
nowa gazeta praska  1

� 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

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
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Przypatrzmy siê wiêc bli¿ej

parkingowemu problemowi na

Pradze, bior¹c na tapetê ulicê

Jagielloñsk¹. Kierowcy bez

¿enady parkuj¹ tu samochody

na trawnikach. Chodniki i pobo-

cza ulicy zastawione s¹ jednym,

a czêsto kilkoma rzêdami aut.

Tymczasem wyznaczone kiedyœ

kosztem zieleni przyulicznej

p³atne parkingi, znajduj¹ce siê

tu¿ obok, œwiec¹ pustkami. Jak

wiadomo, jesteœmy narodem

oszczêdnym. Po co p³aciæ za

miejsce parkingowe, skoro bez

realnej groŸby finansowych

sankcji mo¿na postawiæ

samochód na trawniku lub

zastawiaj¹c ca³y chodnik?

I w tym kryje siê ca³a istota

sprawy. Tym, którzy narzekaj¹,

a czasem na spotkaniach w

Urzêdzie Dzielnicy wrêcz

krzycz¹, domagaj¹c siê od

gminy miejsc parkingowych,

nie doskwiera tak naprawdê

realny brak mo¿liwoœci zapar-

kowania samochodu w swojej

okolicy. Oni ¿¹daj¹, aby gmina

Parkingowe dylematy
Ojej, ojej nie mam gdzie zaparkowaæ - a przecie¿ gdzieœ

muszê!!! Taki lament w³aœcicieli samochodów s³yszymy

na Pradze Pó³noc doœæ czêsto. Za „skrzywdzonymi”

posiadaczami aut ujmuj¹ siê niektórzy prascy samorz¹dowcy.

Chc¹ u³atwiæ im ¿ycie przekszta³caj¹c na przyk³ad

przyuliczne trawniki w „ekologiczne” miejsca parkingowe.

„Ekologicznoœæ” tych rozwi¹zañ polega chyba na tym,

¿e smary i oleje skapuj¹ce z zaparkowanych samochodów

bêd¹ od razu dostawaæ siê do gleby przez a¿urow¹

powierzchniê betonowych lub plastikowych podk³adów.  

wyznaczy³a im miejsca parkin-

gowe do parkowania za darmo.

A jak wiadomo nie ma darmo-

wych obiadów - nie istniej¹ te¿

darmowe miejsca parkingowe.

Ich wyznaczenie, polegaj¹ce w

istocie rzeczy na darmowym

przejêciu czêœci przestrzeni

publicznej przez grupê miesz-

kañców, którzy nie zapewnili

sobie miejsc parkingowych

przez ich kupno lub dzier¿awê,

odbywa siê kosztem ca³ej

wspólnoty. P³acimy za to i

ponosimy straty my - wszyscy

mieszkañcy Pragi. P³acimy -

poniewa¿ budowa i utrzymanie

kolejnych miejsc parkingowych

finansowana jest z naszych

podatków. Tracimy zaœ w dwój-

nasób - przestrzeñ w mieœcie

kosztuje i to drogo. Gdyby na

miejscu, gdzie powsta³ parking,

stworzyæ na przyk³ad ogródek

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

Wojewódzki S¹d Admini-

stracyjny uzna³ prawomocnoœæ

wyborów, do których dosz³o

w lutym tego roku, kiedy to

na sesji zwo³anej przez radnych

Prawa i Sprawiedliwoœci, a

tak¿e radnych niezrzeszonych

dosz³o do powo³ania na

funkcjê burmistrza Jana

Mackiewicza z lokalnego

ugrupowania Razem dla

Bia³o³êki, zaœ na funkcje

wiceburmistrzów: £ukasza

Oprawskiego z Prawa i

Sprawiedliwoœci i Marcina

Adamkiewicza z lokalnego

ugrupowania Inicjatywa

Mieszkañców Bia³o³êki.

Wybory te zosta³y wprawdzie

uznane przez wojewodê ma-

zowieckiego, ale nie zosta³y

uznane przez radnych Plat-

formy Obywatelskiej, którzy

w radzie Bia³o³êki mieli wiêk-

szoœæ. Wyboru nie zaakcep-

towa³a tak¿e Rada Warszawy,

tym samym nowo wybrani

burmistrzowie nie mieli szansy

na sprawowanie swoich funkcji.

