¿ywy.
Do tematu powrócimy, bêdziemy pytaæ ZTM, co stoi na
przeszkodzie, by na stacji PKP
¯erañ zamontowaæ windê.
(egu)

Podró¿e kszta³c¹
Jeœli chcecie posmakowaæ ba³kañskiej egzotyki,
zobaczyæ najdziksze góry Europy i poznaæ historie
niezwyk³ej wyprawy – zapraszamy na pokazy slajdów i
wywiad Grzegorza Kaczmarka pod tytu³em „Dynarskie
Opowieœci”. W ci¹gu 52 dni samotnie przemierzy³ on
1000 kilometrów ze S³owenii do Albanii. Jego trasa
wiod³a nowo wytyczonym szlakiem Via Dinarica przez
Góry Dynarskie. Wêdruj¹c przez najdziksze góry
Europy przeszed³ przez cztery granice pañstwowe i trzy
kulturowe. Spotyka³ niezwyk³ych ludzi i odkry³ œwiat
magii zaklêtej w kamieniu.
Terminy slajdowisk:
30 sierpnia - Wileñska - godz. 19:30 ul. Wileñska 3
9 wrzeœnia - Tam i z powrotem - godz. 19:00 ul. Odyñca 71
3 paŸdziernika Po³udnik 0 - godz. 19:00 ul. Wilcza 25
9 paŸdziernika Litera Cafe - godz. 17:00 ul. Literacka 19
19 paŸdziernika Studencki Klub Górski (budynek starego
BUW na placu g³ównym UW) - godz. 20:00
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Niebawem ruszy budowa osiedla przy Gilarskiej
Wszystkie decyzje ju¿ s¹ – od dawna oczekiwana
budowa wojskowego osiedla na ponad 700 mieszkañ,
usytuowanego przy ulicy Gilarskiej, wreszcie ma siê
rozpocz¹æ. Mieszkañcy s¹siedniego Zielonego Zacisza
obawiaj¹ siê, ¿e bêdzie to kolejne zamkniête osiedle dla
wybranych.
Ta inwestycja mia³a byæ mia³o powstawaæ etapami, a
realizowana ju¿ w 2013 roku. pierwsi mieszkañcy mieli
S¹siaduj¹ce z Zielonym wprowadziæ siê pod koniec
Zaciszem osiedle, nale¿¹ce 2014 roku. Rozpoczêcie budo Wojskowego TBS „Kwatera”, dowy opóŸnia³o siê jednak z

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

Olszowa - historia
na œmietniku
O niewielkiej ulicy Olszowej, po³o¿onej tu¿ przy moœcie
Œl¹sko-D¹browskim zrobi³o siê ostatnio g³oœno za spraw¹
telefonicznego zg³oszenia o wykopywaniu i wywo¿eniu z
terenu budowy budynku mieszkalnego przy ul. Olszowej
14 zabytkowych pozosta³oœci dawnych zabudowañ. O tym
fakcie zawiadomiono Biuro Sto³ecznego Konserwatora
Zabytków. Prawdopodobnie mog³y to byæ przedmioty
zwi¹zane z dzia³aj¹c¹ w tym miejscu od koñca XIX wieku
fabryk¹ kamieni i maszyn m³yñskich.
Sto³eczny Konserwator zielony skwer. Ponadto,
Zabytków wyst¹pi³ do Prokuratury sprzedaj¹c ten teren bez ¿adRejonowej Warszawa - Praga nej ochrony konserwatorskiej
Pó³noc z zawiadomieniem o i licz¹c jedynie na to, ¿e wypodejrzeniu pope³nienia konawca wykona zapis Ustawy
czynu zabronionego, spraw¹ o ochronie zabytków, miasto
zainteresowa³ siê te¿ Pawe³ zachowa³o siê co najmniej
Lisiecki - by³y burmistrz Pragi lekkomyœlnie. Choæ na szczêPó³noc, a obecnie pose³, do- œcie obowi¹zuj¹cy dla tego
magaj¹c siê wyjaœnieñ od pre- obszaru od 2010 roku plan
zydent Hanny Gronkiewicz- zagospodarowania ogranicza
Waltz. W odpowiedzi czytamy maksymaln¹ wysokoœæ nowej
m.in. ¿e „przedmiotowy teren nie zabudowy do 17 m (5 piêter),
jest objêty ochron¹ konserwa- ale i tak bêdzie on górowa³
torsk¹ na podstawie wpisu do nad s¹siednim, bardzo charejestru zabytków oraz nie rakterystycznym dla Pragi
jest ujêty w gminnej ewidencji budynkiem - domem Wendów,
zabytków, zatem inwestor nie w którym mieszka³ Tadeusz
mia³ obowi¹zku uzyskania Wenda, budowniczy przedpozwolenia na prowadzon¹ wojennej Gdyni. Poza tym
inwestycjê od konserwatora plan zagospodarowania
zabytków, natomiast zgodnie zak³ada dla posesji... 0%
z art. 32 ust. 1 ustawy o ochro- powierzchni biologicznie
nie zabytków i opiece nad za- czynnej. Poniewa¿ dzia³ka
bytkami z dn. 23 lipca 2003 r. ma zaledwie 750 m2, mo¿e to
kto w trakcie prowadzenia oznaczaæ tylko maksymaln¹
robót budowlanych lub ziem- intensyfikacjê zabudowy.
nych, odkry³ przedmiot, co do Jeœli w ten sposób ma siê
którego istnieje przypuszcze- odbywaæ zapowiadane przez
nie, i¿ jest on zabytkiem, jest Ratusz zagêszczanie miasta,
obowi¹zany:
grozi to zarówno utrat¹ to¿sa1) wstrzymaæ wszelkie ro- moœci historycznej miejsca,
boty mog¹ce uszkodziæ lub jak i pogorszeniem jakoœci
zniszczyæ odkryty przedmiot; ¿ycia mieszkañców i powro2) zabezpieczyæ, przy u¿yciu tem do standardów sprzed
dostêpnych œrodków, ten przed- wojny, kiedy to zagêszczenie
miot i miejsce jego odkrycia;
zabudowy by³o tak du¿e, ¿e
3) niezw³ocznie zawiadomiæ koncepcje ówczesnych archio tym w³aœciwego wojewódz- tektów zak³ada³y wrêcz wybukiego konserwatora zabytków, rzenie czêœci wewnêtrznych
a jeœli nie jest to mo¿liwe, oficyn dla otworzenia przew³aœciwego wójta (burmi- strzeni wspólnych dla postrza, prezydenta miasta).”
szczególnych kwarta³ów (ToCzekaj¹c wiêc na rozstrzy- ³wiñski). Miasto, niestety, od
gniêcia prokuratury, przypo- lat cierpi na braku naczelnego
mnijmy, ¿e plac przy Olszowej architekta i niechêci w³adz
14, gdzie prowadzona jest Warszawy do ³adu przeobecnie inwestycja, miasto strzennego. Dlaczego tak jest,
wystawi³o na sprzeda¿ w mo¿na siê tylko domyœlaæ, ale
2012 roku, nie k³opocz¹c siê na pewno dla sukcesu rewiwówczas zbytnio ani warto- talizacji na Pradze potrzebna
œci¹ historyczn¹ tego miejsca, jest lepsza wspó³praca z
ani potrzebami okolicznych mieszkañcami, a tak¿e wiêkmieszkañców, którzy chcieli sza transparentnoœæ decyzji
Kr.
zachowaæ istniej¹cy tam i planów.

powodu wyd³u¿onego procesu uzyskiwania pozwoleñ
budowlanych oraz koniecznoœci
uzupe³nienia przez inwestora
dokumentacji. W tym momencie,
jak zapewni³ nas przedstawiciel
Wojskowego TBS „Kwatera”,
wszystkie niezbêdne decyzje
i pozwolenia na budowê s¹
ju¿ wydane, nic wiêc nie stoi
na przeszkodzie realizacji
inwestycji.
Osiedle przy ulicy Gilarskiej, usytuowane na pustej
dzia³ce pomiêdzy Kana³em
Bródnowskim a stadnin¹ koni
na terenie dawnego PGR
„Bródno”, zosta³o zaprojektowane jako zespó³ 10 wielorodzinnych budynków na 708
mieszkañ oraz budynku biurowego wraz z gara¿ami
podziemnymi, infrastruktur¹,
zagospodarowaniem terenu i
obiektami towarzysz¹cymi

oraz zieleni¹. Budynki mieszkalne s¹ równej wysokoœci –
6 kondygnacji nadziemnych i
1 kondygnacja podziemna.
Natomiast budynek biurowy
odznacza siê zró¿nicowan¹
wysokoœci¹: w jednej czêœci
liczy 5 kondygnacji nadziemnych, a w drugiej – 2. Poziom
0 tego budynku zaprojektowano z przeznaczeniem na
lokale u¿ytkowe.
W pierwszym etapie, który
wg obecnych planów ma siê
zakoñczyæ pod koniec 2018
roku, powstan¹ 3 bloki (192
mieszkania), po³o¿one najbli¿ej
Gilarskiej. Reprezentacyjny
biurowiec oraz pozosta³e
budynki powstan¹ w kolejnych
etapach.
Na osiedlu przewidziano 5
placów zabaw o ³¹cznej powierzchni ok. 480 m2. Jeden z
placów zosta³ podzielony na

