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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

dokoñczenie na str. 2

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia

- korony porcelanowe

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl

dokoñczenie na str. 4
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raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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www.drzwiokna.waw.pl
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Z trudem wywalczon¹ wol-

noœæ trzeba by³o nastêpnie

utrzymaæ, wytyczaj¹c solidne

granice i odpieraj¹c ataki wro-

gów. Obok walki zbrojnej, dla

m³odego pañstwa bardzo wa¿-

na sta³a siê praca z m³odzie¿¹

w duchu harcerskich idea³ów.

Zapewne wiele by³o rodzin

patriotycznych, które dzia³a³y na

obu tych polach, ale rodzina

Skorupków szczególnie zas³u-

¿y³a siê dla Rzeczypospolitej.

Ród Skorupków wywodzi siê

z drobnej szlachty zagrodowej

z Podlasia. Pochodz¹cy z

miejscowoœci Ko¿uchówka

Józef Skorupka, oko³o 1877

roku przeniós³ siê do Warszawy.

Jego syn Adam Jan, pracuj¹cy

w stolicy jako urzêdnik towa-

rzystwa ubezpieczeniowego,

a nastêpnie jako kasjer magi-

stratu, o¿eni³ siê z córk¹ po-

wstañca z 1863 roku, Eleonor¹

z Pomiñskich.  Zamieszkali na

Woli, przy ulicy Ciep³ej 3. Tam

w³aœnie, w bardzo ubogich

warunkach, w roku 1893

urodzi³ siê ich pierwszy syn,

Ignacy Jan. Nied³ugo po na-

rodzinach potomka, ma³¿onko-

wie przenieœli siê do nieco

wiêkszego, ale równie¿ bardzo

skromnego mieszkania, przy

Grzybowskiej 21.

Rodzina nie raz cierpia³a

niedostatek, prawdopodobnie

z powodu ma³o stabilnego

charakteru Adama Jana i jego

Historia praskich rodów

Rodzina Skorupków
11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyska³a

niepodleg³oœæ. Jest to data umowna, bo choæ w Legionach

œpiewano: „I ni z tego, ni z owego, bêdzie Polska na pierwsze-

go”, suwerennoœæ nie zosta³a wywalczona w jeden dzieñ. By³

to efekt zbiorowego wysi³ku kilku pokoleñ Polaków, wspólne dzie³o

polityków ró¿nych opcji, kilku tysiêcy ¿o³nierzy walcz¹cych w

polskich formacjach wojskowych, a tak¿e tysiêcy polskich

rodzin, które wychowywa³y dzieci w duchu patriotyzmu.

Dzieñ Zaduszny wywodzi siê

z praktyk pobo¿noœciowych

wczesnoœredniowiecznych

mnichów – nabo¿eñstw

odprawianych corocznie w

ró¿nych klasztorach za

zmar³ych wspó³braci. Ob-

rzêdowoœæ tego dnia siêga

jednak czasów przedchrzeœci-

jañskich. W dawnej Polsce

odprawiano uroczystoœci

Zaduszki

Dziœ, po up³ywie 2 lat od

wyborów, wymianie burmistrza

oraz odejœciu jednej radnej z

PWS, wspominana koalicja

nadal rz¹dzi nasz¹ dzielnic¹.

Zachêcamy szanownych

czytelników do zapoznania siê

z treœci¹ umowy koalicyjnej,

któr¹ publikujemy w bie¿¹cym

numerze NGP. Dla u³atwienia

przygotowaliœmy krótk¹ analizê

najwa¿niejszych zapisów.

Mechanizmy w³adzy

Pakt dla Pragi Pó³noc

przewidywa³ podzia³ miêdzy

przedstawicieli koalicjantów

najwa¿niejszych funkcji w

dzielnicy. PiS otrzyma³ stanowi-

ska burmistrza oraz przewod-

nicz¹cego Rady Dzielnicy,

natomiast dla osób rekomen-

dowanych przez PWS za-

rezerwowano fotele dwóch

wiceburmistrzów oraz wice-

przewodnicz¹cego Rady. Taki

rozdzia³ stanowisk, zw³aszcza

w Zarz¹dzie, w ramach które-

go decyzje podejmowane s¹

kolegialnie, spowodowa³, ¿e

teoretycznie s³abszy koali-

cjant zyska³ decyduj¹cy

wp³yw na politykê dzielnicy.

Postulaty kontra Realpolitik

Porozumienie sk³ada siê

z dwóch czêœci. Pierwsza

zawiera ogólne postulaty do-

tycz¹ce g³ównych problemów,

z którymi boryka siê Praga.

Trzeba przyznaæ, ¿e postawio-

na diagnoza jest trafna – z

postulatami dotycz¹cymi od-

korkowania Pragi, poprawy

przestrzeni publicznej, rewi-

talizacji i tworzenia w dzielnicy

nowych miejsc pracy szli do

wyborów kandydaci PiS.

Postulaty te sformu³owane

zosta³y jednak na tyle ogólnie,

Gdzie dwóch paktuje,

tam… korzysta
Naszej redakcji uda³o siê dotrzeæ do treœci nie publiko-

wanej wczeœniej umowy koalicyjnej, zawartej miêdzy

przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwoœci oraz Praskiej

Wspólnoty Samorz¹dowej. Umowa zwana „Paktem dla

Pragi” zosta³a podpisana 11 grudnia 2014 roku, kilka

tygodni po wyborach samorz¹dowych, w których PiS

uzyska³o 9, a PWS 4 mandaty w Radzie Dzielnicy.

dokoñczenie na str. 8

dokoñczenie na str. 2

25 paŸdziernika zosta³a odda-

na do u¿ytku przeprawa, która

po³¹czy³a ze sob¹ dotychczas

istniej¹ce œcie¿ki, prowadz¹ce

do gminy Jab³onna (8,4 km) oraz

do mostu £azienkowskiego (9,3 km).

Po adaptacji starej k³adki, nale-

¿¹cej do Elektrociep³owni ̄ erañ,

do dyspozycji rowerzystów

oddane zosta³o a¿ 18 km bezko-

lizyjnej nadwiœlañskiej trasy.

K³adka otwarta!
Rowerzyœci mog¹ ju¿ bez przeszkód dojechaæ nadwiœlañsk¹

œcie¿k¹ rowerow¹ z Bia³o³êki do mostu £azienkowskiego.

Chyba na os³odê planowanej w zwi¹zku z budow¹ gazoci¹gu

na ̄ erañ wielkiej wycinki drzew, zosta³a otwarta nowa k³adka

pieszo-rowerowa nad Kana³em ¯erañskim.

Dziœ Dzieñ Zaduszny, inaczej zwany Zaduszkami.

Obchodzimy go 2 listopada. Jest to dzieñ, w którym

wspominamy wszystkich zmar³ych, nie tylko tych,

którzy osi¹gnêli ju¿ stan zbawienia i przebywaj¹ w

niebie i którym poœwiêcony jest przypadaj¹cy 1 listopada

dzieñ Wszystkich Œwiêtych, ale te¿ tych zwyk³ych, którzy

potrzebuj¹ naszej modlitwy.

ofiarne ku czci zmar³ych

zwane pominkami lub dziada-

mi. Sta³y siê one inspiracj¹

dla Adama Mickiewicza do

napisania „Dziadów”.

Obecnie podczas Dnia

Zadusznego, podobnie jak 1

listopada, odwiedza siê cmen-

tarze, przyozdabia groby oraz

zapala na nich znicze. Dodat-

kowym elementem obchodów

s¹ wypominki za zmar³ych.

W tym roku, jako ¿e jest

to rok, w którym odby³y siê

letnie igrzyska olimpijskie,

proponujemy odwiedzenie

grobów i przypomnienie syl-

wetek trojga wybitnych spor-

towców, pochowanych na

Cmentarzu Bródnowskim.

1. W kwaterze 67D, w

rzêdzie 1, znajduje siê grób

wybitnej lekkoatletki, Haliny

Konopackiej (1900-1989). 31

lipca 1928 r. podczas igrzysk

olimpijskich w Amsterdamie

ustanowi³a rekord œwiata w

rzucie dyskiem wynikiem

39,62 m i zdoby³a pierwszy

z³oty medal olimpijski dla Pol-

ski. Zosta³a te¿ uznana za

Miss Igrzysk w Amsterdamie.

Do koñca swojej kariery nie

zosta³a pokonana w rzucie

dyskiem w ¿adnych zawodach.
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www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

dokoñczenie ze str. 1

Powstanie pomostu by³o

mo¿liwe dziêki modyfikacji

dawnego rusztowania dla ruro-

ci¹gów, wybudowanego w

1993 r. Konstrukcja s³u¿y³a do

transportowania popio³ów z

Elektrociep³owni ̄ erañ na sk³a-

dowisko odpadów paleniskowych

przy ul. Myœliborskiej. Po

zakoñczeniu eksploatacji

sk³adowiska w 2011 r., pod

koniec 2014 r. PGNIG Termika

przekaza³a niepotrzebny ju¿

pomost na rzecz m.st. Warszawy.

Konstrukcja sk³ada siê z

czterech przêse³ posadowionych

na trzech filarach. Ca³kowita

d³ugoœæ k³adki wraz z rampami

dojazdowymi wynosi 300 m. Jej

szerokoœæ jest równa 3,3 m,

zaœ wysokoœæ 4,3 m. Ca³oœæ

uzupe³niaj¹ platformy widokowe

rozlokowane na obu koñcach

k³adki, z których mo¿na podziwiaæ

uroki lewobrze¿nej Warszawy.

Wa¿nym elementem jest rów-

nie¿ oœwietlenie: podstawowe

– bia³e liniowe, które rozœwietla

drogê pieszym oraz rowerzystom

i jest samoczynnie wzbudzane

w momencie pojawienia siê

u¿ytkownika przeprawy, a

tak¿e oœwietlenie iluminacyjne

boczne, które poprzez ró¿ne

mo¿liwoœci kolorystyczne daje

niesamowity efekt wizualny.

Zaprogramowano cztery

g³ówne „sceny œwietlne”,

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515

Stra¿acy tradycyjnie ciesz¹ siê

w Polsce wielkim szacunkiem i

autorytetem. Wiadomo, ¿e po¿ary

wybuchaj¹, zdarzaj¹ siê te¿ inne

przypadki losowe, w których stra-

¿acy spiesz¹ z pomoc¹. Do zadañ

stra¿aków-ochotników nale¿y

m.in. ratownictwo na drogach,

prowadzenie ewakuacji oraz usu-

wanie skutków burz i podtopieñ,

¿e o zdejmowaniu kota z wysokiego

drzewa nie wspomnê.

Dlatego inicjatywa utworze-

nia na Bia³o³êce Ochotniczej

Stra¿y Po¿arnej, mimo ¿e w

naszej dzielnicy dzia³aj¹ ju¿

dwie jednostki stra¿y po¿arnej

pañstwowej, spotka³a siê z

ogromn¹ sympati¹ i poparciem

spo³ecznym. Jednak zareje-

strowana oficjalnie 28 grudnia

2015 roku OSP Warszawa

Bia³o³êka nie ma siedziby. 30

sztuk kompletnego umunduro-

wania ochotnicy trzymaj¹ tym-

czasowo w mieszkaniu kolegi.

Na razie prowadz¹ g³ównie

dzia³alnoœæ edukacyjn¹, w

formie pokazów w szko³ach i

przedszkolach. 12 czerwca zor-

ganizowali te¿ piknik stra¿acki,

na którym poza pokazami

pierwszej pomocy, objaœniali,

jak zachowaæ siê w razie po¿aru,

jak obs³ugiwaæ gaœnicê czy te¿

jak uspokoiæ i pomóc w wypadku

zagro¿enia dziecku.

Bia³o³êccy stra¿acy-ochotnicy

znaleŸli niewielk¹, nale¿¹c¹ do

miasta, dzia³kê u zbiegu ulic

P³ochociñskiej i Spedycyjnej,

gdzie chc¹ stworzyæ centrum

ratownictwa. Planuj¹ postawiæ

tam budynek z gara¿ami.

- Dzia³ka, któr¹ wybraliœmy,

znajduje siê w centrum dziel-

nicy, mo¿na z niej szybko

dojechaæ do ulicy Modliñskiej

– mówi prezes OSP Warszawa

Bia³o³êka, Krzysztof Budek.