Kolejne sekwencje tych wyda-

rzeñ opisywaliœmy w naszym

cyklu „Bunt w twierdzy PO”.

Nastêpnym aktem tego cy-

klu by³o zawi¹zanie koalicji

Platformy Obywatelskiej z

czêœci¹ radnych niezrzeszonych,

którzy wczeœniej wspó³pracowali

z PiS. Wolta sprawi³a, ¿e na sesji

zwo³anej przez PO wybrano

inny zarz¹d. Burmistrzem

zosta³a Ilona Soja-Koz³owska

(PO), Marcin Adamkiewicz

(IMB) oraz Jacek Poddêbniak

Wyrok WSA zmieni

sytuacjê w Bia³o³êce?
A ju¿ siê wydawa³o, ¿e w sytuacji Bia³o³êki nic nie mo¿e

siê zmieniæ i powo³any do ¿ycia zarz¹d bêdzie trwa³ do

kolejnych wyborów samorz¹dowych. Mo¿e byæ i tak, acz-

kolwiek wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w

tej sprawie nie pozostawia w¹tpliwoœci. Nie znamy jeszcze

pisemnego uzasadnienia wyroku, ale jedno jest pewne –

burmistrz Jan Mackiewicz oraz wiceburmistrzowie: £ukasz

Oprawski i Marcin Adamkiewicz (tak¿e obecny wiceburmistrz)

zostali wybrani zgodnie z prawem, w zwi¹zku z czym byli

burmistrzami w momencie wyboru i s¹ nimi równie¿ dziœ.

O kim mowa? O animato-

rach rewitalizacji. Na Pradze

Pó³noc animatorami bêd¹

Maria D¹browska (Stara

Praga), Piotr Stryczyñski

(Nowa Praga) oraz Krzysztof

Michalski (Szmulowizna i

Micha³ów), na Targówku

Weronika Chodacz (Targówek

Mieszkaniowy) oraz Krystyna

Kozio³ (Targówek Fabrycz-

ny), a na Pradze Po³udnie

Bartosz Œwiêtek (Kamionek).

O dzia³alnoœci animatorów,

w tym miejscach i datach ró¿-

nych spotkañ konsultacyjnych,

które bêd¹ organizowaæ dla

mieszkañców, bêdzie mo¿na

siê dowiedzieæ m.in. ze strony

rewitalizacja.um.warszawa.pl

oraz profilu Na_prawa

Warszawa na Facebooku.

Zachêcamy do œledzenia

tych serwisów wszystkich

mieszkañców prawego brze-

gu i osoby zainteresowane

rewitalizacj¹.

MIK/UM

Przybli¿yæ rewitalizacjê

mieszkañcom
Jest ich szeœcioro i w wiêkszoœci od wielu lat anga¿uj¹ siê

w ró¿ne dzia³ania kulturalne, spo³eczne czy obywatelskie,

skierowane do mieszkañców prawego brzegu. Przekonali

do swoich pomys³ów urzêdników odpowiedzialnych za

program rewitalizacji i od listopada bêd¹ starali siê przy-

bli¿yæ mieszkañcom Pragi Pó³noc, Pragi Po³udnie oraz

Targówka ró¿ne dzia³ania realizowane w ramach Zinte-

growanego Programu Rewitalizacji, a tak¿e zachêcaæ do

aktywnoœci spo³eczno-kulturalnej wszystkich mieszkañców,

stowarzyszenia, instytucje, organizacje czy urzêdników.

Na budowê czêœci komercyjnej

Konesera o powierzchni biurowo-

handlowej 32 000 m2 uzyskano

89,6 mln euro kredytu w Banku

Pekao S.A. Generalnym wyko-

nawc¹ inwestycji zosta³a firma

HOCHTIEF Polska. Œrodki uzyska-

ne z kredytu pos³u¿¹ do sfinanso-

wania budowy czêœci nadziemnej

trzech budynków biurowych z

funkcj¹ handlowo-us³ugow¹ oraz

budynku handlowo-us³ugowego;

czêœci podziemne sfinansowano

ze œrodków w³asnych.