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

dwie strefy: jedn¹ dla dzieci
m³odszych, a drug¹ – dla dzieci
starszych i m³odzie¿y. Wbrew
obawom mieszkañców Zielonego Zacisza, osiedle bêdzie
terenem otwartym, w zwi¹zku
z czym dostêp do terenów zielonych bêdzie nieograniczony,
tak¿e dla osób spoza osiedla.
Inwestycjê prowadzi Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego „Kwatera”
Sp. z o.o. Jest to spó³ka Skarbu
Pañstwa, utworzona przez
Wojskow¹ Agencjê Mieszkaniow¹ na podstawie przepisów
ustawy z dnia 22 czerwca
1995 roku o zakwaterowaniu
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Spó³ka oddaje
posiadany zasób mieszkaniowy w drodze najmu do dyspozycji Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej, który nastêpnie jest przeznaczany
na potrzeby zakwaterowania
¿o³nierzy zawodowych. Nie
ma mowy o sprzeda¿y mieszkañ na wolnym rynku.
I to budzi najwiêcej kontrowersji. Ludzi denerwuje fakt,
¿e w Polsce wci¹¿ istniej¹
grupy uprzywilejowane, któ-

re wynajmuj¹ b¹dŸ nabywaj¹
mieszkania na du¿o korzystniejszych warunkach ni¿
zwykli obywatele. Pojawiaj¹
siê nawet komentarze, ¿e w
nowym osiedlu zamieszkaj¹
byli PRL-owcy sêdziowie i
prokuratorzy wojskowi, skazuj¹cy polskich patriotów.
S¹ te¿ spory zwi¹zane z planami komunikacyjnymi. Mieszkañcy Targówka obawiaj¹ siê,
¿e powstanie wielkiego osiedla
przy Gilarskiej zwiêkszy jeszcze
i tak ogromne korki na ulicy œw.
Wincentego, g³ównej arterii
³¹cz¹cej te okolice z centrum
JK
Warszawy.

www.gravic.pl
Wiktor Szczêsny
Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133
tel. 22 243 95 92, 606 910 993
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Warszawa o Was pamiêta!
Powstanie na Bródnie i Targówku
W koñcu lipca 1944 r. VI Obwód AK Praga, w tym Rejony 1
- Nowe Bródno-Pelcowizna i 2 - Targówek Mieszkaniowy
i Fabryczny, tak jak ca³a Warszawa przygotowywa³ siê do
podjêcia dzia³añ zbrojnych. Trwa³y intensywne szkolenia
wojskowe, prowadzono ró¿nego rodzaju kursy specjalistyczne,
gromadzono lekarstwa, ¿ywnoœæ, broñ i amunicjê.
Do najwa¿niejszych zadañ wyszliœmy ju¿ na ulicê pe³ni
Obwodu na godz. „W” nale- wiary i optymizmu, z pe³nym
¿a³o opanowanie dzielnicy zadowoleniem, ju¿ z opaskaoraz nawi¹zanie taktycznej mi. Ludzie przygl¹dali siê
wspó³pracy ze zbli¿aj¹c¹ siê nam, machali, pozdrawiali
Armi¹ Czerwon¹ i Armi¹ gen. serdecznie.” – wspomina³ po
Berlinga. G³ównym zadaniem latach pierwsze chwile wolnoPowstañców z Bródna by³a œci Jerzy Smoniewski „Lotnik”.
os³ona Pragi od strony twier- „Wszyscy byliœmy podniecedzy Modlin i Legionowa. Aby je ni i radoœni! Nareszcie jest
zrealizowaæ, nale¿a³o zdobyæ wolny kawa³ek stolicy Polski!
i utrzymaæ tereny kolejowe Entuzjazm ogarn¹³ wszystWarszawa Praga, blokuj¹c w kich nas i mieszkañców. Zorten sposób komunikacjê w ganizowane zosta³y kuchnie,
kierunku Modlina; opanowaæ ró¿ne inne s³u¿by pomocniwa¿niejsze obiekty zajête cze.” – relacjonowa³ Tadeusz
przez Niemców, m.in. zabu- Szurek „Hallerczyk II”.
dowania zespo³u szkó³ poRadoœæ i euforia nie trwa³y
wszechnych przy ul. Bia³o³êc- jednak d³ugo. Powstañcy
kiej 36 (obecnie Bartniczej 2), musieli zmierzyæ siê z doskorozleg³e, zabezpieczone za- nale uzbrojonymi jednostkaporami z drutu kolczastego mi niemieckimi, wspartymi
i bunkrami dawne koszary re- dodatkowo artyleri¹ i czo³gazerwy policji na Golêdzinowie mi. Jerzy Smoniewski „Lotnik”
przy Modliñskiej oraz stano- wspomina³: „Uzbrojenie?
wiska artylerii przeciwlotni- Przykro powiedzieæ – prawie
czej na ¯eraniu; zniszczyæ z go³ymi rêkami. Kilku mia³o
wiadukt przy ul. Modliñskiej pistolety… W tym zespole, w
oraz wysadziæ most na Kanale którym by³em, to ta „czeska
¯erañskim.
zbrojówka” by³a najwa¿niejsza,
Przed Powstañcami z s¹- by³o kilka pistoletów, dwa
siedniego Rejonu Targówek czy cztery kb, czyli karabiny i
stanê³y równie trudne zada- to by³o wszystko. Granatów
nia do wykonania. Musieli oni prawie ¿adnych”.
opanowaæ zajête przez NiemWobec zdecydowanej
ców zak³ady przemys³owe i przewagi wroga nie uda³o
koszary, wiadukty kolejowe siê opanowaæ obiektów o
przy zbiegu Odrow¹¿a i 11 znaczeniu strategicznym.
Listopada oraz nad ul. Radzy- Bródno i Pelcowizna nasycomiñsk¹, stanowiska artylerii ne by³y oddzia³ami piechoty,
przeciwlotniczej w rejonie artylerii przeciwlotniczej oraz
folwarku „Agril”, jak równie¿ stra¿y kolejowej. Pobliskie
zablokowaæ linie kolejowe by³e koszary 36. Pu³ku Piemiêdzy dworcami Wschodnim choty Legii Akademickiej
i Warszawa Praga oraz do przy ul. 11 Listopada, g³ówny
Dworca Gdañskiego. Si³y bastion niemiecki na Pradze,
obu rejonów liczy³y w sumie obsadza³a doskonale uzbroponad 1 800 ¿o³nierzy, ³¹czni- jona za³oga niemiecka, liczek i sanitariuszek.
cz¹ca oko³o 1200 ¿o³nierzy.
Zadania te przekracza³y Stanowi³y j¹ dwa bataliony
mo¿liwoœci bojowe Powstañców. piechoty wsparte bateriami
W ostatnich dniach lipca artylerii polowej, przeciwznaczna czêœæ doborowych pancernej i przeciwlotniczej,
dywizji niemieckich, które reflektorami oraz przyby³ymi
zosta³y œci¹gniête do War- tu¿ przed Powstaniem oko³o
szawy w celu wzmocnienia dwudziestoma czo³gami z
jej obrony, przerzucone zosta³y Dywizji Pancerno-Spadona front praski. W momencie chronowej „Hermann
wybuchu Powstania wojska Göring”.
niemieckie blokowa³y mosty
Na Bródnie uda³o siê zmona Wiœle, tym samym utraco- bilizowaæ oko³o 580 ¿o³nierzy.
na zosta³a ³¹cznoœæ z do- W pierwszych potyczkach
wództwem Powstania. Ca³y Powstañcy zdobyli pewn¹
Obwód Praga znalaz³ siê w iloœæ broni. Wa¿nym osi¹gniêzupe³nej izolacji, okr¹¿ony ciem by³o zajêcie budynków
dodatkowo przez silne jed- zespo³u szkó³ powszechnych
nostki niemieckie.
przy ulicy Bia³o³êckiej (obecWe wtorek 1 sierpnia o nie Wysockiego). Do szko³y
godz. 17.00 wybuch³o Po- ulokowanej w centrum rejonu
wstanie. Na Bródnie i Targów- przenios³o siê dowództwo
ku do walki stanê³o blisko 1 rejonu oraz rejonowa sk³ad330 ¿o³nierzy. Przez krótk¹ nica meldunkowa. Teren
chwilê dzielnica têtni³a tak ogrodzony by³ wysokim mud³ugo oczekiwan¹ wolnoœci¹. rem, za którym wzd³u¿ ulicy
Na ulicach i domach pojawi³y Bia³o³êckiej wykonano stanosiê bia³o-czerwone flagi. „Na wiska bojowe. Dodatkowo
dziesiêæ minut przed pi¹t¹, naprzeciwko Domu Nauczyprzed wybuchem Powstania, ciela, w poprzek ulicy, zbudo-