Na tê lokalizacjê nie zgadza

siê jednak zarz¹d dzielnicy i

proponuje stra¿akom miejsce na

Zielonej Bia³o³êce. Zwróciliœmy

siê z proœb¹ o przedstawienie

stanowiska samorz¹du w tej

sprawie do burmistrz Bia³o³êki,

Ilony Soi-Koz³owskiej.

- Jeœli grupa mieszkañców

chce dzia³aæ na rzecz lokalnej

spo³ecznoœci, a to dzia³anie

mo¿e zwiêkszyæ bezpieczeñ-

stwo na danym terenie, to je-

stem zdania, ¿e powinnoœci¹

samorz¹du jest wspieraæ tak¹

inicjatywê – mówi Ilona Soja –

Koz³owska, burmistrz Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Zgodnie z kompetencjami

wniosek stra¿aków zosta³ prze-

kazany do rozpatrzenia przez

Biuro Mienia Miasta i Skarbu

Pañstwa, które obecnie zajmuje

siê zarz¹dzaniem nieruchomo-

œciami Miasta st. Warszawy.

- Po rozpoznaniu tematu przez

Biuro Mienia Miasta i Skarbu

Pañstwa okaza³o siê, ¿e wskazany

przez Stowarzyszenie teren u

zbiegu ulic: P³ochociñskiej i Spe-

dycyjnej nie mo¿e byæ wykorzy-

stany pod budowê stra¿nicy z

kilku powodów. Po pierwsze, w

tym rejonie przebiegaj¹ urz¹dzenia

podziemne, uniemo¿liwiaj¹ce

zabudowê gruntu. Po drugie -

czêœæ terenu jest przeznaczona

pod poszerzenie ul. P³ochociñ-

skiej, a w przysz³oœci te¿ pod bu-

dowê ul. Spedycyjnej. I wreszcie

po trzecie - dla tego rejonu nie ma

miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego, co blo-

kuje mo¿liwoœæ trwa³ego rozdy-

sponowania terenu – w pierwszej

kolejnoœci nale¿y dany obszar

kompleksowo uporz¹dkowaæ i

ustaliæ jego funkcje. Z odpowiedzi

przekazanej przez Biuro Mienia

Miasta i Skarbu Pañstwa zarów-

no dzielnicy jak i OSP jedno-

znacznie wynika, ¿e w tej chwili nie

ma mo¿liwoœci przekazania tego

terenu pod lokalizacjê stra¿nicy

OSP. Dodatkowo wskazana przez

OSP Warszawa Bia³o³êka dzia³ka

u zbiegu ul. P³ochociñskiej i

ul. Spedycyjnej, znajduje siê zbyt

blisko dzia³aj¹cych zawodowych

jednostek stra¿y po¿arnej przy

ul. Modliñskiej 15 (w s¹siedztwie

EC ̄ erañ) i przy ul. Czarodzieja 19

i rejony ich dzia³ania nak³ada³yby

siê. Kolejna na terenie dzielnicy

– w tym wypadku ochotnicza -

stra¿ po¿arna du¿o bardziej jest

potrzebna w niezwykle szybko

rozwijaj¹cej siê wschodniej

czêœci Bia³o³êki. Bior¹c pod

uwagê wszystkie powy¿sze

argumenty zasadniejsze wydaje

mi siê ulokowanie nowej stra¿nicy

w³aœnie na obszarze tzw. Zielo-

nej Bia³o³êki – dodaje Ilona Soja

– Koz³owska. - Obecnie czekamy

na dalsze wyniki dzia³añ biura,

tzn. na znalezienie terenu we

wschodniej czêœci dzielnicy,

który bêdzie mo¿na wydzier¿awiæ

na rzecz Stowarzyszenia pod tê

dzia³alnoœæ.

Bliskoœæ dwóch jednostek za-

wodowej stra¿y po¿arnej wydaje

siê byæ powa¿nym argumentem,

choæ ochotnicy twierdz¹ inaczej.

- I tak nigdy nie wyje¿d¿amy

pierwsi do zdarzenia- wyjaœnia

Krzysztof Budek. - Najpierw

wyje¿d¿a pañstwowa stra¿

po¿arna, a dopiero póŸniej my,

jako wsparcie. W takim wy-

padku lepiej jest wyje¿d¿aæ z

centralnego punktu dzielnicy.

Bia³o³êccy ochotnicy skar¿¹ siê,

¿e urz¹d nie chcia³ z nimi rozma-

wiaæ, a o lokalizacji na Zielonej

Bia³o³êce dowiedzieli siê z mediów.

Chc¹ dzia³aæ dla ludzi, ale, jak

mówi¹, bez siedziby nic nie zrobi¹.

Okazuje siê, ¿e na swoj¹ stra¿nicê

musz¹ jeszcze poczekaæ.

Joanna Kiwilszo

Stra¿acy bez siedziby

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego

(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna,

pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 10 paŸdziernika 2016 r., w sprawie o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej DN 100 mm Lca

140 m oraz sieci kanalizacji œciekowej DN 200 mm Lca 500 m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej

od kana³u g³ównego do granic nieruchomoœci w ul. Dynamicznej na dz. nr ew. 47/5, 47/6, 47/7, 47/3,

47/2, 21/16 z obrêbu 4-05-05, dz. 18/37, 18/38, 18/35, 37/15, 37/16, 18/9, 37/8, 37/3, 37/12, 37/13,

37/14, 61 z obrêbu 4-05-06, 75/4, 75/3, 75/5, 75/6, 75/8, 75/7, 75/9, 75/1, 75/10, 75/12, 75/11, 77/6,

77/5 z obrêbu 4-05-10 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego

(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek:

- Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ w Warszawie, ul. Równoleg³a 4A, 02-235

Warszawa, reprezentowanej przez Zbigniewa D¹browskiego, z³o¿ony dnia 12 paŸdziernika 2016 r. i

zmieniony dnia 19 paŸdziernika 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej œredniego ciœnienia PE φ 40 mm L=16,0 m na cz.

dz. ew. nr 34/1 z obr. 4-16-04 przy ul. Olesin na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

- Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ w Warszawie, ul. Równoleg³a 4A, 02-235

Warszawa, reprezentowanej przez Zbigniewa D¹browskiego, z³o¿ony dnia 12 paŸdziernika 2016 r. i

zmieniony dnia 19 paŸdziernika 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie sieci gazowej œredniego ciœnienia PE φ 63 mm L=247,0 m na cz. dz. ew.

nr 52, 36/2, 35/7 z obr. 4-16-35 przy ul. Ostródzkiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego

(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ w Warszawie, ul. Równoleg³a 4A, 02-235

Warszawa, reprezentowanej przez Zbigniewa D¹browskiego, z³o¿ony dnia 19 paŸdziernika

2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie

sieci gazowej œredniego ciœnienia PE φ 40 mm L=24,0 m na dz. ew. nr 3/12, 3/16, 111, 10/18

z obr. 4-01-27 przy ul. Kêpa Tarchomiñska na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie 14

dni (licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Miesz-

kañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê

ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197. Zawiadomienie uwa¿a siê za do-

konane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej www.bia-

loleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska

197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Dlaczego w³aœnie Kawêczyñska? Jak wyjaœniaj¹ na swojej stronie

internetowej cz³onkowie stowarzyszenia, „Kawêczyñska jest jedn¹ z

naj³adniejszych ulic na Pradze Pó³noc, z zachowan¹ zabudow¹

pierzejow¹, w wiêkszoœci z okresu przed I wojn¹ œwiatow¹ i z lat 20.

XX w., w 2013 r. przesz³a generalny remont […]. Przy ul. Kawêczyñ-

skiej znajduje siê wiele cennych zabytków, takich jak m.in. dawna

Fabryka Farb Graficznych, zabudowania zajezdni tramwajowej

Praga, drewniak Burkego, dworek Feliksa Œwiêtochowskiego, czy

wreszcie jeden z najwiêkszych i najpiêkniejszych koœcio³ów Warszawy

- monumentalna Bazylika Najœwiêtszego Serca Jezusowego”.

Krzysztof Michalski ze stowarzyszenia „Micha³ów” w rozmowie

z nasz¹ gazet¹ t³umaczy, ¿e „iluminacja œwi¹teczna, do tej pory

koñcz¹ca siê na ul. Z¹bkowskiej, jeszcze mocniej podkreœli³aby

unikalny charakter ulicy Kawêczyñskiej, a tak¿e wp³ynê³aby

pozytywnie na odbiór przez mieszkañców zmian dotycz¹cych

poprawy estetyki przestrzeni publicznej, realizowanych m.in. w

ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji”.

O dalszych losach inicjatywy bêdziemy informowaæ. Mamy równie¿ nadziejê,

¿e decyzja o iluminacji Kawêczyñskiej bêdzie prze³omowym momentem w

myœleniu o przestrzeni prawobrze¿nej Warszawy. Nie tylko od œwiêta.        MIK

Czy Kawêczyñska zostanie

rozœwietlona na Œwiêta?
Mieszkañcy i spo³ecznicy z Praskiego Stowarzyszenia

Mieszkañców „Micha³ów” wyst¹pili z wnioskiem do Zarz¹du

Dróg Miejskich o dodanie ulicy Kawêczyñskiej do lokalizacji,

które zostan¹ w tym roku objête iluminacj¹ œwi¹teczn¹.

Jest ich 57. Chc¹ dzia³aæ charytatywnie dla mieszkañców Bia³o³êki,

ale nie maj¹ siedziby. Zarz¹d dzielnicy nie zgadza siê na lokalizacjê

zaproponowan¹ przez bia³o³êckich stra¿aków-ochotników.

odpowiadaj¹ce kolorystycznie

porom roku.

- Choæ to jedna z mniejszych

przepraw w stolicy, bêdzie

mia³a swoj¹ nazwê – powiedzia³

podczas uroczystego otwarcia

wiceprezydent Warszawy

Micha³ Olszewski.

W konkursie warszawiacy

zadecydowali, ¿e k³adka bêdzie

siê nazywaæ „¯erañska”. Teraz

nazwê tê musi jeszcze zatwierdziæ

Rada m.st. Warszawy. Koszt ada-

ptacji k³adki wyniós³ 4,8 mln z³.

JK

dokoñczenie ze str. 1

2. W kwaterze 32C-III-14 spoczywa bokser Antoni „Kolka”

Kolczyñski (1917-1964), zdaniem wielu najlepszy polski piêœciarz

wszechczasów. W 1939 odniós³ najwiêkszy sukces ¿yciowy

zdobywaj¹c z³oty medal na mistrzostwach Europy w Dublinie.

Jego b³yskotliw¹ karierê przerwa³a wojna. Mieszka³ na Grochowie.

3. Trzeci grób (33H-III-16) to miejsce spoczynku legendarnego

pi³karza warszawskiej Polonii i reprezentanta Polski, W³adys³awa

Szczepaniaka (1910-1979). Zdoby³ w 1946 r. tytu³ Mistrza

Polski. Jako reprezentant Polski rozegra³ 34 spotkania,

wielokrotnie pe³ni¹c rolê kapitana, tak¿e w historycznym meczu

z Brazyli¹ na Mistrzostwach Œwiata w 1938 r.

Joanna Kiwilszo

Zaduszki

K³adka otwarta!
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Rozwi¹zanie dru¿yny seniorów

by³o nastêpstwem problemów

finansowych. Brakowa³o pieniê-

dzy na utrzymanie trenera, ze-

spo³u czy rozgrywanie meczów,

jednym s³owem na wszystko.

Brak œrodków stawia³ pod zna-

kiem zapytania szybki powrót

zespo³u seniorskiego. I tu na

scenê weszli ludzie, którzy nie

wyobra¿ali sobie braku pi³ki na

Ko³owej – kibice. Ludzie, którzy

czêsto wychowali siê na trybu-

nach stadionu i grywali w zespo-

³ach m³odzie¿owych zobowi¹zali

siê finansowaæ grê pierwszego

zespo³u. Pocz¹tki by³y obiecuj¹ce,

dru¿yna z³o¿ona z zawodników,

którzy grywali w wy¿szych ligach,

trener, który by³ zwi¹zany z Tar-

gówkiem oraz pocz¹tkowa seria

zwyciêstw napawa³y optymi-

zmem. Wielu widzia³o w GKP

kandydata do szybkiego marszu

po ligowych szczeblach.