Docelowo w kwartale ulic:

Z¹bkowska, Markowska, Bia³o-

stocka, Nieporêcka zabudowa ma

osi¹gn¹æ powierzchniê 100 000 m2,

oferuj¹c biura, miejsca na

handel i us³ugi oraz mieszkania.

Powsta³a ju¿ czêœæ zabudowy od

ulicy Bia³ostockiej, pieczo³owicie

wyremontowano tak¿e budynek

biurowy u zbiegu Z¹bkowskiej i

Markowskiej. Koneser ma ambi-

cjê staæ siê nowym, presti¿owym

centrum Starej Pragi. Dzia³a

tu ju¿ campus firmy Google,

maj¹cy wspomagaæ start-upy,

ma te¿ powstaæ od dawna

zapowiadane Muzeum Polskiej

Wódki, a od Z¹bkowskiej hotel

Moxy Warsaw Praga (marka

Marriott International). Inwestorzy

chc¹ przyci¹gn¹æ mi³oœników

zdrowego stylu ¿ycia lokuj¹c na

swoim terenie np. klub fitness

Zdrofit oraz Centrum Medyczne

Damiana wraz z aptek¹, a tak¿e

stworzyæ miejsce przyjazne

do spêdzania czasu, dziêki mar-

kowym sklepom, kawiarniom i

restauracjom. Z jednej strony

budzi to nadziejê na powrót

do œwietnoœci wspania³ych bu-

dynków fabrycznych, z drugiej

jednak obawy, czy efekt koñcowy

na pewno pos³u¿y mieszkañcom

Pragi i pomo¿e w spo³ecznej

rewitalizacji dzielnicy – poza

bezspornym zwiêkszeniem

wp³ywów do bud¿etu. Koneser

przed remontem by³ miejscem,

gdzie królowa³a sztuka. Przy-

k³ad ostatnio otwartej odnowio-

nej Hali Koszyki pokazuje jak

przestrzeñ dawniej dostêpna

wszystkim, mo¿e staæ siê

przyjazna tylko nielicznym.

Kr.

Koneser buduje siê
Grupa Liebrecht & wooD oraz BBI Development S.A. - inwestorzy

wspó³pracuj¹cy ze sob¹ od kilku lat przy rewitalizowaniu terenu

dawnej Fabryki Wódek „Koneser”, uzyskali finansowanie i

wybrali wykonawcê czterech budynków, maj¹cych do koñca

2017 roku powstaæ w czêœci komercyjnej kompleksu Konesera.
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kawiarniany, dzielnica zamiast

kosztów mia³aby przychody z

najmu jego powierzchni. Inne

straty s¹ jeszcze powa¿niej-

sze. Tracimy zieleñ miejsk¹,

tracimy potencjalne miejsca

spotkañ, spacerów, zabaw

dzieci, tracimy przyjazn¹

przestrzeñ publiczn¹, ma³o

kto lubi bowiem spacerowaæ

po parkingach. Siedzenie w

ogródku kawiarnianym na

wprost rur wydechowych zapar-

kowanych aut te¿ nie nale¿y

do przyjemnoœci. Pewnie nie

wszyscy zdaj¹ sobie sprawê

z tego, ¿e postêpuj¹ca aneksja

przestrzeni publicznej na cele

parkingowe przyczynia siê

bezpoœrednio do utraty warto-

œci naszych nieruchomoœci -

wystarczy porównaæ wartoœæ

mieszkania z widokiem na

zielony skwer i wartoœæ lokalu

po³o¿onego w tym samym

miejscu z widokiem na wielki

parking. 

Najwiêksz¹ strat¹ jest jed-

nak¿e utrata konkurencyjnoœci

Warszawy w porównaniu z

innymi miastami europejskimi.

Ludzie chc¹ ¿yæ i pracowaæ,

biznes chce lokowaæ swoje

interesy w miastach pe³nych

zieleni, jak najmniej zanie-

czyszczonych, wygodnych,

przyjaznych dla mieszkañców.

Warszawa, coraz bardziej

zanieczyszczona, ha³aœliwa,

trac¹ca w szybkim tempie

swój walor zielonego miasta,

zakorkowana, z placami, ulicami

i chodnikami zamienionym w

parkingi niestety tê konkuren-

cjê przegrywa.