wano prymitywn¹ barykadê z
kamieni i p³yt chodnikowych,
wysok¹ na oko³o 0,5 m. Powsta³ w ten sposób silny bastion powstañczy z uliczn¹
barykad¹, hamuj¹c¹ przejazd
jednostek wroga. Tadeusz
Szurek „Hallerczyk II” wspomina³: „Po wydaniu skromnej
iloœci broni (otrzyma³em pistolet tzw. Hiszpan, bez magazynku, niewiele amunicji
luzem i dwie tzw. Sidorówki;
broñ otrzymywa³ co 10 powstaniec), skierowano nas w
godzinach popo³udniowych
do uprzednio zajêtej przez
nasze oddzia³y szko³y przy ul.
Bartniczej. […] W miêdzyczasie zdobytych zosta³o 5 samochodów ciê¿arowych. Do
niewoli wziêto 9 Niemców (1
ranny). Jeden z uciekaj¹cych
Niemców zosta³ zabity. Do
zmroku zdobyto 12 samochodów z ró¿nym sprzêtem, ¿ywnoœci¹ i papierosami. Zdobyte papierosy fasowano nam,
wszystkim ¿o³nierzom! Oko³o godz. 19.00 pod budynki
szko³y podjecha³y 2 samochody pancerne i ostrzela³y z
ckm budynki zajmowane
przez powstañców. Atak zosta³ odparty. […] W nocy z 1
na 2 sierpnia przed budynkiem szko³y zbudowano barykadê przegradzaj¹c¹ ul.
Bia³o³êck¹. Na barykadzie
powiewa³a flaga bia³o-czerwona. Byliœmy z tego bardzo
dumni!”.
Po zaciêtych walkach Powstañcy opanowali tak¿e
parowozowniê przy ul. Kiejstuta
oraz budynki stacji kolejowej
Warszawa Praga, jednak nie
uda³o siê ich utrzymaæ. Od
strony Modlina nadjecha³
niemiecki poci¹g pancerny,
który ostrzela³ walcz¹cych
Polaków, po czym do akcji
wkroczy³a piechota niemiecka.
Powstañcy ponieœli dotkliwe
straty – 34 zabitych i rannych.
W tym samym czasie 58. pluton
Batalionu Saperów Praskich,
maj¹cy wysadziæ most na
Kanale ¯erañskim, dosta³ siê
w ogieñ dzia³ i cekaemów od
strony Ró¿opola oraz czo³gów nadje¿d¿aj¹cych od
Bia³o³êki. Oddzia³ poniós³
ciê¿kie straty. Nie uda³ siê
równie¿ atak na bunkry broni¹ce wejœcia do koszar na
Golêdzinowie. Wycofuj¹cy
siê Powstañcy dostali siê w
ogieñ niemieckiego poci¹gu
pancernego. „Nast¹pi³ odwrót,
wiêkszoœæ moich kolegów
rozsypa³a siê po Cmentarzu
Bródnowskim, pochowali siê
w ró¿nych k¹tach cmentarza.
Niemcy spodziewali siê, ¿e
tak bêdzie, szli tyralier¹ i wy³apywali. Jak wy³apali, to od
razu rozstrzeliwali. Heniek
schowa³ siê w katakumbie.
[…] Prze¿y³, ale jak go zobaczy³em na drugi, trzeci
dzieñ […] to by³ siwiuteñki jak
go³¹bek. Takiego go zapamiêta³em.” – wspomina³ po

latach Jerzy Smoniewski
„Lotnik”.
Na Targówku zmobilizowano blisko 750 ¿o³nierzy. Z
wa¿niejszych obiektów Powstañcy opanowali jedynie
fabrykê broni myœliwskiej przy
ul. Piotra Skargi, budynek
zespo³u szkó³ powszechnych
przy ul. Oszmiañskiej 23/25,
w którym mieœci³ siê posterunek policji „granatowej” oraz
tartak i olejarniê Wojtana przy
ul. Radzymiñskiej. Atak na
wiadukt kolejowy nad ul.
Radzymiñsk¹ powtórzony w
nocy z 1 na 2 sierpnia zakoñczy³ siê wyparciem Niemców,
a nastêpnie spaleniem budynków kolejowych. Ze
wzglêdu na brak materia³ów
wybuchowych nie zniszczono
jednak wiaduktu ani torów.
Nie powiod³a siê równie¿ próba
zdobycia zarz¹du Cmentarza
Bródnowskiego zajêtego
przez pododdzia³ Dywizji
„Hermann Göring”. Podobnie
atak na stanowiska artylerii
przeciwlotniczej z blisko stuosobow¹ za³og¹ Luftwaffe w
rejonie folwarku „Agril” zakoñczy³ siê niepowodzeniem.
Poleg³ ppor. Józef Ko¿uchowski „Dzik”, dowódca
grupy szturmowej oraz kilku
Powstañców. Na Targówku
Fabrycznym Powstañcy w
czasie zajmowania budynku
zespo³u szkó³ powszechnych
przy ul. Mieszka I zostali
ostrzelani z poci¹gu pancernego oraz zaatakowani przez
piechotê, wspart¹ samochodami pancernymi. Wobec
znacznych strat – oko³o piêædziesi¹t osób poleg³ych - Powstañcy wycofali siê na teren
Targówka Mieszkaniowego.
Straty wœród Powstañców
by³y ogromne. Na samym
Bródnie i PelcowiŸnie wynios³y one: 83 zabitych, 26 zaginionych oraz 89 rannych, nie
licz¹c cywilów. „Rannych
œci¹gano w nocy. L¿ej rannych zostawiano w ró¿nych
domach, ciê¿ej rannych
transportowano do punktu
sanitarnego. Zabitych chowano w ogródkach, a potem
przenoszono na cmentarz. Z
wielkim poœwiêceniem dzia³a³a s³u¿ba medyczna, a
szczególnie sanitariuszki.” –
wspomina³ Tadeusz Szurek
„Hallerczyk II”. Wobec
mia¿d¿¹cej przewagi nieprzyjaciela, 4 sierpnia, komendant Obwodu Praga pp³k Antoni ¯urowski „Bober” wyda³
rozkaz przerwania akcji zbrojnej i przejœcia do konspiracji,
pozostaj¹c w pogotowiu bojowym. Pierwszy etap Powstania dobieg³ koñca. Zgodnie z rozkazem rejony i zgrupowania przeprowadzi³y
przegrupowania. Powstañcy,
którzy nie posiadali broni powrócili na w³asne kwatery i
oczekiwali na dalsze rozkazy.
Józef Sobociñski „Roman
Morski” wspomina³ ostatni

dzieñ Powstania na Bródnie:
„Ta euforia trwa³a trzy dni.
Chyba czwartego dnia, pewien tego nie jestem, czy to
by³ trzeci dzieñ czy czwarty,
wyszed³em na patrol w godzinach przedpo³udniowych i
jak wróci³em, to na dziedziñcu, na podwy¿szeniu sta³
prawdopodobnie dowódca
zgrupowania i przemawia³ do
zgromadzonych tam ¿o³nierzy, ¿e niestety Powstanie na
Pradze nie uda³o siê, ¿e na
Pradze Centralnej Powstanie
zosta³o zlikwidowane, ¿e s¹
tam bardzo silne odzia³y niemieckie, jednostka pancerna,
¿e na PelcowiŸnie w pobli¿u
nas jest oddzia³ niemieckiej
artylerii przeciwlotniczej i my
jesteœmy jedyn¹ enklaw¹ powstañcz¹, która nie ma ¿adnych szans, ¿eby d³u¿ej siê
broniæ. W zwi¹zku z tym zarz¹dza ewakuacjê. Kto mo¿e,
ma stuprocentowo pewne
skrytki, to powinien broñ
schowaæ. Je¿eli nie ma pewnej skrytki, powinien broñ
zniszczyæ. Podziêkowa³ nam.
Wszyscy rozchodz¹ siê do
domów”. Czêœæ z tych, którzy
byli uzbrojeni w ci¹gu nastêpnych tygodni przedostawali
siê do lewobrze¿nej Warszawy
i Puszczy Kampinoskiej, by
kontynuowaæ walkê. Na Mokotów, Sadybê i Czerniaków
oraz do Puszczy Kampinoskiej przeprawi³o siê ogó³em
oko³o 530-650 Powstañców z
Pragi. Komendant Pragi ocenia³ ich liczbê na 2 000.

Z chwil¹ ustania dzia³añ
powstañczych na Pradze
Niemcy przyst¹pili do umacniania swojej obrony na przedmoœciu warszawskim. Wysiedlali przymusowo ludnoœæ
Pragi, w tym równie¿ mieszkañców Bródna i Targówka,
likwiduj¹c wszelkie próby
zbrojnego oporu. Na ulicach
przeprowadzano ³apanki,
ob³awy i blokady. Podpalano
domy a wyci¹ganych z mieszkañ ludzi rozstrzeliwano. Podejrzanych o udzia³ w Powstaniu
przeznaczano do likwidacji
na miejscu lub w obozach
koncentracyjnych. (...)
Po zajêciu Pragi przez Armiê Czerwon¹ komendant
pp³k ¯urowski wyda³ rozkaz
rozwi¹zania oddzia³ów Armii
Krajowej na terenie Pragi i
wezwa³ ¿o³nierzy do wstêpowania w szeregi ludowego
Wojska Polskiego, przewiduj¹c odtworzenie 36. pp Legii
Akademickiej. Pomys³ ten nie
znalaz³ akceptacji nowej
w³adzy. Ci, co pozostali na
Pradze, jako pierwsi z Powstañców Warszawskich
poddani zostali represjom
s³u¿b bezpieczeñstwa i
NKWD. Mno¿y³y siê aresztowania i wyimaginowane
oskar¿enia o zdradê ojczyzny.
Na podstawie sfingowanych
dowodów skazywani byli na
karê œmierci, b¹dŸ w niewyjaœnionych okolicznoœciach
ginêli w wiêzieniach. Jednym
z miejsc tajnego grzebania
pomordowanych ¿o³nierzy i
dzia³aczy podziemnych organizacji niepodleg³oœciowych
sta³ siê Cmentarz Bródnowski.
Katarzyna Utracka
Tekst z wydawnictwa „Targówek - magazyn mieszkañców Targówka, Bródna
i Zacisza” numer 8/2009.