Biednemu wiatr w oczy

Jednak nie wszystko siê

uda³o. Pomimo fantastycznego

wyniku rundy jesiennej i miejsca

premiowanego awansem dru¿y-

na znalaz³a siê kolejny raz w

bardzo trudnej sytuacji. W prze-

rwie zimowej z GKP po¿egna³ siê

trener i wiêkszoœæ zawodników.

Nie wiadomo by³o czy zespó³

przyst¹pi do rundy wiosennej. I

znów ca³¹ sytuacjê uratowali

kibice GKP, którzy zorganizowali

rekrutacjê zawodników oraz

znaleŸli nowego trenera – zespó³

móg³ przyst¹piæ do rozgrywek.

Jednak nowemu zespo³owi trud-

no by³o nawi¹zaæ do sukcesu

dru¿yny z jesieni: brak przygo-

towania, zgrania zaowocowa³

seri¹ pora¿ek. Jednak tak jak w

ogniu hartuje siê stal, tak w

ogniu upokorzeñ narodzi³a siê

GKP Targówek: historia

pasji i wytrwa³oœci
Gdy na pocz¹tku 2015 roku pad³a informacja, ¿e GKP

Targówek wycofuje zespó³ seniorów z rozgrywek 3 ligi

wydawa³o siê, ¿e to koniec powa¿nej pi³ki na prawej

stronie Wis³y. Rozwi¹zanie dru¿yny by³o niezwykle bolesne

dla klubu, kibiców oraz wszystkich mieszkañców Targówka.

Wycofanie dru¿yny oznacza³o nie tylko koniec spotkañ z

wielkimi firmami, znanymi z pi³karskiej mapy Polski, jak

Widzew £ódŸ czy rezerwy Legii Warszawa, ale tak¿e spadek

prosto do pi³karskiego Hadesu: klasy B.

dru¿yna z prawdziwego zdarzenia.

Lepsze czasy?

Choæ wyniki meczów sparingowych

przed sezonem nie zapowiada³y

niczego dobrego, to zespó³ szyb-

ko sprawi³ mi³¹ niespodziankê

kibicom. Po 9 kolejkach zespó³

zajmuje 3. miejsce w tabeli i jest

jednym z g³ównych kandydatów

do awansu do Klasy A. Warto nad-

mieniæ, ¿e do chwili pojawienia siê

tego tekstu, GKP Targówek jeszcze

nikomu nie uleg³o i zanotowa³o

tylko dwa nieszczêœliwe remisy.

Wygl¹da wiêc na to, ¿e powoli niebo

nad Targówkiem siê rozpogadza

i s¹ nadzieje na to, ¿e powa¿na

pi³ka wróci na Ko³ow¹.

GKP to przede wszystkim hi-

storia wielkiej pasji i wytrwa³oœci.

Pisz¹c o losach GKP Targówek

nale¿y bardzo mocno podkreœliæ

fakt, ¿e o istnienie tej dru¿yny

walcz¹ ludzie pasji. Przyk³adem tej

pasji jest trener Piotr Kurban-Ga-

lijew, który podj¹³ siê pracy z kom-

pletnie rozbit¹ dru¿yn¹, przetrwa³

trudne chwile i prowadzi GKP

pewnie w stronê awansu. Zawod-

nicy- g³ówni aktorzy tej historii -

to przede wszystkim ch³opaki z

Targówka lub okolic, którzy od

zawsze chcieli graæ na Ko³owej. To

ludzie, którzy mieli serce do tego

klubu, najlepszym przyk³adem jest

Piotr Bratkowski „Bratek”. Kapitan

GKP, który jako jedyny nie zostawi³

GKP po jesiennych problemach,

podj¹³ siê reanimacji dru¿yny. GKP

to tak¿e, a przede wszystkim, ca³a

masa osób, które wol¹ zostaæ ano-

nimowe. Klubowi oddaj¹ swój

czas, pieni¹dze i zdrowie. Pasja,

któr¹ buduje GKP Targówek

pozwala wierzyæ, ¿e na prawej

stronie Wis³y rodzi siê niezwykle

ciekawa historia pi³karska.

Julinek

Po jednog³oœnym przyjêciu

protoko³ów z sesji XXIX i XXX

radni zajêli siê projektem

uchwa³y w sprawie opinii na

temat za³¹cznika dzielnicy

Targówek do wstêpnego projektu

uchwa³y bud¿etowej m.st. War-

szawy na 2017 rok Projekt po-

zytywnie zaopiniowa³y komisje

Rady. Odpowiedzi na pytania

udziela³ burmistrz S³awomir

Antonik. Po d³ugiej dyskusji

radni jednomyœlnie, 20 g³osami

podjêli uchwa³ê, pozytywnie

opiniuj¹c¹ projekt za³¹cznika,

z uwzglêdnieniem zg³oszonych

zmian w wydatkach bie¿¹cych

i maj¹tkowych. M.in. wydatki ma-

j¹tkowe zwiêkszono o 1 186 443 z³.

Z wydatków bie¿¹cych przenie-

siono na zadania inwestycyjne:

budowa ul. Wieczorowej – 600 000 z³,

budowa ul. Karkonoskiej –

510 000 z³. Zapisano, ¿e niedo-

bór œrodków w wydatkach

maj¹tkowych wynosi 4 950 000 z³

(budowa ul. Nowo Trockiej

1 050 000 z³, przebudowa bu-

dynku przy ul. Kunieckiej 8 na

potrzeby przedszkola 1 500 000 z³,

modernizacja sali widowiskowej

w Domu Kultury „Œwit” 2 400 000 z³.

Projekt drugiej uchwa³y

dotyczy³ zmiany za³¹cznika

dzielnicowego do bud¿etu m.st.

Warszawy na rok 2016. Dziêki

zwiêkszeniu œrodków finanso-

wych o kwotê 4 000 000 z³ –

zaproponowano zwiêkszenie

œrodków na dotacje: dla

niepublicznych przedszkoli o

1 425 000 z³, dla gimnazjów o

323 000 z³, dla liceów ogólno-

kszta³c¹cych o 118 000 z³, dla

szkó³ zawodowych o 170 000 z³;

na edukacyjn¹ opiekê wycho-

wawcz¹ o 127 000 z³ (m.in.

na poradnie specjalistyczne

60 500 z³), na zakupy inwe-

stycyjne dla urzêdu 6 000 z³.

Projekt pozytywnie zaopiniowa³y

4 komisje. Radni jednomyœlnie

poparli uchwa³ê.

Plany i zmiany
XXXI sesja Rady Dzielnicy Targówek

19 paŸdziernika obrady prowadzili na zmianê: przewodnicz¹cy

Rady Krzysztof Miszewski i wiceprzewodnicz¹cy Witold Harasim,

który na pocz¹tku zaproponowa³ wprowadzenie do porz¹dku

dziennego projektu stanowiska w sprawie zmiany nazwy Skweru

Stefana Wiecheckiego „Wiecha” na Park Stefana Wiecheckiego

„Wiecha”. Propozycjê przyjêto w g³osowaniu.

Projekt kolejnej uchwa³y

wywo³a³ dyskusjê i przypo-

mnienie wczeœniejszych debat

na temat Skweru im. Stefana

Wiecheckiego „Wiecha”. 12

g³osami, przy 8 wstrzymuj¹-

cych siê, pozytywnie zaopinio-

wano projekt uchwa³y Rady

m.st. Warszawy, zmieniaj¹cy

zapisy uchwa³y Rady m.st.

Warszawy z 5 XII 2013 r. w

sprawie przyst¹pienia do

sporz¹dzenia miejscowego

planu zagospodarowania

przestrzennego rejonu skweru

Stefana Wiecheckiego „Wiecha”.

O przyjêcie zaproponowanej

przez Witolda Harasima zmia-

ny nazwy Skwer „Wiecha” na

Park „Wiecha” poprosi³ Tomasz

Oprus, mieszkaniec Targówka,

uczestnik posiedzeñ wielu komisji

Rady. Przeg³osowano stanowi-

sko, w którym Rada Dzielnicy

Targówek wnioskuje do prezy-

denta m.st. Warszawy o rozpo-

czêcie prac w sprawie zmiany

nazwy Skweru Stefana Wie-

checkiego „Wiecha” na Park

Stefana Wiecheckiego „Wiecha”.

Uchwa³a zostanie przekazana

prezydentowi m.st. Warszawy i

Radzie m.st. Warszawy.

Radni nie zg³osili pytañ do

sprawozdania z dzia³alnoœci

zarz¹du Dzielnicy Targówek

od 1 IV do 30 IX 2016 roku.

22-stronicowe sprawozdania

opisuje wyniki 30 posiedzeñ,

na których zarz¹d podj¹³ 364

uchwa³y, m.in. w zakresie in-

westycji, infrastruktury, spraw

spo³ecznych, edukacji, dzia³al-

noœci gospodarczej i ochrony

œrodowiska, promocji i sportu.

Kolejny punkt porz¹dku

dziennego dotyczy³ oœwiadczeñ

maj¹tkowych radnych za rok

2015. Witold Harasim poin-

formowa³, ¿e wszyscy radni

z³o¿yli oœwiadczenia, które

spe³ni³y wymagane kryteria.

W „Informacjach i zapytaniach”

radny Jêdrzej Kunowski przypo-

mnia³ wypadek wioz¹cego

uczniów autobusu, w którym pasy

bezpieczeñstwa nie by³y sprawne.

W odpowiedzi burmistrz

S³awomir Antonik obieca³

zwróciæ uwagê dyrektorów szkó³,

by zadbali o wynajem w pe³ni

sprawnych aut do przewozu

dzieci na basen i na wycieczki.

Tematem dyskusji by³a ak-

tywnoœæ radnych w pracach

komisji, usytuowanie wyjœæ na

stacjach II linii metra na

Targówku.

W „Informacjach bie¿¹cych”

Witold Harasim poinformowa³

o uwieñczonych pisemnymi

wyrazami uznania dzia³aniach

Oddzia³u Targówek Polskiego

Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i

Inwalidów. Nastêpnie Janusz

Marczyk odczyta³ fragment arty-

ku³u „Bêdzie rewizja?” z „Nowej

Gazety Praskiej” z 19 paŸdziernika

na temat kradzie¿y kamienic przy

ul. Tykociñskiej 30 i 40 oraz dzia-

³alnoœci Stowarzyszenia Obrony

Mieszkañców Tykociñskiej. „Mam

prawo oczekiwaæ pomocy” –

powiedzia³ na sesji Adam Jerzy

Koz³owski z tego Stowarzyszenia.

Chêæ pomocy mieszkañcom wy-

razi³ Witold Harasim. G³os zabra³

tak¿e burmistrz S³awomir Antonik:

„Nie wiem, czy to k³amstwo, czy

dezinformacja, ¿e urz¹d dzielnicy

Targówek przekazywa³ kamienice.

Sprawê prowadzi prokuratura.

Sprawa jest bardzo skomplikowa-

na. Postaram siê zdobyæ pe³n¹

wiedzê i przekazaæ w formie

pisemnej przewodnicz¹cemu

komisji gospodarki komunalnej

i mieszkaniowej”.

K.
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Rodzina Skorupków
czêstych zmian miejsc pracy. Autorytetem

ma³ego Ignacego by³ wiêc nie ojciec, lecz dziadek

Józef, emerytowany nauczyciel ¿yrardowskich szkó³.

Ma³¿eñstwo Eleonory i Adama Skorupków zreszt¹

nie najlepiej siê uk³ada³o, choæ w 1901 roku uro-

dzi³ siê im kolejny syn, Kazimierz, nastêpnie

Eugeniusz i, prawdopodobnie, córka Aleksandra.

Marzeniem Eleonory Skorupki by³o, a¿eby

najstarszy syn zosta³ ksiêdzem. Zapewne mia³a

nadziejê, ¿e w ten sposób wyrwie siê on z tra-

pi¹cej rodzinê nêdzy. Ju¿ jako ma³y ch³opiec

Ignacy zosta³ wiêc ministrantem w koœciele pod

wezwaniem Wszystkich Œwiêtych przy Placu

Grzybowskim, znanym z carskich pacyfikacji de-

monstracji robotniczych podczas rewolucji 1905

roku. Demonstracje te musia³ ogl¹daæ jako uczeñ,

pocz¹tkowo Gimnazjum Paw³a Chrzanowskiego

(póŸniejsze Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego)

przy Smolnej, a nastêpnie Gimnazjum Rocha

Kowalskiego przy ul. Œwiêtokrzyskiej.