Nie dajmy siê wiêc omamiæ

populistycznymi has³ami o

braku miejsc do parkowania.

Prawo do darmowego parko-

wania nie jest prawem cz³o-

wieka. Nabywca samochodu

musi sam braæ odpowiedzial-

noœæ za zapewnienie sobie

miejsca do parkowania. A jeœli

nie staæ go na ponoszenie

kosztu 100-200 z³otych mie-

siêcznie, powinien po prostu

zrezygnowaæ z posiadania

samochodu. 

Nie dajmy te¿ sobie wmó-

wiæ, ¿e wszêdzie musz¹ byæ

zapewnione miejsca parkin-

gowe do wykorzystania na

za³atwienie sprawy „na mieœcie”.

Nie musz¹. 

U¿ytkownik samochodu,

podobnie jak ka¿dy inny

mieszkaniec, powinien liczyæ

siê na obszarze œródmieœcia z

koniecznoœci¹ odbycia czêœci

drogi pieszo, komunikacj¹

miejsk¹ lub rowerem. 

Centrum miasta ma ograniczon¹

pojemnoœæ, zaœ samochód jest

ogromnie terenoch³onny. Na

zaparkowanie jednego po-

jazdu potrzeba 15 metrów

kwadratowych powierzchni.

W Warszawie dla wszystkich

dokoñczenie ze str. 1 chêtnych miejsca ju¿ brakuje,

mimo ¿e samochody zajmuj¹

codziennie ogromn¹ po-

wierzchniê ulic, chodników i

placów, a czêsto tak¿e traw-

ników i terenów zieleni.

Na koniec jeszcze jedna

uwaga - przy obecnej polityce

parkingowej miasta, polegaj¹-

cej na praktyce tolerowania

parkowania w miejscach nie-

dozwolonych i uleganiu naci-

skom na tworzenie kolejnych

darmowych miejsc do parko-

wania kosztem przestrzeni

publicznej, nie ma szans na

realizacjê postulatów budowy

podziemnych parkingów.

Bêd¹ sta³y puste.

TP

Pierwotny porz¹dek obrad

przewidywa³ jeden merytoryczny

punkt „korektê dzielnicowego

za³¹cznika”. Podobnie jak kilka

kolejnych, wczeœniejszych

korekt by³a to korekta w dó³.

Dzielnicowy za³¹cznik Pragi

Pó³noc zmniejszy³ siê o pra-

wie trzy miliony z³otych. Fakt

ten wywo³a³ zdecydowane

oburzenie opozycji. Z bud¿etu

zosta³y wy³¹czone zadania,

których wykonanie w tym roku

sta³o siê niemo¿liwe i odpo-

wiednio do tego zarz¹d zredu-

kowa³ œrodki - tak brzmia³o

oficjalne uzasadnienie. Fakt

ten wywo³a³ irytacjê opozycji i

zarzuty o nieudolnoœæ. Szcze-

gólnie dociekliwy by³ radny

Tondera, co powodowa³o z

kolei mocn¹ irytacjê burmi-

strza Zab³ockiego. G³ównym

powodem zapytañ by³o nie-

spodziewane pojawienie siê

w bud¿ecie 1,6 miliona z³ ze

sprzeda¿y mieszkañ. Na py-

tanie, sk¹d siê te pieni¹dze

wziê³y, skoro dzielnica nie pro-

wadzi sprzeda¿y mieszkañ na

rzecz najemców od 2012 roku,

nie by³o jasnej odpowiedzi.

Pocz¹tkowo pojawi³a siê infor-

macja, ¿e urz¹d sprzeda³

mieszkania na wolnym rynku,

co w kontekœcie braku substan-

cji mieszkaniowej na Pradze

wzburzy³o radnych; póŸniej

informacje uszczegó³owiono,

i¿ chodzi o jedno mieszkanie na

ostatniej kondygnacji kamienicy

Konopacka 16 (prawie 200 m

sprzedane za niespe³na 600 tys.

z³otych na hostel). Radny

Tondera za¿¹da³ pe³nej doku-

mentacji wyceny lokalu, bo

kwota poni¿ej 3 tys. za metr

kw. wydaje siê ra¿¹co niska.