Sesje Rady Dzielnicy Targówek

Wakacyjne uchwa³y
Na sesji 13 lipca, w pierwszej uchwale radni Targówka
2016 g³osami, przy 4 wstrzymuj¹cych siê, dokonali zmiany
za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu m.st. Warszawy na
rok 2016.
Dodatkowe œrodki do dys- dzia³ania zarz¹du dzielnicy
pozycji dzielnicy (1 167 205 z³) Targówek. Jednomyœlnie, 20
przeznaczono m.in. na nowe g³osami, radni uznali za bezzadanie inwestycyjne – ter- zasadn¹ skargê pani E.S.
momodernizacjê budynku na dzia³ania burmistrza oraz
OSiR (332 000 z³) budowê dyrektora ZGN.
sali gimnastycznej z moder19 g³osami, przy 1 wstrzynizacj¹ istniej¹cego obiektu muj¹cym siê dokonano
LO przy ul. Oszmiañskiej zmiany w sk³adzie osobowym
(822 203 z³).15 g³osami, komisji Rady. Do komisji
przy 2 wstrzymuj¹cych siê kultury i promocji powo³ano
podjêto uchwa³ê z wnio- Witolda Harasima.
skiem o nadanie nazwy
3 sierpnia radni zebrali siê,
Skwer Boles³awa Dubickiego by uchwaliæ kolejne zmiany w
obiektowi, zlokalizowanemu za³¹czniku Dzielnicy Targówek
po pó³nocnej stronie ulicy do bud¿etu m.st. Warszawy
Samarytanki.
na rok 2016. Dziêki zwiêksze17 radnych g³osowa³o za niu o 2 420 896 z³ œrodków,
wnioskiem do prezydent przeznaczonych do dyspozycji
m.st. Warszawy o pilne dzielnicy - zwiêkszono plan
przywrócenie przystanku wydatków w obszarze edukatramwajowego przy ul. Julia- cji o 2 405 973 z³; 2 042 z³
nowskiej w miejsce poprzed- przeznaczono na œwiadczenia
niej lokalizacji.
odszkodowawcze, z przeznaW zwi¹zku ze zg³oszony- czeniem na remont dŸwigu
mi w¹tpliwoœciami zdjêto z osobowego w budynku przy
porz¹dku dziennego rozpa- ul. Oszmiañskiej 16.
trzenie skargi pana W.S. na
K.

96. rocznica Bitwy Warszawskiej
Z uczuciem dumy, ho³du i uznania œwiêtujemy wielkie
zdarzenie historyczne, które mia³o miejsce 96 lat temu.
Rocznicê jednej z nielicznych zwyciêskich batalii, jak¹
stoczy³o wówczas nowo powsta³e Wojsko Polskie, zaledwie
w 3 lata po uzyskaniu niepodleg³oœci. Na przedpolach
Warszawy, w wojnie polsko-rosyjskiej, rozegra³a siê
bitwa, która na dziesiêciolecia zadecydowa³a o losach i
granicach naszego kraju i wielu krajów Europy. Ma³o jest
w naszej historii podobnych zwyciêskich batalii o tak
dalekosiê¿nych skutkach politycznych.
Bitwa Warszawska w 1920 r. które doprowadzi³o do opanoto znacznie wiêcej ni¿ tylko wania przez wojska polskie
zwyciêska batalia wojenna. Bia³orusi, czêœci Litwy oraz
To by³ przejaw konsolidowania Ukrainy, a po podpisaniu w
siê spo³eczeñstwa polskiego, kwietniu 1920 r. uk³adu miliktóre uzyska³o niepodleg³oœæ tarno – politycznego z gen.
po 120 latach niewoli i stano- Petlur¹, wspólna ofensywa
wi³o w tym czasie zlepek spo- zakoñczona zdobyciem Kijowa.
³ecznoœci z trzech obszarów,
Kontrofensywa Armii Czerpodleg³ych bardzo ró¿nym wonej doprowadzi³a do wyparzaborcom.
cia wojsk polskich z Ukrainy,
By³ to widoczny przejaw pora¿ki na froncie bia³orusko
rodz¹cego siê patriotyzmu, – litewskim i za³amania
pe³nej akceptacji nowo po- frontu. A kryzysowa sytuacja
wsta³ego narodowego pañ- polityczno-strategiczna, zmustwa polskiego, determinacja si³a nowo powsta³y rz¹d polspo³eczeñstwa w jego obronie ski do przyjêcia ciê¿kich wabez wzglêdu na rodowód, po- runków zawieszenia broni i
chodzenie klasowe czy status ustalenia granicy wschodniej
spo³eczny. Bitwa Warszawska na tzw. Linii Curzona zbli¿oby³a równie¿ sprawdzianem nej kszta³tem do aktualnej
utworzonych wówczas so- naszej granicy wschodniej,
juszy z pañstwami Europy i których wojska rosyjskie dowodzone przez Tuchaczewskutecznoœci ich pomocy.
Bitwa Warszawska by³a skiego podesz³y na przedpola
przejawem pe³nego poœwiê- Warszawy.
cenia i bohaterstwa ¿o³nierzy
Bezpoœrednie zagro¿enie
nowo utworzonego wojska Warszawy i ewentualne konpolskiego, ochotników i m³o- sekwencje w przypadku jej
dzie¿y warszawskiej, którzy zdobycia przez wojska Tuchatak gromadnie zg³aszali siê czewskiego spowodowa³o
do szeregów ochotniczych wyraŸn¹ konsolidacjê spo³epu³ków obroñców Warszawy, by czeñstwa polskiego. Partie
broniæ stolicê i niepodleg³oœæ rz¹dz¹ce i opozycyjne wspólnowo powsta³ego pañstwa, a nie wezwa³y do obrony kraju.
baz¹ rekrutacji których by³ Na czele rz¹du stan¹³ ludoobszar Pragi. To st¹d sz³y wiec Wincenty Witos, wiceochotnicze pu³ki studentów i premierem zosta³ socjalista
m³odzie¿y szkolnej prosto na Ignacy Daszyñski. Do Warszapole bitwy pod Radzymin i wy przyby³a wojskowa misja
pod Ossowo.
francusko-angielska, której
Walcz¹cy wówczas ¿o³nie- celem by³o ustalenie zakresu
rze nie wiedzieli, ¿e ich de- i form pomocy wojskowej dla
terminacja, upór i walecznoœæ walcz¹cych wojsk polskich.
zadecyduj¹ na dziesiêciolecia
W W.P. dokonano zmian
o losach naszego m³odego personalnych. Odtworzono
pañstwa polskiego, jego gra- zarys frontu w oparciu o rzenicach oraz o losach Europy. ki Orzyc-Narew oraz Wieprz
W Bitwie Warszawskiej i Bug. W Sztabie Generalnym
z³amana bowiem zosta³a opracowano plan dalszych
strategia rewolucyjnych dzia³añ wojennych, którego
w³adz Rosji d¹¿¹cych do li- istot¹ by³o utrzymanie niekwidacji m³odego pañstwa przyjaciela na okreœlonych
polskiego i próby przeniesie- liniach i wyprowadzenie
nia rewolucji rosyjskiej do kontruderzenia ze skrzyde³.
Niemiec oraz innych krajów
W takiej sytuacji politycznoEuropy Zachodniej.
strategicznej 13 sierpnia
Geneza wojny pomiêdzy 1920 r. Armia Czerwona rozPolsk¹ a rewolucyjn¹ Rosj¹ poczê³a natarcie na polskie
sowieck¹, jak i samej bitwy, pozycje w rejonie Radzymina.
ma swoje korzenie w sytuacji,
Skomplikowana sytuacja
jaka powsta³a po zakoñcze- na przedpolach Warszawy i
niu I wojny œwiatowej, kiedy groŸba jej utraty, przyspieszy³a
to odradzaj¹ce siê po latach kontrofensywê W.P., które
niewoli pañstwo polskie nie przekroczy³o Bug pod Dromia³o ustabilizowanych granic. hiczynem i wysz³o na ty³y
Ówczesne w³adze sowieckiej atakuj¹cej Warszawê XVI
Rosji nasila³y ekspansjê na armii sowieckiej.
zachód, naturalnie likwiduj¹c
Niekorzystny rozwój walk
po drodze nowo powsta³e na froncie, du¿e straty i groŸpañstwo polskie. Z kolei ba odciêcia od zaplecza,
celem w³adz polskich by³o zmusi³ Tuchaczewskiego do
ustalenie korzystnej linii wydania rozkazu o odwrocie
granicznej na wschodzie oraz wojsk sowieckich na pó³noc,
stworzenie pasa sfederowanych ponosz¹cych przy tym
pañstw Bia³orusi i Ukrainy, ogromne straty w ludziach i
maj¹cych odgrodziæ Polskê sprzêcie, a IV i XV armie sood umacniaj¹cej siê Rosji. wieckie oraz korpus konny
Pocz¹tek tej wojny to styczeñ Gaj-Chana ratowa³y siê
1919 r. i ofensywa W.P., przed pogromem przejœciem