Po skoñczeniu szko³y, Ignacy wst¹pi³ w 1909 roku

do warszawskiego seminarium duchownego, które

mieœci³o siê wówczas przy Krakowskim Przedmieœciu.

W czasie wakacji trzykrotnie wyje¿d¿a³ na praktykê

do parafii w Klembowie, w powiecie wo³omiñskim.

W listopadzie 1912 roku otrzyma³ ni¿sze œwiêcenia

kap³añskie, a dwa lata póŸniej – œwiêcenia subdia-

konackie. Po ukoñczeniu seminarium, na jesieni

1914 roku, zosta³ skierowany do Akademii Duchow-

nej w Petersburgu, przeniesionej w 1842 roku z

Wilna, katolickiej wy¿szej szko³y teologicznej,

kszta³c¹cej polskich duchownych z obszarów

cesarstwa rosyjskiego. Zaraz po przyjeŸdzie do

Akademii za³o¿y³ wraz z kolegami Polakami kó³ko

literackie „Polonia” i wyg³asza³ w nim odczyty, miêdzy

innymi o Warszawie w poezji Artura Oppmana (Or-

Ota). Pisa³ te¿ patriotyczno – religijne wiersze.

Tymczasem w Warszawie, jego m³odszy brat

Kazimierz, po skoñczeniu szko³y powszechnej

rozpocz¹³ w 1913 roku, podobnie jak wczeœniej

starszy brat, naukê w gimnazjum Chrzanowskiego.

W lutym 1914 roku wst¹pi³ do dzia³aj¹cej przy szkole

tajnej dru¿yny skautów im. Tadeusza Rejtana. Tajnej,

poniewa¿ w tamtych czasach ruch skautowski jaw-

nie dzia³aæ móg³  tylko w ciesz¹cym siê najwiêksz¹

autonomi¹ zaborze austriackim. Na terenie pozosta-

³ych zaborów, dru¿yny skautowe zmuszone by³y do

konspiracji. Latem, tu¿ przed dramatycznymi wyda-

rzeniami w Sarajewie, Kazimierz Skorupka wyjecha³

na obóz do Strachowa nad Liwcem, gdzie zd¹¿y³

zaliczyæ dwutygodniowy kurs dla zastêpowych.

Zaraz potem wybuch³a I wojna œwiatowa.

Wybuch wojny przerwa³ naukê i pocz¹tki

dzia³alnoœci harcerskiej Kazimierza, tak jak

wywróci³ do góry nogami ¿ycie wielu ludzi

tamtego pokolenia. W lecie 1915 roku Rosjanie

w poœpiechu wycofywali siê z Warszawy na

Wschód, zabieraj¹c ze sob¹ co siê da³o oraz

ewakuuj¹c w g³¹b Rosji fachow¹ kadrê i urzêd-

ników. Kazimierz wraz z matk¹ i rodzeñstwem

zosta³ ewakuowany. W lipcu 1915 r. znaleŸli siê

w Petersburgu, gdzie studiowa³ Ignacy. Na jego

to g³ównie barki spad³ obowi¹zek zapewnienia

rodzinie jakiej takiej egzystencji. Matka, zazwy-

czaj zaradna i wykazuj¹ca w Warszawie du¿¹

przedsiêbiorczoœæ, w Petersburgu by³a bezrad-

na i zaczê³a podupadaæ na zdrowiu. K³opoty

rodzinne oraz opieka nad matk¹ spowodowa-

³y, ¿e Ignacy nie zaliczy³ jednego z egzaminów

i straci³ prawo do dalszej nauki w Akademii

Duchownej. 26 stycznia 1916 roku zosta³

wyœwiêcony na kap³ana przez biskupa Jana

Cieplaka i skierowany do pracy duszpasterskiej.

Matka niezbyt d³ugo cieszy³a siê kap³añsk¹

godnoœci¹ syna. Zmar³a 6 maja 1916 roku. Ignacy

bardzo prze¿y³ jej œmieræ. Za³ama³ siê psychicznie,

jednak wkrótce obowi¹zki duszpasterskie wyzwoli³y

w nim nowe si³y. Przebywa³ przez krótkie okresy w

ró¿nych parafiach. Przez kilka miesiêcy w 1917 roku

by³ proboszczem parafii w Bogorodsku ko³o Mo-

skwy, a nastêpnie, niemal przez rok, od wrzeœnia

1917 roku do sierpnia 1918, by³ proboszczem w

Kliñcach ko³o Homla, w guberni czernihowskiej.

Okaza³o siê, ¿e ma du¿e talenty duszpasterskie

i organizatorskie. Równoczeœnie z wype³nianiem

obowi¹zków proboszcza, w miejscowym gimnazjum

wyk³ada³ religiê, jêzyk polski, ³acinê i grekê, zorga-

nizowa³ szko³ê pocz¹tkow¹ dla dzieci polskich, a

tak¿e teatr amatorski, w którym wyre¿yserowa³

„Betlejem polskie” Lucjana Rydla. By³ inicjatorem

powstania polskich towarzystw opiekuñczych i

nieformalnym przywódc¹ dwutysiêcznej grupy Pola-

ków, których wojenny los rzuci³ w³aœnie do Kliñców.

W grupie tej znalaz³ siê te¿ jego brat, Kazimierz.

Historia praskich rodów

dokoñczenie ze str. 1 W Kliñcach bracia za³o¿yli tajn¹ dru¿ynê

harcersk¹, w której Ignacy by³ dru¿ynowym,

zaœ Kazimierz obj¹³ najpierw funkcjê zastê-

powego, a w rok póŸniej – przybocznego. Wraz

z klinieck¹ dru¿yn¹ Kazimierz wzi¹³ udzia³ w

dwóch obozach harcerskich. Na rêce starszego

brata z³o¿y³ przyrzeczenie harcerskie i zdoby³

pierwszy stopieñ harcerski – m³odzika.

Tymczasem po Traktacie Brzeskim z 3 marca

1918 roku, zawartym miêdzy pañstwami central-

nymi a Rosj¹, na mocy którego Rosja bolszewicka

wycofa³a siê z wojny, pojawi³a siê dla ewakuowa-

nych w 1915 roku Polaków mo¿liwoœæ powrotu do

ojczyzny. Ka¿dy chcia³ wracaæ jak najszybciej.

Ignacy zaj¹³ siê organizacj¹ repatriacji. JeŸdzi³ do

Kijowa, czyni¹c starania o przyspieszenie ewaku-

acji swoich podopiecznych do Polski. Kazimierz nie

chcia³ czekaæ - w czerwcu 1918 powróci³ samotnie

wozem konnym do Warszawy. Ignacy, kiedy tylko

nadarzy³a siê okazja, wyjecha³ w koñcu sierpnia

1918 roku z jedn¹ z wracaj¹cych do Polski grup.

W Polsce pracowa³ najpierw jako wikariusz w

£odzi, gdzie za³o¿y³ i zosta³ prezesem Towarzy-

stwa „Oœwiata”, dzia³aj¹cego na rzecz rozwoju

polskiego szkolnictwa. Po krótkim okresie

zastêpowania proboszcza w parafii Ojrzanów-

¯elechów ko³o Grodziska Mazowieckiego, we

wrzeœniu 1919 roku zosta³ przeniesiony do War-

szawy i obj¹³ stanowisko notariusza i archiwisty

warszawskiej Kurii Metropolitalnej. Bra³ udzia³

w redagowaniu „Wiadomoœci Archidiecezjalnych

Warszawskich”. Jednoczeœnie by³ kapelanem

Ogniska Rodziny Maryi przy ulicy Zamoyskiego

30, prowadzonym przez siostry franciszkanki dla

oko³o 200 sierot, prefektem w szkole kolejowej

przy ul. Chmielnej oraz wyk³ada³ na wieczorowych

kursach handlowych Tomasza £ebkowskiego.

Okaza³ siê utalentowanym kaznodziej¹ – wyg³a-

sza³ kazania w kilku warszawskich koœcio³ach,

m. in. w okresie Wielkiego Postu 1920 roku

cykl kazañ pasyjnych w Katedrze œw. Jana.

Tymczasem ojciec braci, Adam Skorupka

o¿eni³ siê po raz drugi. Kazimierz nie czu³ siê

dobrze w nowej rodzinie. Pragn¹³ znowu dzia³aæ

w harcerstwie. Przerwan¹ wybuchem wojny

naukê podj¹³ w Szkole Rzemieœlniczej

im. Konarskiego na Lesznie i tam wst¹pi³ do

dzia³aj¹cej przy szkole 10 WDH im. Marcina

Borelowskiego. W dru¿ynie tej zdoby³ kolejny

stopieñ – wywiadowcy i uczestniczy³ w kursie

dru¿ynowych w K¹tach ko³o Góry Kalwarii.

W dniach 10-11 listopada 1918 roku uczestniczy³

w rozbrajaniu Niemców na ulicach Warszawy i

pe³ni³ s³u¿bê wartownicz¹ w Pogotowiu M³odzie¿y.

Mia³ niepokorn¹ naturê. Wiosn¹ 1919 roku

zosta³ usuniêty ze szko³y za zorganizowanie

strajku uczniów w proteœcie przeciwko wyzna-

czeniu zajêæ szkolnych w œrodê popielcow¹. W

tym czasie wyprowadzi³ siê z domu ojca i

zamieszka³ z bratem na Kamionku. Jesieni¹

zaci¹gn¹³ siê do wojska, gdzie ukoñczy³ szko³ê

podoficersk¹, a póŸniej s³u¿y³ w artylerii.

Wiosn¹ 1920 roku rozpoczê³a siê bolszewicka

ofensywa. 1 Armia Konna Siemiona Budionnego

par³a na zachód. W lipcu tego roku ksi¹dz Ignacy

Skorupka wyst¹pi³ do w³adz koœcielnych o zgodê

na objêcie funkcji kapelana wojskowego. Najpierw mu

odmówiono i dopiero poparcie biskupa polowego

Wojska Polskiego, Stanis³awa Galla wyjedna³o

mu zgodê kardyna³a Aleksandra Kakowskiego.

W sierpniu, kiedy Armia Czerwona podchodzi³a

pod Warszawê, w budynku Gimnazjum im. W³a-

dys³awa IV formowa³ siê 1. Batalion 236 pu³ku

piechoty Armii Ochotniczej, z³o¿ony g³ównie z

m³odzie¿y gimnazjalnej i akademickiej. Ksi¹dz

Ignacy znów na w³asn¹ proœbê zosta³ mianowany

kapelanem lotnym tej formacji.

12 sierpnia ksi¹dz Ignacy sporz¹dzi³ testament,

w którym zapisa³: „D³ug za szko³ê sp³acam

swym ¿yciem. Za wpojon¹ mi mi³oœæ do ojczyzny

p³acê mi³oœci¹ serca. Proszê miê pochowaæ w

albie i ornacie. Gdyby nie mo¿na, zatrzymaæ

w zak³adzie. Papiery proszê zniszczyæ!

Pieni¹dze na pogrzeb i stypendia, drobiazgi –

do uznania Matki Prze³o¿onej”.

13 sierpnia 1920 roku Ignacy Skorupka jako

kapelan wojskowy wymaszerowa³ wraz z

batalionem na front. Wieczorem batalion dotar³

do le¿¹cego na linii frontu Ossowa. Nastêpnego

dnia ochotnicy z 236 pu³ku pod wodz¹ porucz-

nika Mieczys³awa S³owikowskiego wyruszyli

do walki. We wspomnieniach tych, co prze¿yli,

zachowa³ siê taki opis wydarzeñ:

„W kom¿y i stule, z krzy¿em w rêku i okrzy-

kiem „Za Boga i Ojczyznê!” ksi¹dz Skorupka

dodaje odwagi m³odym ¿o³nierzom. Nagle pada,

trafiony w g³owê. Cia³o ksiêdza przeniesiono do

wsi, a nastêpnie przewieziono do Warszawy”.

17 sierpnia 1920 roku odby³y siê uroczystoœci

pogrzebowe w koœciele Garnizonowym przy ul.

D³ugiej. Ignacy Skorupka zosta³ pochowany na

Pow¹zkach. Gen. Józef Haller udekorowa³ trumnê

ksiêdza nadanym poœmiertnie Krzy¿em Virtuti Militari.