Kilkakrotnie w czasie sesji

wracano do pytania, za co

wp³yn¹³ dodatkowy milion i

wreszcie pod koniec obrad

nad tym punktem pojawi³a

siê informacja, ¿e s¹ to œrodki

z kar od osób, które wykupi³y

mieszkanie z bonifikat¹ i

sprzeda³y je przed up³ywem

5 lat. Skutkiem niespodziewa-

nego zwiêkszenia dochodów

dzielnicy, m.st. Warszawa po-

mniejszy³o o tê sam¹ kwotê

swoj¹ dotacjê na Pragê. Po-

rz¹dek obrad by³ rozszerzony

o stanowisko w sprawie poli-

tyki transportowej miasta w

zwi¹zku z otwarciem mostu

Œl¹sko-D¹browskiego. W pla-

nowanym stanowisku radni

PiS i Kocham Pragê (klub

radnych PWS zmieni³ nazwê)

wyrazili oczekiwanie, i¿ auta z

Pragi bêd¹ mog³y swobodnie

przeje¿d¿aæ pod tunelem Trasy

WZ, a nie koñczyæ podró¿

mostem koniecznoœci¹ zjazdu

na Wis³ostradê. Przeciwny ta-

kiemu stanowisku by³ radny

Pietruszyñski - przewodnicz¹cy

komisji infrastruktury. Wywi¹-

za³a siê debata, po której do

g³osowania projektu stanowi-

ska nie dosz³o, bowiem nie

by³o w tym momencie kworum

na sali. Radni nie wys³uchali

tak¿e informacji, której od

dyrektora ZPTP za¿¹da³ radny

Tondera na temat wycinki

drzew i dokonywanych nasa-

dzeñ na Pradze II w rejonie

ulicy Linneusza, gdzie wyciêto

ponad 30 du¿ych drzew.

DCH

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Bud¿et koñca roku

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

120 tys. z³ na nowe komputery przeznacz¹ Oœrodek Pomocy

Spo³ecznej i Multicentrum. Komputery za 70 tys. z³ zakupione

przez OPS bêd¹ s³u¿yæ przeciwdzia³aniu wykluczeniu cyfrowemu,

przede wszystkim osób starszych, w ramach programu

Warszawski e-senior. Komputery znajd¹ siê w Centrum

Aktywnoœci Lokalnej przy Porajów. Skorzystaj¹ z nich tak¿e

osoby nieaktywne zawodowo, niepe³nosprawni i dzieci.

Pozosta³e œrodki zostan¹ przeznaczone w czêœci na

zakup 15 nowych komputerów wraz z oprogramowaniem dla

Multicentrum, w czêœci na nowoœci wydawnicze dla bibliotek.

***

Zrealizowano kolejny projekt zaproponowany przez miesz-

kañców w ramach bud¿etu partycypacyjnego – plac zabaw

dla dzieci i miejsce wypoczynku dla ich rodziców i opiekunów.

Plac zabaw ze zje¿d¿alni¹, karuzel¹, huœtawkami i piaskow-

nic¹ powsta³ przy ulicy ¯ywicznej na placu o powierzchni

1761 m2. Tu¿ obok, na tym samym ogrodzonym placu, doroœli

mog¹ poæwiczyæ w plenerowej si³owni lub pograæ w warcaby

przy specjalnie zaprojektowanych stolikach. Teren jest

oœwietlony przy u¿yciu lamp solarnych.

***

Porozumienie o wspó³pracy na lata 2016-2018 podpisali: Birgit

Monteiro, burmistrz berliñskiej dzielnicy Lichtenberg i cz³onkowie

zarz¹du Bia³o³êki - burmistrz Ilona Soja-Koz³owska z wiceburmi-

strzami: Marcinem Adamkiewiczem i Jackiem Poddêbniakiem.

Wspó³praca obu dzielnic trwa od 16 lat i obejmuje zagadnienia

dotycz¹ce samorz¹dnoœci, funkcjonowania urzêdów, edukacji,

kultury i sportu. W praktyce realizuje siê poprzez dzielenie siê

doœwiadczeniami z funkcjonowania obu administracji lokalnych,

a tak¿e poprzez wakacyjn¹ wymianê m³odzie¿y.