na teren Prus Wschodnich,
poddaj¹c siê internowaniu.
Bitwa Warszawska trwa³a
szeœæ dni, a jej bilans to ponad 25 tysiêcy zabitych
¿o³nierzy sowieckich, 65 tysiêcy wziêtych do niewoli i 45
tysiêcy internowanych w Prusach Wschodnich, a politycznym nastêpstwem tej bitwy
by³o odzyskanie przez Polskê
oko³o 114 tys. km2 terytorium
na wschód od linii Curzona z
oko³o 4 milionami mieszkañców
(prawda, ¿e Bia³orusinów i
Ukraiñców) oraz uzyskanie
przez Polskê korzystnej konfiguracji granicy wschodniej w
oparciu o DŸwinê na pó³nocy
wraz z czêœci¹ œrodkowej
Litwy, w centrum o b³ota Poleskie, a na po³udniu o rzekê
Zbrucz.
Sukces Bitwy Warszawskiej
pozwoli³ na odparcie armii konnej Budionnego w zwyciêskiej
i najwiêkszej bitwie kawalerii
XX wieku pod Komorowem.
Zwyciêsk¹ Bitwê Warszawsk¹ i ocalenie Warszawy, okreœlano wówczas emocjonalnie jako „CUD NAD
WIS£¥” i pod takim okreœleniem wiêkszoœæ z nas j¹ zna
z literatury i rodzinnych przekazów, ale cudu tego dokonali bohaterscy ¿o³nierze
nowo utworzonego wojska
polskiego, ¿o³nierze ochotniczych pu³ków obrony Warszawy, studenci i warszawska
m³odzie¿ oraz strumienie
zaopatrzenia wojskowego
p³yn¹ce z Francji i Anglii.
Ka¿dy sukces ma wielu ojców. Sukces Bitwy Warszawskiej przypisywano wielu genera³om. Dziœ niektórzy historycy sk³aniaj¹ siê do tezy, ¿e
prawdopodobnie autorem
za³o¿eñ strategicznych móg³
by³ Józef Pi³sudski.
Zwyciêstwo odniesione w
wojnie polsko-sowieckiej w
1920 r. a zw³aszcza bitwa
warszawska wpisa³y siê na
sta³e do najjaœniejszych kart
historii polskiego orê¿a, gdy¿
by³a jedn¹ z nielicznych zwyciêsko zakoñczonych.
W ho³dzie zwyciêzcom i dla
upamiêtnienia tych historycznych wydarzeñ dzieñ 15 sierpnia zosta³ ustanowiony jako

œwiêto narodowe i œwiêto Wojska Polskiego – dzieñ, w którym
oddajemy ho³d i pok³on obroñcom Warszawy, bohaterom
spod Radzymina i Ossowa.
Spo³ecznoœæ Pragi, Targówka i Bródna, uczci³a
obroñców Warszawy, bohaterskich ¿o³nierzy spod Radzymina i Ossowa skromnym
obeliskiem – krzy¿em w intencji CUDU NAD WIS£¥
który rzekomo obroni³ stolicê
i kraj przed nawa³¹ sowieckich wojsk i utrat¹ dopiero co
odzyskanej niepodleg³oœci;
cudu, którego twórcami by³y
nie si³y nadprzyrodzone, ale
bohaterscy ¿o³nierze. Przy
tym krzy¿u, odrestaurowanym wysi³kiem samorz¹dowych w³adz dzielnicy, czcimy
ich pamiêæ, patriotyzm i bohaterstwo, oddaj¹c nale¿ny
im ho³d i uznanie.
p³k Czes³aw Lewandowski
przewodnicz¹cy Spo³ecznej
Rady Kombatanckiej
15 sierpnia na uroczystoœci
przy tym pomniku spotkali siê
kombatanci, dzia³acze organizacji, przedstawiciele w³adz
dzielnicy Targówek. Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Krzysztof Miszewski i wiceburmistrz Pawe³ Michalec
mówili, dlaczego warto utrwalaæ
pamiêæ o historii i bohaterach.
Przypomnieli odbudowê pañstwa polskiego w 1918 roku,
jednoczenie siê Europy, agresjê ze Wschodu w 1920 roku.
Podziêkowali bohaterom,
których upamiêtnia pomnik
„Reduta Bródnowska”. O roli
marsza³ka Józefa Pi³sudskiego i organizacji m³odzie¿owej
z okresu zaborów „Gniazdo
soko³ów” opowiedzia³a Regina G³uchowska, prezes Oddzia³u Bródno Towarzystwa
Przyjació³ Warszawy. Przedstawiciele w³adz Targówka,
Spo³ecznej Rady Kombatanckiej, Oddzia³u Bródno
TPW, PiS, Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, RSM „Praga” i PGR
Bródno z³o¿yli wieñce pod
pomnikiem. Atmosferê uroczystoœci utrwali³y te¿ pieœni,
m.in. „Soko³y”, „Pokolenia” i
„Rota”.
K.
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Atrakcje
na Bardowskiego
Zainspirowani pytaniem jednego z czytelników
zapytaliœmy w Urzêdzie Dzielnicy Targówek o aktualne
informacje na temat zbiornika retencyjno-rekreacyjnego
przy ul. Bardowskiego.
Zbiornik nigdy nie by³ prze- kreacyjnego, udostêpnione
widywany jako k¹pielisko. s¹ le¿aki.
Wody s¹ tu tylko podczyszW 2017 roku w ramach
czane przez filtry, napowie- bud¿etu partycypacyjnego
trzane przez kaskadê. O za- realizowany bêdzie projekt
kazie k¹pieli przypominaj¹ „Atrakcje wody”.
tablice.
W miniony weekend na pla¿y
Dla osób, które tu przy- przy zbiorniku na Bardowskiechodz¹, by mieæ kontakt z go po raz pierwszy odby³ siê
wod¹, udostêpnione s¹ natry- „Runmageddon” – bieg wyski. Uruchomiony zosta³ pro- czynowy z przeszkodami.
gram sportowo-rekreacyjny i Organizatorem by³a Fundacja
kulturalny. Dzia³a sekcja Runmageddon, partnerem
¿eglarska, instruktor prowa- dzielnica Targówek (patronat
dzi m.in. zajêcia dla dzieci. W burmistrza). Zawodnicy mieli
sobotê i w niedzielê mo¿na do pokonania wiele przepograæ w pla¿ow¹ pi³kê szkód, m.in. skok do basenu,
no¿n¹ i pla¿ow¹ pi³kê siat- zasieki lodowe, pêtla z obkow¹; czynna jest œcianka ci¹¿eniem, wspinanie siê na
wspinaczkowa. W soboty drabinê ratunkow¹, wyrzucon¹
prowadzone s¹ zajêcia spor- z helikoptera. Wystartowa³o
towo-taneczne, nauka wi¹za- ponad 4000 osób. Najstarszym
nia wêz³ów, budowa zamków uczestnikiem by³ urodzony w
z piasku. W soboty i w nie- 1953 roku Grzegorz Zakrzewdziele do zabawy zaprasza ski, najstarsz¹ uczestniczk¹
did¿ej, funkcjonuje wypo¿y- Anna Wychowaniec (rocznik
K.
czalnia sprzêtu sportowo-re- 1965).

Skrzy¿owanie Solidarnoœci/Jagielloñska do poprawki?
dokoñczenie ze str. 1

Jak pisaliœmy w ostatnim
przedwakacyjnym numerze,
Stowarzyszenie Miasto Jest
Nasze zwróci³o siê do Inspektora Nadzoru Budowlanego z proœb¹ o przeprowadzenie kontroli w sprawie
nieprawid³owoœci przy remoncie skrzy¿owania, zarzucaj¹c przygotowanemu
przez miasto projektowi niezgodnoœæ z uchwalonym dla
tego obszaru miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego, w tym niezgodne z klas¹ ulicy na tym
odcinku, planowane utworzenie dodatkowego pasa do
skrêtu w ulicy Jagielloñskiej.

Nie zadbano tak¿e o zawê¿enie jezdni al. Solidarnoœci,
umo¿liwiaj¹ce dosadzenie
tam szpalerów zieleni. Jak
siê okazuje, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego zbada w¹tpliwoœci stowarzyszenia, a w sprawie
przebudowy skrzy¿owania
ul. Jagielloñskiej i al. Solidarnoœci zostanie przeprowadzone
postêpowanie wyjaœniaj¹ce,
które – jak czytamy w piœmie
- mo¿e poskutkowaæ wszczêciem postêpowania
administracyjnego.
Bez wzglêdu na rozstrzygniêcia nadzoru budowlanego, dopóki trwa budowa, przy
odrobinie dobrej woli, zmiany

poprawiaj¹ce funkcjonalnoœæ
skrzy¿owania pod k¹tem dostêpnoœci dla pieszych i rowerzystów oraz podniesienia
estetyki przestrzeni publicznej, wype³niaj¹ce zapisy miejscowego planu zagospodarowania, nadal s¹ mo¿liwe.
Przypomnijmy, ¿e to nie
pierwsze kontrowersje wokó³
przebudowy torowisk tramwajowych na Pradze Pó³noc,
zwi¹zanej z budow¹ metra.
Najpierw na opóŸnienie prac
wp³ynê³y protesty przeciwko
planom wycinki wiekowego
dêbu, rosn¹cego przy al. Solidarnoœci na wysokoœci cerkwi i koniecznoœæ zmian w
projekcie dla uratowania

drzewa. Kilka miesiêcy temu
na ul. 11 Listopada mieszkañcy znów musieli broniæ
zieleni przed drwalami z
Tramwajów Warszawskich,
które zaplanowa³y sobie
przystanek akurat w miejscu,
gdzie ros³y nieliczne na tej
ulicy drzewa. Zakoñczy³o siê
awantur¹ (projektu nikt
wczeœniej nie konsultowa³) i
interwencj¹ Pe³nomocnika
ds. Rewitalizacji.
Byæ mo¿e tak du¿ymi inwestycjami, obejmuj¹cymi projekty przebudowy ca³ych
skrzy¿owañ i ulic, powinien
zajmowaæ siê jednak Zarz¹d
Dróg Miejskich.
Kr.
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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. 516-630-068
ANGIELSKI, 609-631-186

D
R
Z
W
I

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

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

ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio.
Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808

NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,
strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KUPIÊ ka¿de auto, równie¿
rozbite i bez dokumentów
789-090-573

Kto przygarnie Ibiska

Kto przygarnie Maxa

Ibisek to kilkuletni, œredniej wielkoœci
mieszaniec w typie wilczura. Jest psem doœæ
spokojnym, chodzi ³adnie przy nodze, spacer
z nim to sama przyjemnoœæ. W stosunku do
innych psów, równie¿ samców, nie wykazuje
agresji. Z psiakiem, z którym dzieli kojec
„dogaduje siê” bardzo dobrze. Jest przyjacielsko usposobiony do ludzi, choæ w stosunku
do obcych mo¿e na pocz¹tku zachowywaæ siê
odrobinê na dystans. Ibisek to psiak bardzo
³agodny i uroczy. Na pewno nie bêdzie k³opotliwym domownikiem.
Zaadoptuj Ibiska, ten psiak zas³uguje na
najlepszy dom.
Kontakt
w
sprawie adopcji,
wolontariusze:
Justyna
- tel. 783 003 754,
Miko³aj
- tel. 796 123 413.