Po œmierci brata, Kazimierz Skorupka, s³u¿¹cy

do tej pory w artylerii, poprosi³ o przeniesienie

do 236 pu³ku piechoty Legii Akademickiej, w

którym Ignacy by³ kapelanem. Po demobilizacji

powróci³ w grudniu 1920 roku do Warszawy i

ju¿ 15 grudnia za³o¿y³ przy parafii na Kamionku

1 Kamionkowsk¹ Dru¿ynê Harcersk¹ im.

ksiêdza Ignacego Skorupki, której Komenda

Chor¹gwi – po po³¹czeniu z grochowsk¹ 32

WDH – nada³a 6 maja 1921 roku numer 22

WDH. Z dru¿yn¹ t¹ zwi¹za³ siê na ca³e ¿ycie.

Rzutki i przedsiêbiorczy, zgromadzi³ w

dru¿ynie liczne grono instruktorów i starszych

harcerzy, dziêki czemu 22 WDH sta³a siê praw-

dziwym rozsadnikiem harcerstwa na terenie

prawobrze¿nej Warszawy, daj¹c pocz¹tek

wielu nowym dru¿ynom. W 1921 roku zdoby³

tytu³ æwika, a w roku nastêpnym – Harcerza

Rzeczypospolitej. Da³ siê poznaæ jako wybitny

instruktor i wychowawca m³odzie¿y z ubogiego

œrodowiska warszawskich przedmieœæ:

Kamionka, Grochowa, Targówka i Bródna.

Po ukoñczeniu Szko³y Rzemieœlniczej im. Konar-

skiego, by³ s³uchaczem Towarzystwa Kursów Tech-

nicznych. Pragn¹³ kontynuowaæ naukê w gimnazjum

dla pracuj¹cych, ale warunki bytowe nie pozwoli³y

mu na to. Ima³ siê ró¿nych prac: by³ praktykantem

œlusarskim, elektrotechnikiem, krótko podoficerem

nadterminowym, a w po³owie lat dwudziestych

podj¹³ pracê konduktora Tramwajów Miejskich w

zajezdni przy ulicy Kawêczyñskiej. Znali go bardzo

dobrze mieszkañcy Pragi, a on zna³ prask¹

m³odzie¿. Werbowa³ do harcerstwa gazeciarzy prze-

mieszczaj¹cych siê tramwajami, m.in. Kazimierza

Zieliñskiego, Jana Petrykê i Jerzego Przyjemskiego,

spoœród których wyroœli jego nastêpcy.

W 1924 roku Kazimierz Skorupka jako dru¿yno-

wy 22 WDH uczestniczy³ wraz dru¿yn¹ w uroczy-

stoœciach wrêczenia prezydentowi Stanis³awowi

Wojciechowskiemu Krzy¿a Honorowego Harcerza

Rzeczypospolitej, a w lipcu tego roku bra³ udzia³ w

I Zlocie Narodowym Harcerzy na Siekierkach.

19 lipca 1925 roku odby³ siê harcerski œlub:

Kazimierz Skorupka poœlubi³ Janinê z Majewskich,

siostrê kolegi z harcerstwa, Anatola Majewskiego,

póŸniejszego ¿o³nierza Szarych Szeregów i ZWZ

AK, pseudonim „Maj”. Mieli troje dzieci: Danutê (ur.

29 stycznia 1928 r.), Ignacego (ur. 17 wrzeœnia

1932 r.) i Aleksandrê (ur. 24 stycznia 1936 r.).

Mimo obowi¹zków rodzinnych, Kazimierz

Skorupka nie zaniedbywa³ pracy w harcerstwie.

W 1936 roku uzyska³ nominacjê na harcmistrza.

Po utworzeniu w Warszawie hufców dzielnico-

wych, a¿ do 1939 roku by³ cz³onkiem Komendy

Hufca Harcerzy Warszawa-Praga. Wiosn¹

1939 podpisa³ wraz z innymi instruktorami

warszawskimi list protestacyjny przeciwko

decyzjom personalnym Naczelnika Harcerzy,

skutkiem czego zosta³ usuniêty z ZHP.

We wrzeœniu 1939 roku wzi¹³ udzia³ w obronie

Warszawy, pe³ni¹c s³u¿bê w Starostwie Praskim

przy delegacie prezydenta Warszawy dla dzielnicy

Praga, Bronis³awie Chajêckim, którego zna³ z

dzia³alnoœci harcerskiej w latach 20. Po kapitulacji

Warszawy, choæ formalnie pozostawa³ poza ZHP,

wspó³organizowa³ konspiracyjny Hufiec Harcerzy

Warszawa-Praga, a jednoczeœnie przewodzi³ starszo-

harcerskiej gromadzie 22 WDH na Grochowie.

Od paŸdziernika 1941 roku pe³ni³ funkcjê

komendanta Okrêgu Szarych Szeregów War-

szawa-Praga. Kierowa³ szkoleniami wojskowo-

rekruckimi o kryptonimie „Sklepy” i podoficer-

skimi o kryptonimie „Wiarus”. Konspiracyjn¹

dzia³alnoœæ u³atwia³a mu praca w Tramwajach

Miejskich. Jako konduktor prowadzi³ te¿ swoj¹

prywatn¹ wojnê z Niemcami, opowiadaj¹c w

tramwaju dowcipy oœmieszaj¹ce okupantów.

Aresztowanie przysz³o nagle: gestapo wpad³o

do domu przy Lubelskiej, 17 sierpnia 1942 roku w

godzinach popo³udniowych, kiedy Kazimierz Sko-

rupka w³aœnie wróci³ z pracy. Na oczach dzieci,

zosta³ zabrany i uwiêziony na Pawiaku. Po kilku-

miesiêcznym ciê¿kim œledztwie w alei Szucha, 17

stycznia 1943 roku zosta³ wys³any do obozu kon-

centracyjnego na Majdanku. Jesieni¹ 1943 roku

wznowiono œledztwo na Zamku Lubelskim. 24

grudnia 1943 roku, po kolejnym brutalnym prze-

s³uchaniu, Kazimierz Skorupka skona³ na rêkach

swego wychowanka z harcerstwa, Tadeusza Bur-

skiego, dawnego dru¿ynowego 47 WDH im. ks.

Ignacego Skorupki. W ten sposób zamknê³a siê

pêtla historii, a linie ¿ycia obu braci po³¹czy³y siê.

Harcerstwo by³o wpisane w losy rodziny

Skorupków. Obie córki Kazimierza, Danuta i

Aleksandra by³y harcerkami, a syn, który otrzy-

ma³ imiê po bohaterskim stryju-ksiêdzu, podczas

okupacji nale¿a³ do konspiracyjnej dru¿yny

Szarych Szeregów Zawiszy, w Roju „Or³y Podol-

skie”. Jego legitymacjê, wydan¹ 29 czerwca 1943

roku, podpisa³ legendarny harcmistrz polskiego

harcerstwa, Stanis³aw Broniewski „Orsza”.

Imiê Kazimierza Skorupki przyjê³a w 1961

roku jego macierzysta dru¿yna 22 WDH, a obec-

nie nosi je rozwiniêty z dru¿yny i dzia³aj¹cy w

ramach Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej,

22 Szczep „Watra”. Podczas obchodów 100-

lecia szczepu, kwiaty pod pomnikiem bohatera

wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, ksiêdza

Ignacego Skorupki, przed katedr¹ Œw. Floria-

na sk³ada³ prawnuk jego brata, harcmistrza

Kazimierza Skorupki, Grzegorz Rogaski.

Joanna Kiwilszo

Grób Ignacego i Kazimierza Skorupków

na Pow¹zkachks. Ignacy Skorupka

Kazimierz Skorupka
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2.11 (œroda) godz. 18.00 - „Robimy podró¿e” - Gdzie szukaæ informacji

o miejscach? Gdzie spaæ? Co zabraæ? Czego unikaæ? Spotkanie pro-

wadzi Ewa Miszczak (Warszawska Grupa Wyjazdowa). Wstêp wolny.

5.11 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* Skok na sztukê czyli wehiku³em przez sztukê polsk¹. Historia

sztuki dla najm³odszych (7-11 lat). Temat: Józef Mehoffer.

Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³ lub karnet 70 z³.

* Mali Einsteini – temat: Najg³êbsze miejsce na œwiecie – tajemnice

Rowu Mariañskiego. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci

w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00,

III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³ lub karnet 100 z³.

* uTKANA sobota – warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych.

Godz. 9.30-13.30. Op³ata 50 z³.

* Ceramika dla dzieci w ramach bud¿etu partycypacyjnego –

II czêœæ. Godz. 11.00-12.30. Obowi¹zuj¹ zapisy.

* Modelarstwo – bezp³atne zajêcia dla dzieci (7-11 lat) w

ramach bud¿etu partycypacyjnego. I grupa – godz. 10.00-11.30,

II grupa – godz. 11.45-13.15. W programie wykonywanie

elementów makietowych. Obowi¹zuj¹ zapisy.

5.11 (sobota) godz. 16 - Wieczorek taneczny dla doros³ych.

Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.

6.11 (niedziela) godz. 16.00 - Maski twarzy – odlewy gipsowe.

Warsztaty dla dzieci w wieku 7+ prowadzi Piotr Trusik. Op³ata 15 z³.

6.11 (niedziela) godz. 17.00 - „Na jesiennym liœciu” przedstawienie

teatralne dla dzieci w wieku 3-10 lat. Bilet wstêpu 10 z³.

7.11 (poniedzia³ek) godz. 12.00-14.00 - Bezp³atne warsztaty wokalne

w Klubie Pinokio (ul. Go³awicka 1). Projekt „£¹czy nas œpiew i taniec”

realizowany przez DK Zacisze, finansowany z Funduszu Animacji

Kultury w ramach zadania III (projekty rewitalizacyjne). Wstêp wolny.

8.11 (wtorek) - Wystawa plakatów nagrodzonych w Miêdzynarodowym

Konkursie na Plakat Filmowy w Kinie Praha. Wystawa czynna do 12.12.

11.11 (pi¹tek) godz. 17.00 - Œpiewnik Patriotyczny czyli wspólne

œpiewanie pieœni patriotycznych - zaprasza DK Zacisze. Akom-

paniament: Jan Czerwiñski (akordeon). Miejsce: Nasz Klub

(ul. Zamiejska 1). Projekt „£¹czy nas œpiew i taniec” realizowany

przez DK Zacisze, finansowany z Funduszu Animacji Kultury

w ramach zadania III (projekty rewitalizacyjne).

12.11 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* Mali Einsteini – temat: Si³a wyrzutu. Doœwiadczenia i ekspe-

rymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,

II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

17.11 (czwartek) godz. 11.00 - Z artystyczn¹ wizyt¹ w Miejskim

Domu Kultury w Koby³ce - wystawa pracowni malarstwa i wystêp

kabaretu UTW DK Zacisze. Miejsce: MDK, Koby³ka, Al. Jana Paw³a II 22.

18.11 (pi¹tek) godz. 10.00-12.00 - Warsztaty taneczne w Naszym

Klubie (ul. Zamiejska 1). Projekt „£¹czy nas œpiew i taniec”

realizowany przez DK Zacisze,  finansowany z Funduszu

Animacji Kultury w ramach zadania III (projekty rewitalizacyjne).

19.11 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* „Z³ota rybka” – artystyczne szycie dla dzieci w wieku 9+.

Ka¿de dziecko uszyje oryginalny woreczek w kszta³cie ryby.

Godz. 10.00-12.30. Op³ata 25 z³.

* Mali Einsteini – temat: Cz³owiek i woda. Doœwiadczenia i

eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa - godz. 10.00,

II grupa - godz. 11.00, III grupa - godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

* uTKANA sobota - warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych.

Godz. 9.30-13.30. Op³ata 50 z³.

* Rytmika dla dzieci w ramach bud¿etu partycypacyjnego. I

grupa (dzieci 2-3 lata) godz. 10.30-11.00, II grupa (dzieci 4-6 lat)

godz. 11.15-12.00. Obowi¹zuj¹ zapisy.

* Decoupage - bezp³atne zajêcia dla dzieci (8-12 lat) w ramach bud¿e-

tu partycypacyjnego. I grupa - godz. 11-12, II grupa - godz. 12.30-13.30.