Max to doœæ du¿y, oko³o 6-letni, czarnopodpalany psiak. Do schroniska trafi³ jako
bardzo m³ody psiak i mieszka tu ju¿ od 2009
roku. Z powodu urazu ³apki, a¿ rok spêdzi³
w szpitalu, bez spacerów. Teraz ju¿ w pe³ni
odzyska³ sprawnoœæ. Max jest pieskiem
energicznym, weso³ym, bardzo ³agodnym,
przyjaŸnie nastawionym. Jedyn¹ jego wad¹
jest to, ¿e nie toleruje innych psów. Z tego
powodu powinien byæ jedynym pieskiem
w domu. Najlepiej bêdzie siê czu³ na pewno
w domu z ogrodem, ale mo¿e zamieszkaæ
te¿ w bloku, pod warunkiem, ¿e bêdzie wychodzi³ na spacery
trzy razy dziennie.
Serdecznie zapraszam na przedadopcyjny spacer z
Maxem.
Kontakt w sprawie
adopcji: Justyna
783 003 754.

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej
rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z
pokolenia na pokolenie, i jest uznawany za
jednego z najlepszych healerów w Azji i Europie.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,
udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a
na wszystkich poziomach energii duchowej,
likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca
choremu oko³o pó³ godziny, ale zale¿y to od
stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór
techniki. Raz s¹ to manualne manipulacje,

kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele
eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in.
w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹
bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego
ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu
wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów
wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwieniu r¹k i nóg
Dlaczego lepiej wybraæ Jamesa?
- wizyta trwa 30 minut, przez które James zajmuje
siê ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem
wskazanych miejsc
- doje¿d¿amy do domu czy szpitala, jeœli sam
nie jesteœ w stanie do nas dotrzeæ
- prowadzimy sta³¹ dzia³alnoœæ, codziennie mo¿esz
siê z nami skontaktowaæ w godzinach 9-19.
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 sierpnia
1, 2, 3, 5, 6, 7 wrzeœnia
Zapisy i informacje w godz. 9-19 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.
Sobota i niedziele telefony komórkowe.
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13
tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
Pe³en zakres us³ug

Podhalañskie przejaja z pudrem
Proszê Szanownych Pañstwa, wspomnieniem tego
sierpnia jest oburzenie.
Oburzenie na dopisywanie
ofiar do poleg³ych.
Os³upia te¿ przyznanie
medalu zamiast premii ulubieñcowi. Aliœci pani Kempa,
wyczuwaj¹c smrodek, nie
dekorowa³a swoich pracowników, tylko klasycznie, po
chamsku da³a 100% podwy¿ki
pracownikom kancelarii.
A teraz na powa¿nie. Tematy
prawdziwe, w³aœciwe i nadrzêdne rocznice to 13-25
sierpnia 1920, czas Bitwy
Warszawskiej, 5.03.1940
morderstwo katyñskie! i
1.08.1944 Powstanie Warszawskie i koniec. Nad nimi
kontemplujemy i planujemy
dba³oœæ o niepowtórzenie. Nie
mieszamy jednego z drugim.
Dlaczego to piszê? Dziadek
mój by³ hallerczykiem, bra³
udzia³ w Cudzie nad Wis³¹,
czêœæ rodziny poleg³a i zosta³a wymordowana w Powstaniu
Warszawskiem, ojciec by³ oficerem z kompletem medali we
wszystkich kolorach, a ja te¿
by³em w wojsku jako podchor¹¿y. Znamy i pot i krew bez
pudru. Polityka historyczna
tego rz¹du obra¿a mnie i kilka pokoleñ Polaków. Budzi
demony i narodow¹ agresjê.
P³odem k³amstw i narcyzmu
historycznego jest kij bejsbolowy z Polsk¹ Walcz¹c¹. To
przyznawajcie swoim ulubieñcom:
bejsbol br¹zowy, srebrny i

z³oty. Wstyd, panie Antoni i
spó³ka!
W sierpniu na odtrutkê moraln¹ odwiedzi³ nas papie¿
Franciszek, którego jedno z
przes³añ to ekologia.
Ekologia le¿y w œcis³ej
zale¿noœci z toksykologi¹ i tej
zale¿noœci chcia³em poœwiêciæ kilka s³ów. Z drugiego
bieguna w myœleniu minister
PIS, Kowalczyk obwieœci³
publicznie, ¿e ekologia to najmniej stabilna forma pozyskiwania energii i nie bêdzie wygasza³ kot³ów wêglowych, aby
stabilizowaæ napiêcie w sieci,
a z czasem siê postawi na
energetykê j¹drow¹.
Je¿eli siê ma ma³o urz¹dzeñ
ekologicznych to prawda,
je¿eli ma siê du¿o - to nieprawda. Pan minister w
dniach, kiedy w naszych rzekach brakuje wody i kot³ów
wêglowych nie sposób wych³odziæ, kupuje od Niemców
pr¹d pochodz¹cy z wiatraków
i solarów. W zesz³ym roku
przejecha³em pó³ RFN i nie
widzia³em ani jednego komina. W lato, kiedy fotowoltaika
jest przewidywalna, mo¿na
ograniczyæ spalanie i jednoczesne wdychanie spalin. To,
co wydobywa siê z ka¿dego
komina, to opadaj¹ce wokó³
toksyny. Elektrociep³ownia na
¯eraniu truje tak¿e ¯oliborz.
Od 10 lat przez 7 miesiêcy w
roku korzystam z instalacji
solarnej na ciep³¹ wodê o
mocy 5,5kV i przez min.

Nagroda czeka

Kowalczyka jestem policzalny,
ale nieuwzglêdniony. Od
kwietnia do paŸdziernika nie
w³¹czam elektrycznego bojlera. Policzywszy wszystkich
prokonsumentów mo¿na
przez ten czas ograniczyæ
trucie powietrza lub je¿eli
minister Kowalczyk uwielbia
patrzeæ na dym z komina
przez ca³y rok, to obni¿yæ ceny
dla przemys³u, dziêki czemu
konkurencyjnoœæ produkcji
wzroœnie i mo¿e coœ siê dla
kraju zarobi, a nie zad³u¿y. Z
p³uc przejdŸmy na talerze.
W tym roku przeprowadzono badania ¿ó³tek jaj
kurzych na zawartoœæ dioksyn.
Dioksyny s¹ bardzo silnymi
toksynami powoduj¹cymi powstawanie nowotworów. Ku
zdziwieniu badaczy okaza³o
siê, ¿e najwy¿sz¹ zawartoœæ
dioksyn zawieraj¹ jaja z ferm
ekologicznych, w których
normy produkcji poddane s¹
najwy¿szemu rygorowi. Najgorsze wœród najgorszych s¹
te z Podhala. Kury przebywaj¹ce na wolnych wybiegach
wydziobuj¹ opadniête dioksyny powsta³e ze spalania
plastiku przez bogobojnych i
prawicowych górali. Toksyny
zawiera ka¿dy produkt z
tego, co siê wypasa. Krowie,
owcze, kozie mleko, oszczypki, mas³o, miêso itd., itd. Mamy
ca³kiem zgrabn¹ ustawê o
œmieciach i co? Segregujmy
zatem odpady, oddzielmy te¿
prawdê od k³amstwa, prawo
od niesprawiedliwoœci i drukujmy! Prawdê od k³amstwa,
prawo od niesprawiedliwoœci
i drukujmy.
mocji i Turystyki, ul. Brechta
3, 03-472 Warszawa.
Zasady, regulamin oraz
formularze konkursu dostêpne s¹ na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz
www.nagroda.mazovia.pl.
Laureatami Nagrody Marsza³ka
Województwa Mazowieckiego
w roku 2015 zostali: Adam
Wenkler; Jadwiga Kresa; Jan Kania;
Krzysztof Œcierañski; Jadwiga
Korneszczuk; Zespó³ Folklorystyczny „Kurpiowszczyna”; Orkiestra Dêta Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Nadarzynie; Zespó³
ludowy „Sobótka” z Czarnolasu;
Grupa nieformalna „¯wawe
Babki”; M³odzie¿owa Orkiestra
Dêta z T³uszcza.

Ju¿ po raz siedemnasty mo¿na zg³aszaæ kandydatów do
Nagrody Marsza³ka Województwa Mazowieckiego. W ten
prosty sposób mo¿na podziêkowaæ osobom, które aktywnie
dzia³aj¹ na rzecz naszego województwa. Do tej pory nagrodzono ju¿ ponad 150 osób, wœród nich byli m.in.: ks. Jan
Twardowski, Józef Hen, Jerzy Janicki, S³awa PrzybylskaKrzy¿anowska, Maja Komorowska czy Maria Pomianowska.
Nagroda Marsza³ka Woje- Mazowieckiego. Zg³oszenia
wództwa Mazowieckiego przy- mo¿na sk³adaæ osobiœcie
znawana jest za wybitne zas³u- lub wysy³aæ poczt¹ do 9
gi w dziedzinie promocji woje- wrzeœnia 2016 r. (decyduje
wództwa mazowieckiego w data stempla pocztowego)
kraju i na œwiecie, ale tak¿e za na adres: Urz¹d Marszatwórczoœæ artystyczn¹ oraz ³kowski Województwa Maupowszechnianie i ochronê zowieckiego w Warszawie,
kultury. To doskona³y sposób Departament Kultury, Prona wyró¿nienie i uhonorowanie wyj¹tkowych mieszkañców
Mazowsza, którzy swoj¹ prac¹
i talentem intensywnie dzia³aj¹
Nastêpna gazeta - 7 wrzeœnia
na rzecz nas wszystkich.
Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿
Kandydaci mog¹ byæ zg³aelektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka
szani do 9 wrzeœnia br. przez:
Maciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy
komisje sejmiku województwa
sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów
mazowieckiego, gminy i powiaty
w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Matez terenu Mazowsza, stowarzylub TS. Za treœæ reklam,
szenia oraz fundacje spo³eczno- ria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem
og³oszeñ
i
tekstów
sponsorowanych
nie
odpowiadamy.
kulturalne i naukowe dzia³aj¹ce
Redakcja:
03-462
Warszawa,
ul.
Jagielloñska
42 lok. 73/73A
na terenie województwa mazotel./faks 22 618-00-80
wieckiego. Spoœród wszystkich
zg³oszonych kapitu³a wy³oni 10 poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14
laureatów, którzy poza pami¹t- Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska
kow¹ statuetk¹ otrzymaj¹ nahttps://www.facebook.com/nowapraska
grodê pieniê¿n¹ w wysokoœci
strona
internetowa
- www.ngp.pl
10 000 z³.
e-mail
dla
tekstów
- ngp@ngp.pl
Wnioski do XVII edycji
konkursu nale¿y sk³adaæ na
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
formularzach zg³oszenioredakcja: redakcja@ngp.pl
wych dla osób fizycznych i
Nasi przedstawiciele:
podmiotów niebêd¹cych
osob¹ fizyczn¹ z dopiskiem: Bogumi³a 507-257-824,
XVII edycja konkursu Nagro- Jagoda 605-037-515,
da Marsza³ka Województwa Pawe³ 609-490-949

nowa gazeta praska

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Spo³eczny obserwator

Ukróciæ
z³odziejstwo

Bud¿et partycypacyjny 2017

Najwa¿niejszym wydarzeniem
dotycz¹cym warszawskiego
samorz¹du, jakie mia³o miejsce w okresie wakacyjnym,
by³o niew¹tpliwie podpisanie przez
prezydenta RP tzw. ma³ej
ustawy reprywatyzacyjnej.
Co ten akt prawny zmienia w
porównaniu z dotychczasowym
stanem?
WyobraŸmy sobie, ¿e z
w³aœcicielem przedwojennej
kamienicy w Warszawie nie
ma ¿adnego kontaktu od czasu wojny. Nikt go nie widzia³,
nikt z nim nie rozmawia³,
pozosta³a po nim tylko kamienica. Zgodnie z metryk¹ ma
teraz 130 lat. Do s¹du zg³asza siê mê¿czyzna, która
deklaruje, ¿e chce reprezentowaæ w³aœciciela, czyli zostaæ jego kuratorem. W ten
sposób zyskuje prawo do
dysponowania jego maj¹tkiem. I korzystaj¹c z tego –
sprzedaje kamienicê za grosze…
samemu sobie.
Albo inna sytuacja. Do
starszej pani, która jest spadkobierczyni¹ w³aœciciela

jeszcze przedwojennego
budynku, przychodz¹ mê¿czyŸni. Udaje im siê przekonaæ
starsz¹ pani¹, aby w zamian
za niewielk¹ kwotê pieniêdzy
podpisa³a jakiœ œwistek papieru. Jest to umowa sprzeda¿y
roszczeñ do budynku, na
podstawie której mê¿czyŸni
(tzw. handlarze roszczeñ)
bêd¹ mogli zupe³nie legalnie
przej¹æ warty miliony z³otych
budynek, czêsto przy wydatnej pomocy urzêdników
warszawskiego ratusza.
Opisane powy¿ej zjawiska
nazywane s¹ „dzik¹ reprywatyzacj¹”. Jest to po prostu
z³odziejstwo w œwietle prawa.
Nowa ustawa reprywatyzacyjna ma to zmieniæ. Ma byæ
ograniczona mo¿liwoœæ
ustanawiania kuratorów (w
szczególnoœci dla osób, które
z du¿ym prawdopodobieñstwem s¹ ju¿ zmar³e), a obrót
roszczeniami ma siê odbywaæ
wy³¹cznie za pomoc¹ aktów
notarialnych, a nie œwistków
papieru. Przy tym miasto ma
mieæ mo¿liwoœæ pierwokupu

nieruchomoœci komunalnych
i Skarbu Pañstwa. Wprowadzono tak¿e zapisy chroni¹ce
dzia³ki z budynkami u¿ytecznoœci publicznej (jak szko³y i
przedszkola).
Nowe przepisy nie s¹ idealne (przyk³adowo utrudniaj¹
zwrot maj¹tku prawowitym
w³aœcicielom), ale s¹ na
pewno krokiem w dobrym
kierunku. Pozostaje pytanie,
dlaczego wprowadzono je tak
póŸno. 10 lat rz¹dów prezydent Hanny GronkiewiczWaltz w Warszawie, której
partia jednoczeœnie przez 8
lat rz¹dzi³a w Polsce, by³o
wystarczaj¹co d³ugim okresem, aby ukróciæ z³odziejskie
procedery w œwietle prawa
znacznie wczeœniej.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy”
Ko³o „Inicjatywa
Mieszkañców Bia³o³êki”

Praski folwark

Metamorfoza dyplomacji
Okres wakacyjny powoli
dobiega koñca. Myœlami wracamy do uroczych wspomnieñ, pe³nych fantazji i relaksu. Czas jednak wróciæ do
realiów praskiego folwarku!
Coraz czêœciej s³yszymy
s³owa „hipokryta”, „hipokryzja”
w negatywnie wartoœciuj¹cym
znaczeniu. Coraz czêœciej
padaj¹ s³owa: manipulacja,
k³amstwo, ob³uda.
Czy¿by w mentalnoœci
mieszkañców naszej dzielnicy
nast¹pi³a pozytywna zmiana?
Czy¿by mieszkañcy zauwa¿yli, ¿e s¹ traktowani przedmiotowo? Czy¿by dostrzegli
pozory moralne koalicji rz¹dz¹cej dla zachowania swoich
wp³ywów?
Idealny model samorz¹du
terytorialnego powinien wybieraæ
w³asny sposób œwiadczenia
us³ug publicznych, chêtnie
podejmowaæ wspó³pracê i
anga¿owaæ innych partnerów
na rzecz poprawy jakoœci
¿ycia mieszkañców dzielnicy,
aktywnie koncentrowaæ siê
na ich potrzebach i byæ przy
tym gospodarnym, jak równie¿ nie obci¹¿aæ kosztami
swoich decyzji kolejnych pokoleñ. A jak jest faktycznie na
Pradze Pó³noc? Czy polityka,
która funkcjonuje na szczeblu
dzielnicowym, zamiast troszczyæ
siê o dobro wspólne i rozwi¹zanie bie¿¹cych problemów
mieszkañców, przekszta³ci³a
siê w sztukê zdobywania i
utrzymania w³adzy? Czy bieg³oœæ w tej sztuce polega na
kamuflowaniu jej podstawo-

wego celu, czyli przedstawianiu w³asnego dobra – rozumianego jako utrzymanie siê
przy w³adzy – jako dobro
wspólne?
Czy uzyskanie wotum zaufania dla zarz¹du dzielnicy
od radnych koalicji rz¹dz¹cej
w atmosferze hipokryzji,
które mia³o miejsce na XXIII
Sesji Rady Dzielnicy Praga
Pó³noc w dniu 14.07.2016
roku, mo¿na okreœliæ mianem
sukcesu? Czterogodzinne
obrady z kilkoma przerwami i
…. O godzinie 18.00 kolejna,
tym razem dwugodzinna
przerwa w obradach, po której
rozszerzono porz¹dek obrad
o punkt dotycz¹cy wotum
zaufania dla zarz¹du. Jak w
takim razie pracuje zarz¹d
dzielnicy, jeœli w takich okolicznoœciach, bez merytorycznego uzasadnienia (do projektu uchwa³y nie za³¹czono
¿adnego uzasadnienia –
przypis autora) koalicja rz¹dz¹ca na Pradze Pó³noc
g³osowa³a wniosek? Czy¿by
zabrak³o odwagi, aby wotum
zaufania dla zarz¹du omawiaæ
i g³osowaæ podczas sesji z
udzia³em mieszkañców? Strach
przed prawd¹? Strach przed
mieszkañcami? Zastanawiaj¹ce
tym bardziej, ¿e prezentowane
stanowiska zarz¹du dzielnicy
podczas wyst¹pienia przedstawiciela m.st. Warszawy
wzbudzi³y uœmiech na twarzach
nie tylko wielu radnych, ale i
urzêdników, obecnych na sali.
Czy¿by kolejny przejaw
nonszalancji i ignorancji ze