W programie wykonywanie ma³ej formy dekoracyjnej. Obowi¹zuj¹ zapisy.

19. 11 (sobota) godz. 16 - Wieczorek taneczny dla doros³ych.

Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.

20.11 (niedziela) godz. 17.00 - Wystawa malarstwa Ewy Karkowskiej

i Reingard Blicharz z Pracowni rysunku i malarstwa UTW DK Zacisze.

Wernisa¿ uœwietni koncert „Muzyczna podró¿” w wykonaniu Teresy

Witanowskiej i Tadeusza Kowalczyka. Wystawa czynna do 1.12.

Budowa II linii metra

OpóŸniona o kilka miesiêcy

budowa zachodniego odcinka II

linii metra rusza w przed³u¿ony

weekend 11-13 listopada. Do

tego czasu powinna byæ zatwier-

dzona organizacja ruchu na Woli.

Tymczasem wci¹¿ trwaj¹ spotka-

nia z mieszkañcami, którzy s¹

bardzo niezadowoleni z zaplano-

wanych objazdów, wy³¹czeñ ulic,

zmian komunikacyjnych.

Bez parkingu, wyjazd

w¹skim gard³em

Wstêpny plan organizacji ruchu

na najbli¿sze trzy lata budzi prze-

ra¿enie mieszkañców. Znikaj¹ce

parkingi – np. przy Ma³ego Fran-

ka, brak dojazdu do budynków

Górczewska 88, 90 i 92, objazdy

poprowadzone po chodnikach,

zmniejszona iloœæ wyjazdów z

osiedli, zablokowane dojazdy do

gara¿y, wysokie ogrodzenie

wokó³ wykopów siêgaj¹ce do wy-

sokoœci niemal drugiego piêtra.

Osiedle SM Ko³o z 800 miesz-

kañcami zostanie praktycznie

pozbawione drogi dojazdowej do

osiedla, bowiem ruch – zarówno

pieszy, jak i ko³owy bêdzie siê

odbywa³ … w¹skimi chodnikami.

W³adze spó³dzielni gro¿¹ wyko-

nawcy z³o¿eniem wniosku o

wstrzymanie pozwolenia na

budowê. Kolejne opóŸnienia

by³yby fatalne w skutkach.

Zaplanowane zmiany w

organizacji ruchu

Odciêta wyspa Wola
A nie mówiliœmy? - chcia³oby siê powiedzieæ, gdyby nie

powaga sytuacji. Ju¿ dwa miesi¹ce temu pisaliœmy, ¿e

budowa zachodniego odcinka II linii metra komunikacyjnie

odetnie Wolê od reszty stolicy. Pisaliœmy, ¿e wygl¹da to

fatalnie. I jak siê okazuje – tak jest w istocie.

Zak³adaj¹c, ¿e uda siê unikn¹æ

pata wynikaj¹cego z protestów

mieszkañców i w³adz SM Ko³o,

i budowa ruszy 11 listopada,

problemy s¹ nieuniknione, w

koñcu jest to budowa kolei pod-

ziemnej prowadzona na ¿ywym,

miejskim organizmie. Oto jak

wygl¹daj¹ zaplanowane zmiany

w organizacji ruchu na Woli; jak

zapewnia wykonawca, mo¿liwe

s¹ uzasadnione i wykonalne od-

stêpstwa od planu, po to w³aœnie

s¹ spotkania konsultacyjne z

mieszkañcami Woli.

Wedle harmonogramu prace

rozpoczn¹ siê od dwóch stacji

na Górczewskiej - M³ynów i

Ksiêcia Janusza, zaœ pocz¹tek

budowy stacji P³ocka jest prze-

widywany na pierwszy kwarta³

przysz³ego roku. Zamkniêta

dla ruchu bêdzie Górczewska

miêdzy Prymasa Tysi¹clecia a

P³ock¹. Nie bêdzie wjazdu w

Górczewsk¹ ulicami Ksiêcia

Janusza, Olbrachta i Cio³ka,

a tak¿e na odcinku miêdzy

Elekcyjn¹ a wjazdem do centrum

handlowego Wola Park. Od

wiosny 2017 P³ocka bêdzie

nieprzejezdna w kierunku po-

³udniowym, od skrzy¿owania z

Wolsk¹. W przysz³ym roku na

kilka miesiêcy zwê¿one zostan¹

ulice Wolska na wysokoœci

P³ockiej, Górczewska przy

Parku Moczyd³o i Kasprzaka

na wysokoœci Karolkowej i

Rogaliñskiej. Jak widaæ z tego

planu, budowa metra sparali¿u-

je g³ówne wolskie arterie.

Metro poprowadzone zostanie

na Wolê ze stacji Rondo Da-

szyñskiego. Na 3,4-kilometro-

wej trasie, któr¹ przejedziemy

w czasie 12 minut, zaplanowano

trzy stacje: P³ocka (C08) pod

P³ock¹ w pobli¿u skrzy¿owania

z Wolsk¹, M³ynów (C07) pod

Górczewsk¹, po wschodniej

stronie wiaduktu kolejowego w

rejonie Soko³owskiej i Syreny

oraz Ksiêcia Janusza (C06)

pod Górczewsk¹ w pobli¿u

skrzy¿owania z Ksiêcia Janu-

sza, gdzie znajd¹ siê tak¿e

tory odstawcze i komora do

zawracania.

(egu)

Warszawskie ZOO zaprasza do udzia³u w konkursie „Jak

ci na imiê, jaku?”. 9 paŸdziernika w ogrodzie zoologicznym

na œwiat przyszed³ m³ody samczyk jaka. Tym samym

liczebnoœæ sto³ecznego stada wzros³a do piêciu osobników.

Teraz przyszed³ czas, by wybraæ imiê dla malucha.

Jaki s¹ najwiêkszymi po s³oniach i nosoro¿cach zwierzêtami

Azji. Ich ³aciñska nazwa bos grunniens co w wolnym t³umaczeniu

oznacza „chrz¹kaj¹cy wó³”. Dziêki swej masywnej budowie i sile nie

maj¹ naturalnych wrogów, zaœ ich spokojne usposobienie sprawia,

¿e s¹ to doœæ ³agodne zwierzêta. Pewnie dlatego w ich ojczyŸnie

- Tybecie - wykorzystuje siê je jako zwierzêta domowe, tym bardziej,

¿e s¹ one niezwykle wytrzyma³e i odporne na trudne warunki.

„Jak ci na imiê, jaku?”

Propozycje imienia dla warszawskiego jaka (samczyk) nale¿y wrzucaæ

do skrzynki znajduj¹cej siê przy wybiegu jaków w warszawskim ZOO.

Ka¿dy uczestnik mo¿e wrzuciæ tylko jedn¹ propozycjê. W konkursie

mo¿na wzi¹æ udzia³ indywidualnie lub z ca³¹ klas¹/grup¹ przedszkoln¹.

Nagrod¹ dla zwyciêzcy (osoby lub grupy) bêdzie wyj¹tkowe zwiedzanie

ogrodu zoologicznego z przewodnikiem w towarzystwie opiekuna

lub wychowawcy. W programie oczywiœcie znajdzie siê wizyta u

jaka i rozmowa z jego opiekunem. Fina³ konkursu 30 listopada.

Wiêcej informacji i regulamin konkursu na stronie zoo.waw.pl

Jakie imiê dla jaka?
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mini og³oszenia
NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

J. POLSKI - nauczycielka

500-402-645

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, 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 elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118

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-a.waw.pl

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

ZABUDOWY balkonowe

514-165-445

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

789-090-573

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego 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 uzdrowi-

ciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje

umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdu-

mieni 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:

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 listopada

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

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-17

wejœcie od podwórka

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Od Magdaleny Migda³,

specjalisty ds. promocji i

dydaktyki Schroniska dla

Bezdomnych Zwierz¹t „Na

Paluchu” otrzymaliœmy odpo-

wiedŸ nastêpuj¹cej treœci:

W zwi¹zku z artyku³em opu-

blikowanym na portalu Nowa

Gazeta Praska zatytu³owanym

„Co siê dzieje na Paluchu?”

informujemy, ¿e Schronisko

dla Bezdomnych Zwierz¹t

„Na Paluchu” jest jednostk¹

bud¿etow¹ m.st. Warszawy i

jednym z kluczowych wyko-

nawców Warszawskiego

Programu Przeciwdzia³ania

Bezdomnoœci Zwierz¹t, przy-

gotowywanego corocznie

przez Biuro Ochrony Œrodowi-

ska Urzêdu m.st. Warszawy i

akceptowanego przez Radê

m.st. Warszawy. Tym samym

jednym z jego kluczowych

zadañ statutowych jest zapo-

bieganie bezdomnoœci psów

i kotów na terenie miasta, co

schronisko stara siê realizo-

waæ zgodnie z posiadan¹

wiedz¹ i trosk¹ o dobro zwie-

rz¹t przebywaj¹cych pod

jego opiek¹.

Proces adopcji obowi¹zu-

j¹cy w schronisku oraz

wszystkie dokumenty z nim

zwi¹zane zosta³y opracowane

w oparciu o dotychczasowe

doœwiadczenia schroniska,

jako organizacji oraz jego

pracowników, którzy codzien-

nie opiekuj¹ siê zwierzêta-

mi i uczestnicz¹ w procesie

szukania dla nich nowych

domów. Schronisko prowadzi

otwart¹ politykê informa-

cyjn¹, co oznacza, ¿e wszyst-

kie dokumenty zwi¹zane z

procesem adopcji zarówno

psów, jak i kotów, dostêpne

s¹ na stronie internetowej

www.napaluchu.waw.pl

Zachêcamy do zapoznania

siê z nimi przed wizyt¹ w

schronisku.

Ka¿dego roku do Schroniska

dla Bezdomnych Zwierz¹t

„Na Paluchu” trafia oko³o

2500 psów i 1500 kotów.

Schronisko miesiêcznie wy-

daje do adopcji oko³o 150

psów i 150 kotów. Pomimo

dok³adania szczególnych sta-

rañ w zakresie znalezienia

dla zwierz¹t odpowiedzial-

nych, dojrza³ych i gotowych

na takie zobowi¹zanie opie-

kunów, nadal oko³o 7% wy-

danych zwierz¹t wraca do

schroniska. Wœród g³ównych

powodów zwrotów znajduj¹

siê m.in. wyjazdy, powiêk-

szenie rodziny, zmiana wa-

runków mieszkaniowych czy

porzucanie zwierz¹t przed

wakacjami. Pytania znajduj¹ce

siê w ankiecie, choæ osobom

postronnym mog¹ wydawaæ

siê zbyt wnikliwe, maj¹ na

celu po pierwsze uœwiado-

mienie potencjalnym opieku-

nom, jakim zobowi¹zaniem

jest opieka nad zwierzêciem,

z drugiej zaœ znalezienie dla

psów i kotów przebywaj¹cych

w schronisku odpowiednich,

docelowych domów.

Ka¿dy interesant odwie-

dzaj¹cy schronisko i ka¿de

zwierzê wydawane do adopcji

traktowane s¹ indywidualnie.

Proces adopcji obejmuje zaœ

szereg procedur i udzia³ kilku

osób, co ma na celu zweryfi-

kowanie, czy osoby ubiegaj¹ce

siê o zwierzêta mog¹ zapew-

niæ im odpowiedni¹ opiekê.

Ze wzglêdu na poufnoœæ

danych zawartych w ankie-

tach i dobre obyczaje, schro-

nisko nie bêdzie omawiaæ

¿adnego z tych przypadków

na ³amach mediów. W razie

w¹tpliwoœci co do decyzji

podjêtej przez schronisko

zapraszamy do bezpoœrednie-

go kontaktu z jego Dyrekcj¹

w dniach i godzinach poda-

nych na stronie internetowej

www.napaluchu.waw.pl

Prosimy o obiektywne po-

dejœcie do sprawy. W razie

pytañ chêtnie udzielimy dodat-

kowych wyjaœnieñ na temat

procedury adopcyjnej oraz

zasad organizacyjnych, obo-

wi¹zuj¹cych w Schronisku

dla Bezdomnych Zwierz¹t

„Na Paluchu”.