W zwi¹zku z wakacyjn¹
przerw¹ nie pisaliœmy w NGP
o wynikach bud¿etu partycypacyjnego 2017. Najwy¿szy
czas na nadrobienie zaleg³oœci
i krótkie podsumowanie.
Tegoroczne g³osowanie by³o
trzecim z rzêdu, od wprowadzenia w Warszawie mechanizmu
bud¿etu partycypacyjnego w
2013 r., gdy mieszkañcy
mieli okazjê wypowiedzieæ
siê na temat wydania czêœci
publicznych œrodków. Czêœci
niewielkiej – w przypadku
Pragi Pó³noc chodzi³o o 1%
ogólnej puli œrodków (ok.
2,7 mln z³), którymi nasza
dzielnica bêdzie dysponowaæ
w nastêpnym roku.
Mieszkañcy Pragi wybrali
³¹cznie do realizacji 37 projektów – 17 ogólnodzielnicowych oraz po 10 w ka¿dym z
dwóch podobszarów (Nowa
Praga z Pelcowizn¹ oraz
Stara Praga ze Szmulkami i
Micha³owem). Podobnie jak
w minionych latach, wygra³y
projekty dotycz¹ce poprawy
przestrzeni publicznej (m.in.
zakup koszy ulicznych na
œmieci, doœwietlenie Parku
Praskiego czy stworzenie
zielonych skwerów).
Niepokoj¹cy jest jednak
spadek zainteresowania
mieszkañców mo¿liwoœciami,
jakie daje ta forma wspó³de-
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cydowania o losach Pragi. W
tym roku g³osowa³o nieca³e
2,4 tys. mieszkañców – to
daje najni¿sz¹ frekwencjê
(3,5%) w Warszawie (g³osuj¹cy vs liczba mieszkañców).
W porównaniu z rekordowym
2016 r. liczba g³osuj¹cych
spad³a a¿ o 60% (dla porównania w skali ca³ego miasta
„tylko” o 25%). Pod wzglêdem
frekwencji wyprzedzi³y nas
wszystkie dzielnice, pod
wzglêdem liczby g³osuj¹cych
wyprzedziliœmy
jedynie
Weso³¹ i Rembertów (choæ w
obu dzielnicach frekwencja
siêgnê³a 8%). Warto zadaæ
sobie pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy. W moim
przekonaniu zadecydowa³y
trzy kwestie. Pierwsz¹ z nich
jest postawa w³odarzy dzielnicy, z ust których wielokrotnie s³yszeliœmy, ¿e bud¿et
partycypacyjny to iluzja, ¿e
nas na to nie staæ, ¿e daj¹c
œrodki mieszkañcom zabieramy je samorz¹dom itp. Kolejn¹ jest brak dostatecznej
oficjalnej promocji idei bud¿etu partycypacyjnego. Promocji rozumianej zarówno przez
pryzmat dzia³añ edukacyjnych wœród mieszkañców, jak
i poprzez typowe dzia³ania informacyjne z wykorzystaniem
np. zasobów ZGN. Ostatni¹
kwesti¹, na któr¹ nale¿y zwró-

ciæ uwagê, jest tempo dotychczasowych realizacji zwyciêskich projektów. Wci¹¿ nie
zosta³y zrealizowane wszystkie projekty z edycji pierwszej,
œlimaczy siê realizacja projektów z edycji drugiej, strach
wiêc pomyœleæ, kiedy zostan¹
wykonane projekty z edycji
zakoñczonej w czerwcu.
W tym miejscu dziêkujê za
g³osy szanownych czytelników na zg³oszone przeze
mnie projekty (z 6 dopuszczonych do g³osowania a¿ 4 zosta³y wybrane do realizacji).
Mimo ró¿nych obiekcji zachêcam do udzia³u i g³osowania
w kolejnej edycji bud¿etu partycypacyjnego. Wspólnie
mo¿emy zmieniæ Pragê.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Ch³odnym okiem

Powakacyjny remanent

strony koalicji rz¹dz¹cej na
Pradze Pó³noc zarówno wobec radnych opozycji i niezale¿nych, a tym samym wobec
mieszkañców? Czy¿by zapomniano, ¿e radny jest przedstawicielem mieszkañców?
Czy¿by koalicjantom umknê³y obowi¹zki radnego, okreœlone przepisami prawa i tak
nisko oceniali w³asny zarz¹d?
A jaka jest prawda? Czy
obecny zarz¹d dzielnicy
staæ tylko i wy³¹cznie na
podstêpnie g³osowan¹ pozytywn¹ ocenê w³asnych
radnych? Czy dzia³ania i
efekty prac zarz¹du dzielnicy w obecnej kadencji nie
obroni¹ go same? A mo¿e
wyzwaniem na miarê sukcesu jest uzyskanie wotum
zaufania od radnych opozycji
i niezale¿nych?
Jak mawia³ Nelson Mandela:
„Wydaje siê niemo¿liwe, a¿
ktoœ to zrobi”.
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Witam Pañstwa po wakacjach. Pozwolê sobie, po d³u¿szej przerwie, na zakoñczenie
przedwakacyjnych tematów
czyli swoisty remanent.
Przed wakacjami obieca³em Pañstwu informacjê o
wynikach g³osowania nad
projektami do bud¿etu partycypacyjnego na rok 2017.
Wybranych zosta³o 37 projektów, generalnie dotycz¹cych sportu, rekreacji i ekologii. Znajdziecie je Pañstwo
pod tym linkiem http://
www.praga-pn.waw.pl/page/
355,budzet-partycypacyjny.html.
Wa¿ne, ¿e nadal wygrywaj¹
projekty, zmuszaj¹ce w³adze
do uzupe³niania zieleni na
Pradze, budowy œcie¿ek rowerowych, stawiania koszy
na œmieci, budowy urz¹dzeñ
sportowych itp. Zapowiedzia³em te¿ Pañstwu relacjê ze
spotkania z prezydentem Olszewskim, dotycz¹cego rewitalizacji Pragi, która mia³a siê
odbyæ na sesji 28 VI. Niestety, do debaty nie dosz³o, bowiem ani prezydent, ani
¿aden z jego przedstawicieli
na sesjê nie dotar³. Powód
wyjaœni³ siê szybko. Spotkanie
z prezydentem nie zosta³o
wczeœniej ustalone, a zaproszenie do gabinetu prezydenta
wys³ane zosta³o w terminie
nie statutowym. Informacjê
na temat rewitalizacji uda³o
siê dopiero uzyskaæ na dru-

giej czêœci sesji, 14 lipca.
Wydaje mi siê, ¿e zarz¹d
chcia³ odbêbniæ temat i
spotkanie zosta³o fatalnie
przygotowane; a tak na
marginesie, podwójne sesje,
a ta ostatnia mia³a nawet trzy
ods³ony, w tym ostatnia od
godziny 20.00, to nowa praska
samorz¹dowa rzeczywistoœæ.
Fataln¹ procedur¹, któr¹
ostatnio PiS i PWS lansuj¹,
jest wprowadzanie do porz¹dku obrad stanowisk i
uchwa³, w tym tak¿e bud¿etowych, nie omawianych
wczeœniej przez komisje rady.
Ostatnia sesja zosta³a przez
takie dzia³ania zdemolowana.
Trzecia ods³ona po 20.00
wynika³a z faktu, ¿e wczeœniej koalicja rz¹dz¹ca zaskoczy³a nawet swoich radnych
przeniesieniami bud¿etowymi
i rz¹dz¹ca 12 radnych PiS i
PWS mog³a zebraæ siê w
komplecie po tej w³asnej godzinie. Na omawianej sesji
zarz¹d zdj¹³ wreszcie projekty, o których od pocz¹tku mówi³em, ¿e s¹ nierealne do
wykonania (zadaszenie widowni w Parku Praskim – brak
zgody konserwatora i boisko
sportowe na serku Wo³omiñska/Folwarczna – rezerwa
pod Trasê Tysi¹clecia). Nie
zawsze chcieæ to móc, o czym
czêsto przekonuj¹ siê rz¹dz¹cy.
Mam nadziejê, ¿e œrodki te nie
przepadn¹ ca³kowicie.

Okres wakacji przyniós³ te¿
ciekawe informacje. Wkrótce
uruchomione zostanie Centrum Kreatywnoœci przy Targowej 56, w kompleksie Konesera pojawi siê hotel sieci
Marriott, spó³ka Port Praski
planuje budowê œluzy przeciwpowodziowej oraz hotelu
w zabytkowej kamienicy Mintera na rogu Sierakowskiego
i Okrzei. Rozkopany skwer
¯urowskiego i utrudnienia na
Szwedzkiej przypominaj¹ o
trwaj¹cej budowie metra. Na
dziœ, czyli 24 sierpnia na godzinê 15.00 zwo³ana zosta³a
pierwsza powakacyjna sesja
rady. Porz¹dek obrad nie za
bogaty. Zobaczymy, czym nas
rz¹dz¹ca koalicja zaskoczy.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl
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8 nowa gazeta praska