Co siê dzieje na Paluchu? - odpowiedŸ schroniska
W zwi¹zku z tekstem „Co siê dzieje na Paluchu?” z poprzedniego wydania NGP

zapytaliœmy osoby odpowiedzialne za adopcje w schronisku o kilka kwestii. Po pierwsze

- czy ankieta przedadopcyjna rzeczywiœcie musi byæ a¿ tak szczegó³owa i dog³êbna i

kto zdecydowa³, ¿e taka w³aœnie jest? Po drugie - na jakiej podstawie, po pierwszym

spotkaniu z ewentualnym opiekunem ocenia siê jego kompetencje adopcyjne? Po

trzecie - czy przypadkiem potencjalnych opiekunów zwierz¹t nie zniechêca olbrzymia

ankieta i zadawanie osobistych pytañ podczas pierwszego spaceru ze zwierzêciem?

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, w listopadzie wspominamy

naszych zmar³ych i czcimy

kolejn¹ rocznicê odzyskania

niepodleg³oœci. To proste i

³¹cz¹ce ca³y naród uroczysto-

œci. Aliœci nie u nas. Miêdzy

wspomnieniami pojawiaj¹ siê

oskar¿enia; nawet fabularny

film o tym, ¿e by³o inaczej. Ten

mus spowodowa³, ¿e tempera-

tura sta³a siê ekshumacyjna i

nasila siê ka¿dego 10 dnia

ka¿dego miesi¹ca. S¹d i os¹d

wymaga dowodów. Wg pos³a

Brudziñskiego mamy antyko-

munistyczny i niekradn¹cy

rz¹d. Ciekawy jestem, na jakiej

podstawie. B³agam, najpierw

dowody i s¹d, a dopiero potem

ukochana bigoteria.

Zapalmy trzy dodatkowe

œwieczki. Jedn¹ na grobie

¿o³nierzy za niepodleg³oœæ.

Drug¹ na pustym grobie dla

okazania szacunku ka¿demu,

kogo nie znamy. Trzeci¹ w

domu na zgodê. Nastêpnie

wróæmy do tych œwieczek i

posprz¹tajmy po œwiêtach.

W naszym œwiecie nadchodz¹

coraz zimniejsze dni i niezbyt

d³uga przerwa rozrodcza.

Przed zim¹ warto zrobiæ rze-

telny przegl¹d kwater naszych

czworono¿nych przyjació³ i

czworono¿nych nieprzyjació³.

Uprz¹tnijmy budy dla psów,

docieplmy i wyœcielmy œwie¿¹

s³om¹. Podajmy antykoncepcjê

lub zg³oœmy siê na dokonanie

zabiegu sterylizacji. Jesieñ to

nasilenie aktywnoœci pche³ i

kleszczy, wiêc warto spraw-

dziæ czy wszelakie spot ony

czy obro¿e wykazuj¹ swoje

dzia³anie biologiczne. Jesieñ

to tak¿e inwazje gryzoni na

nasze kamienice i domy.

Serdecznie polecam zastoso-

wanie przynajmniej jednej

mechanicznej pu³apki odpo-

wiednio zabezpieczonej

zw³aszcza przed kotami.

Obecnoœæ ma³ych br¹zowych

kuleczek niewiadomego po-

chodzenia za meblami, na

strychu czy piwnicy to dowód

na obecnoœæ gryzoni i powód

do dalszych dzia³añ.

Komuniœci i z³odzieje

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

Kto przygarnie Ibiska

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 796 123 413.
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Ch³odnym okiem

Praski folwark

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Prosto z mostu

Spo³eczny obserwator

Z pocz¹tkiem wrzeœnia br. wesz³a w

¿ycie ustawa o zakazie propagowania

komunizmu lub innego ustroju totalitar-

nego przez nazwy budowli, obiektów i

urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej. Ustawa,

zwana potocznie dekomunizacyjn¹, ma w

intencji autorów raz na zawsze wymazaæ

z przestrzeni publicznej jakiekolwiek od-

wo³ania kojarz¹ce siê pejoratywnie z

okresem 1944-1989. Z punktu widzenia

przeciêtnego zjadacza chleba (który musi

np. wymieniæ wszystkie oficjalne doku-

menty, w których podany jest adres)

najwa¿niejszym zapisem ustawy jest prze-

pis zawarty w artykule 6, który nakazuje

odpowiednim organom samorz¹du tery-

torialnego (w przypadku naszego miasta

jest nim Rada Warszawy) dokonanie od-

powiednich zmian w nazewnictwie ulic w

terminie 12 miesiêcy od wejœcia ustawy w

¿ycie. Jeœli miejscy radni zmian nie

wprowadz¹, do akcji wkroczy wojewoda.

Stosowne opinie w przypadku zmian nazw

ulic, placów itp. musi obowi¹zkowo wy-

daæ IPN, a fakultatywnie Rada Ochrony

Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.

Najistotniejsz¹ zmian¹ w przestrzeni

Pragi Pó³noc jest postulowana od wielu lat

przez niektóre œrodowiska prawicowe

zmiana nazwy ulicy D¹browszczaków.

Obecn¹ nazwê, upamiêtniaj¹c¹ obywateli

II RP (zgodnie z ówczesnymi przepisami

„D¹browszczacy” to obywatelstwo utracili),

cz³onków XIII Brygady im. Jaros³awa

D¹browskiego, którzy jako ochotnicy

walczyli po stronie si³ republikañskich

podczas hiszpañskiej wojny domowej,

nadano ulicy w 1954 r. Nale¿y przy tym

pamiêtaæ o kontekœcie historycznym –

wyj¹tkowo krwawa, pe³na gwa³tów doko-

nywanych przez obie strony konfliktu

hiszpañska wojna domowa by³a pierwszym

starciem ówczesnych totalitaryzmów

(genera³a Franco oficjalnie wspiera³y na-

zistowskie Niemcy i faszystowskie W³ochy,

natomiast pomocy si³om republikañskim

udzieli³y ZSRR i kontrolowana przez sowie-

tów Miêdzynarodówka Komunistyczna),

swoistym poligonem doœwiadczalnym II

wojny œwiatowej. Sami „D¹browszczacy”

stanowili przedziwny konglomerat. Z

jednej strony byli wœród nich aktywni dzia-

³acze komunistyczni czy wrêcz sowieccy

szpiedzy, z drugiej walczyli w ich szere-

gach przedstawiciele szeroko rozumianej

lewicy, dzia³acze zwi¹zkowi i robotnicy.

Upamiêtnianie ich zaanga¿owania

poprzez wprowadzenie nazwy cz³onków

brygady do przestrzeni publicznej polskich

miast odbywa³o siê w okresie, gdy nasz

kraj nie by³ w pe³ni suwerenny na arenie

miêdzynarodowej. Z drugiej strony wœród

zdecydowanej wiêkszoœci Polaków naturalne

by³y sympatie do wszystkich, którzy

walczyli z faszyzmem i nazizmem, rów-

nie¿ na frontach Hiszpanii. W przypadku

Pragi doszed³ do g³osu kontekst lokalny

– nadanie nazwy g³ównej ulicy jednego z

najlepiej zaprojektowanych osiedli miesz-

kaniowych powojennej Warszawy mog³o

równie¿ stanowiæ uk³on w kierunku

czêœci nowych mieszkañców, politycznych

emigrantów z Hiszpanii, którzy po wojnie

przyjechali do Polski.

Warto o tych niuansach pamiêtaæ i roz-

mawiaæ – o tym, kim byli „D¹browszczacy”,

o ich roli w wojnie domowej w Hiszpanii

oraz budowaniu legendy w PRL, a tak¿e o tym

kto ewentualnie po „D¹browszczakach”?

Lista potencjalnych kandydatów, osób

urodzonych i zas³u¿onych dla Pragi, jest

d³uga. Okazj¹ do takiej dyskusji mog¹ byæ

spotkania konsultacyjne dotycz¹ce utwo-

rzenia na Pl. Hallera centrum lokalnego.

Do udzia³u w nich serdecznie zapraszam.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Co dalej z D¹browszczakami?

Z przyjemnoœci¹ zawiadamiam Pañ-

stwa, ¿e ruszy³a kolejna edycja bud¿etu

partycypacyjnego na Pradze, a tak¿e w

ca³ej Warszawie. W tej edycji mieszkañcy

bêd¹ mogli bezpoœrednio zadecydowaæ o

wydatkowaniu kwoty 3 milionów z³otych.

Mówimy tu o wydatkach roku 2018.

Procedura dochodzenia do koñcowego

etapu jest bowiem d³ugotrwa³a. Kilka s³ów

o harmonogramie. Stosunkowo szybko, bo

w okresie od 01.12.2016 do 23.01.2017

nale¿y zg³osiæ pomys³y do bud¿etu. Na

jakich zasadach, tzn. czy Praga zostanie

podzielona na obszary, jakie one bêd¹,

jakie zostan¹ przypisane do nich pieni¹dze

zdecyduje powo³any zespó³ ds. bud¿etu

partycypacyjnego, który sk³ada siê z

mieszkañców, przedstawicieli organizacji

pozarz¹dowych, radnych i urzêdników na

swoim kolejnym posiedzeniu w pocz¹tkach

listopada. Tegorocznej edycji zespo³owi

przewodniczy mój s¹siad ze strony NGP

Krzysztof Michalski. Od stycznia do maja

bêdzie trwa³a weryfikacja pomys³ów przez

urzêdników pod k¹tem zgodnoœci z prze-

pisami prawa, oraz wytycznymi wprowa-

dzonymi przez zespó³. W marcu odbêdzie

cykl spotkañ promocyjnych, w trakcie

których prowadzone bêd¹ dyskusje nad

pomys³ami. Oczywiœcie, wszystkie spotka-

nia s¹ otwarte dla mieszkañców - tak¿e

posiedzenia zespo³u. Przewidujemy, ¿e

spotkania promocyjne bêd¹ siê odbywa³y

a¿ do zakoñczenia g³osowania, które

przewidziane jest na 30 czerwca. Wyniki

g³osowania og³oszone zostan¹ 17 lipca

przysz³ego roku. Da to czas na umiesz-

czenie zwyciêskich projektów w bud¿etach

dzielnic i m.st Warszawy w roku 2018.

Bud¿et partycypacyjny bowiem to nie s¹

ekstra pieni¹dze, tylko wycinek tych

przeznaczanych rokrocznie do dyspozycji

dzielnicy lub tych wydatkowanych przez

m.st Warszawa na terenie Pragi.

W ramach BP na 2017 rok decydowa-

liœmy o przeznaczeniu kwoty 2,7 miliona.

Zwyciê¿y³y zadania, które zarówno

bêdzie realizowa³a dzielnica (1 193 000 z³),

jak i te które znajd¹ siê w bud¿ecie m.st

Warszawy (1 525 000 z³). Z zadañ

dzielnicowych, na które z³o¿¹ siê zarów-

no zadania bie¿¹ce - 574 000 z³, jak i

wydatki maj¹tkowe - 618 000 trzeba

przypomnieæ o takich jak: Zielone skwery

Pragi, Tê¿nia solankowa- plac Hallera,

Si³ownia na skwerze ¯urowskiego, Wiaty

rowerowe, Przejœcia dla pieszych

(Bródnowska) czy rewitalizacja zieleni

Strzelecka/Œrodkowa. W bud¿ecie m.st

Warszawy znajdzie siê min. Modernizacja

oœwietlenia w parku Praskim. Szczegó³y:

http://www.pragapn.waw.pl/page/

57,aktualnosci.html?id=12357

Zachêcam do aktywnoœci i zg³aszania

projektów na rok 2018.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

IV edycja bud¿etu partycypacyjnego

„Mój rz¹d … prowadzi politykê

wyrównywania szans. Polacy nam zaufa-

li, bo myœlimy o sprawach zwyk³ych ludzi.

Daliœmy nadziejê, któr¹ przekuwamy w

dzia³ania ... Z wielk¹ pokor¹ podchodzimy

do naszej misji, jak¹ jest s³u¿ba Polkom i

Polakom, dlatego z pope³nionych b³êdów

wyci¹gamy wnioski na przysz³oœæ. Zreali-

zowane zobowi¹zania to dopiero czêœæ

naszych planów, ale obiecujê, ¿e konse-

kwentnie bêdziemy wdra¿aæ kolejne tak,

by Polska by³a krajem przyjaznym dla nas

wszystkich.” – mówi Pani Premier.

Czy Praga Pó³noc jest przyjazna miesz-

kañcom? Powstaj¹, co prawda, nowe in-

westycje na terenach sprzedanych przez

m.st. Warszawa lub zwróconych w ramach

reprywatyzacji, prowadzony jest Program

Rewitalizacji Dzielnicy, nale¿y wspomnieæ

tak¿e o nowym Centrum Kreatywnoœci

Targowa, ale co myœl¹ mieszkañcy? Czy

koalicja rz¹dz¹ca na Pradze Pó³noc fak-

tycznie wprowadzi³a takie zmiany, które

mieszkañcy oceniaj¹ pozytywnie? Czy

faktycznie realizowane s¹ priorytety i cele

za³o¿one w koalicyjnym Porozumieniu

Programowym? Czy zarz¹d dzielnicy

przygotowa³ projekty uchwa³ w okreœlonych

Porozumieniem zagadnieniach?

Praga Pó³noc, jako jedna z nielicznych

dzielnic Warszawy, w której rz¹dzi

Prawo i Sprawiedliwoœæ, powinna funk-

cjonowaæ transparentnie i przejrzyœcie.

Niekompetencja, lekcewa¿enie obywateli

lub podw³adnych, prywata i kolesiostwo

zgodnie z Programem PiS nie powinny

byæ tolerowane.

A jak jest?

Mieszkañcy dokonuj¹ oceny w bardzo

zindywidualizowany sposób. Zdania s¹

podzielone, ale przewa¿a opinia negatyw-

na. Przewlek³oœæ, przedmiotowoœæ, czy

wrêcz naruszanie godnoœci, jak równie¿

opiesza³oœæ w aktywizacji obywateli i

zwiêkszaniu ich zaanga¿owania w ¿ycie

spo³eczne. Uchwa³a o powo³aniu Rady Se-

niorów Dzielnicy Praga Pó³noc po siedmiu

miesi¹cach od uzyskania opinii zarz¹du

dzielnicy zosta³a wprowadzona do porz¹dku

obrad rady. I niewiele brakowa³o, aby

zosta³a z porz¹dku zdjêta, ze wzglêdu na

brak kandydata spoœród radnych, spe³nia-

j¹cych kryteria. Dziêki wnioskom radnych

niezrzeszonych uchwa³ê g³osowano. Na

marginesie - wszystkim cz³onkom Rady

Seniorów ¿yczê codziennego spe³niania siê

w misji s³u¿enia ludziom, ci¹g³ego zapa³u

oraz wytrwa³oœci w podejmowaniu coraz

to nowych wyzwañ.

Niestety, podobnych gratulacji nie

mogê z³o¿yæ cz³onkom Rady Kolonii

Z¹bkowska. Dla przypomnienia - w dniu

poprzedzaj¹cym wybory na dwóch z trzech

budynków kolonii pojawi³y siê krótkie

og³oszenia, i¿ wybory nie odbêd¹ siê. Te-

mat wyborów do Rady Kolonii Z¹bkowska

jest swoistym przyk³adem ignorancji i

lekcewa¿enia mieszkañców. W swoiœcie

emocjonalnej atmosferze w styczniu br.

podjêto uchwa³ê o przeprowadzeniu wy-

borów. Termin kilkakrotnie przesuwano,

tak aby ostatecznie zosta³ wyznaczony na

10-11.09.2016. Obecna próba przerzucenia

odpowiedzialnoœci na mieszkañców za

odwo³anie wyborów kompromituje dzia-

³ania koalicji rz¹dz¹cej. Zgodnie z &5

Zasady i Tryb wyborów do Rady Kolonii

to Rada Dzielnicy sprawuje nadzór nad

przebiegiem wyborów. Rada Dzielnicy

powo³a³a Komisje Wyborcze: Dzielnicow¹

i Kolonijn¹, w sk³ad których wesz³o m.in.

3 radnych i 4 przedstawicieli urzêdu.

Zmieniony statut obowi¹zuje od 25.06.2014

roku, zatem kalendarz wyborczy i proces

przygotowania by³ znany. Nale¿y pod-

nieœæ, i¿ wszystkie zg³oszenia kandydatów

zosta³y dokonane w terminie okreœlonym

Statutem Kolonii Z¹bkowska, czyli na 30

dni przed pierwszym dniem wyborów,

mimo i¿ niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi

przepisami zosta³ okreœlony przez Kolo-

nijn¹ Komisjê Wyborcz¹ termin rejestracji

kandydatów. Osob¹, która przyjmowa³a

zg³oszenia od kandydatów, by³ pracownik

urzêdu, cz³onek Kolonijnej Komisji Wybor-

czej. ¯aden z kandydatów nie otrzyma³

odmowy rejestracji, zatem nie by³o pod-

staw do zaskar¿enia. Kto zatem zmieni³

uchwa³ê Rady Dzielnicy? Jak widaæ, par-

tycypacyjne formy rz¹dzenia nie s¹ przez

przedstawicieli w³adz lokalnych cenione.

W³adze samorz¹dowe,  przekonane o do-

skona³oœci demokracji przedstawicielskiej,

której istotê uosabiaj¹, nie s¹ sk³onne trak-

towaæ mieszkañców jako wspó³rz¹dz¹cych.

Nie wspieraj¹  ich aktywnoœci i zaanga¿o-

wania w sprawy publiczne, tak w indywi-

dualnym, jak i zbiorowym wymiarze.

„Teoria ma nadziejê, praktyka nie ma

nawet z³udzeñ” W³. Grzeszczyk.

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

S³u¿ba w pokorze

Znamy ju¿ wstêpne projekty bud¿etów

dzielnic na 2017 rok. Mi³o mi poinformowaæ,

¿e dla Bia³o³êki uda³o nam siê pozyskaæ

rekordowe œrodki na inwestycje w kwocie

ponad 123 mln z³.

W ostatnim kwartale ka¿dego roku

przygotowuje siê bud¿et na przysz³y rok.

Projekt bud¿etu przedstawiaj¹ w³adze

Warszawy, a nastêpnie opiniuj¹ go rady

dzielnic. Wydatki bud¿etowe dzieli siê

na dwie czêœci: wydatki bie¿¹ce oraz

maj¹tkowe. Wydatki bie¿¹ce s³u¿¹ do

sfinansowania wszystkiego, co ju¿ mamy,

do utrzymania dotychczasowej infra-

struktury i funkcjonuj¹cych instytucji.

Natomiast wydatki maj¹tkowe to po

prostu œrodki na nowe inwestycje.

Regu³a jest taka, ¿e dzielnice m³ode,

rozwijaj¹ce siê, przeznaczaj¹ wiêksz¹

czêœæ swojego bud¿etu na inwestycje

ni¿ dzielnice dojrza³e, poniewa¿ nie

maj¹ jeszcze w dostatecznym stopniu

ukszta³towanej infrastruktury. Tam, gdzie

nastêpuje dynamiczny przyrost ludnoœci,

potrzebne s¹ te¿ nowe inwestycje.

W 2017 r. bud¿et Bia³o³êki ma wynieœæ

505 mln z³, z czego ponad 123 mln z³ z

przeznaczeniem na inwestycje: budowê

szkó³ (73 mln z³), przedszkoli (16 mln z³)

i dróg (23 mln z³). Nawet bior¹c pod

uwagê fakt, ¿e Bia³o³êka jest dzielnic¹

m³od¹, ten bud¿et jest niew¹tpliwie

sukcesem koalicji – inwestycje stanowi¹

w nim a¿ 25% wydatków. A gdyby

wy³¹czyæ z niego œrodki przeznaczone na

program 500+ (w kwocie 88 mln z³), to

by³oby to a¿ 30%! Dla porównania bud¿et

Pragi Pó³noc wynosi 335 mln z³, z tego

50 mln z³ na inwestycje (15%), a bud¿et

Targówka 412 mln z³, z tego 39 mln z³ na

inwestycje (9%).

Uchwaliæ bud¿et to jedno, ale wykonaæ

go to drugie. To le¿y ju¿ w gestii

zarz¹dów dzielnic (i zale¿y te¿ od wielu

czynników zewnêtrznych). Na koniec

pierwszej po³owy 2016 r. najwiêkszy

stopieñ realizacji inwestycji w Warszawie

mia³a Bia³o³êka, co nastraja optymistycz-

nie przed wyzwaniami 2017 roku. A jak

najlepszego wykonania bud¿etów

zarówno w tym, jak i przysz³ym roku,

¿yczê nie tylko swojej dzielnicy, ale tak¿e

s¹siaduj¹cym: Pradze i Targówkowi.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie „Inicjatywa

Mieszkañców Warszawy”

Ko³o „Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

Idziemy na rekord

Pocz¹tek listopada to w³aœciwy czas,

by ponarzekaæ na desakralizacjê œwi¹t.

Przed Dniem Wszystkich Œwiêtych nasila

siê czysto komercyjna presja na dzieci,

by bra³y udzia³ w zabawach Halloween,

równie absurdalnych w Polsce jak bejsbol

i indyk w Œwiêto Dziêkczynienia. Niestety,

miêdzynarodowe sieci handlowe chc¹ u

nas sprzedawaæ te same towary, co

wszêdzie. Ale nie obawiajmy siê: nasza

tradycja nawiedzania grobów nie zaniknie,

gdy¿ sprzeda¿ zniczy, z pozytywkami,

lampkami i innymi ozdóbkami, to równie¿

dobry biznes.

Nazajutrz po Zaduszkach rozpocznie

siê... Bo¿e Narodzenie. Na wystawy

sklepowe zajad¹ saniami czerwone „œwiête

miko³aje”, w galeriach handlowych

pojawi¹ siê podejrzanej konduity „anio³ki”.

W listopadzie! Kiedyœ œwi¹teczny wystrój

sklepów pojawia³ siê w dniu Œwiêtego

Miko³aja. Dziœ sieci handlowe wyci¹gaj¹

wnioski z naukowej wiedzy, i¿ œwi¹teczna

atmosfera sk³ania ludzi do wydawania w

sklepach wiêkszej iloœci pieniêdzy, ni¿

zwykle. Przypuszczam, ¿e gdyby nie

potrzeba ustawiania na wystawach listo-

padowych zniczy, handlowcy próbowaliby

sztuczek ze „œwiêtymi miko³ajami” ju¿

w paŸdzierniku.

„Desakralizacja œwi¹t”? Na pierwszy

rzut oka (ucha) brzmi to jak oksymoron,

jak „osuszanie wody”. Zdesakralizowane

œwiêta przestaj¹ byæ œwiêtami, podobnie

jak budynki koœcio³ów, które zdesakrali-

zowano, s¹ ju¿ tylko budynkami, choæ za-

chowuj¹ architektoniczn¹ formê œwi¹tyñ.

W Europie Zachodniej przybywa œwi¹tyñ,

w których urz¹dza siê sklepy, magazyny,

a nawet dyskoteki. Ich widok sprawia

niewypowiedzianie przygnêbiaj¹ce wra¿e-

nie, nawet na osobach niewierz¹cych.

Mamy poczucie schy³ku pewnej kultury.

Tak samo przygnêbiaj¹ce wra¿enie

sprawia proces desakralizacji œwi¹t,

który w³aœnie nastêpuje na naszych

oczach. Pozostaje po nich forma, jak mury

sprzedanej œwi¹tyni: zakupy, prezenty,

œwi¹teczne posi³ki, wyjazdy wypoczynko-

we wykorzystuj¹ce wolne dni, atrakcyjny

program telewizyjny... Przygnêbiaj¹ce.

W moim domu choinkê przystraja siê

dopiero w dzieñ Wigilii, lecz w otoczeniu

namolnych ozdób w sklepach i na ulicach

bardzo trudno jest utrzymaæ do tego dnia

nastrój radosnego oczekiwania na œwiêta.

Utrzymanie czy przywrócenie tego nastroju,

pamiêtnego z dzieciñstwa, warte jest

jednak ka¿dego trudu.

¯¹dzy pieni¹dza sieci handlowych

w demokratycznym kraju nie da siê po-

wstrzymaæ przepisami prawa. Spróbujmy

zmobilizowaæ siê i przywróciæ prawdziwy

sens œwi¹t, uwalniaj¹c siê sami od presji

reklam i promocji œwi¹tecznych. Wtedy

odnajdziemy sens dawania œwi¹tecznych

prezentów, sens bycia razem, sens

œwiêtowania.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

O desakralizacji œwi¹t



8  nowa gazeta praska