***

Mieszkañcy Bia³o³êki, jednej z bardziej zielonych dzielnic

Warszawy, s¹ szczególnie nara¿eni na spotkania z dzikami,

których populacja roœnie i coraz czêœciej pojawiaj¹ siê one w pobli¿u

siedzib ludzkich. Pracownicy ds. ³owiectwa Lasów Miejskich radz¹,

jak zapobiegaæ tym spotkaniom. Oto kilka koronnych zasad:

* Czystoœæ i porz¹dek na terenie nieruchomoœci

* Zamykane kosze na œmieci w pobli¿u gospodarstw domowych;

absolutnie wykluczone jest pozostawianie worków z odpadami

¿ywnoœciowymi obok œmietników

* Spostrzeg³szy dzika (jeœli ten nas nie spostrzeg³) trzeba

oddaliæ siê powoli, nie wykonuj¹c ¿adnych gwa³townych ruchów

* Gdy dojdzie do spotkania z dzikiem - nie uciekaæ, bo mo¿e

to sprowokowaæ zwierzê do ataku

* W miejscach, gdzie mog¹ bytowaæ dziki, nale¿y trzymaæ

psy na smyczy

* Zryta ziemia œwiadczy o tym, ¿e znajdujemy siê w miejscu,

gdzie mog¹ pojawiæ siê dziki – nale¿y wiêc zachowaæ szcze-

góln¹ ostro¿noœæ

* Warto pamiêtaæ, ¿e dzik sprawiaj¹cy wra¿enie zwierzêcia

oswojonego, w dalszym ci¹gu jest niebezpieczny - nie wolno

go g³askaæ, karmiæ ani podchodziæ do niego.

Wszelkie zagro¿enia ze strony dzikich zwierz¹t nale¿y zg³aszaæ

pracownikom ds. ³owiectwa Lasów Miejskich - Warszawa na

ca³odobowy numer telefonu 600 020 746.                       (egu)

Bia³o³êka w soczewce

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 reprezentowanej przez

pe³nomocnika Zbigniewa D¹browskiego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej

œredniego ciœnienia PE φ 63 mm, L=72,0 m na czêœci dzia³ek nr ew. 10/9, 29/3, 31/1 z obrêbu

4-01-27 w ul. Gladioli w 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

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

Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 20 paŸdziernika 2016 r., w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu

wodoci¹gowego DN 150 mm w ul. Laurowej od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego

DN 150 mm w ul. Myœliborskiej do posesji zlokalizowanej przy ul. Laurowej 49, na dz. nr

ew. 105, 107 z obrêbu 4-06-31, dz. nr ew.  5/1 z obrêbu 4-06-33, dz. nr ew.  6/4, 5/9 z obrêbu

4-06-34 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 Mieszkañców

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

z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, (ul. Modliñska 197, III piêtro, pok. 305) od poniedzia³ki

do pi¹tku w godzinach pracy urzêdu. Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i

na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Sesja 8 listopada nie zapowiada³a siê na specjalnie

skomplikowan¹. Trwa³a jednak ponad dwie i pó³ godziny

i zosta³a zakoñczona zerwaniem kworum.

Parkingowe dylematy

Droga Redakcjo!

Zdarzenie mia³o miejsce dzisiaj, tj. 10 listopada

po po³udniu. Moja znajoma z Osiedla Kijowska

wraca³a z zakupów i jecha³a wind¹ w swoim bloku z dwojgiem

m³odych ludzi, podaj¹cych siê za pracowników wodoci¹gów.

Powiadomili j¹, ¿e jest awaria wodoci¹gu i ¿eby nape³ni³a

pojemniki wod¹. Wysiedli piêtro ni¿ej od s¹siadki. Gdy ta

dochodzi³a do drzwi, mê¿czyzna podszed³ i powiedzia³, ¿e skoro

ju¿ jest tutaj, to sprawdzi, czy u niej w kuchni i w ³azience nie ma

przecieku. W tym czasie, gdy byli w ³azience, jego wspólniczka

wesz³a do mieszkania, przeszuka³a pokój i ukrad³a mojej zna-

jomej pieni¹dze. Kobieta wstydzi siê zadzwoniæ na policjê, bo

zwykle jest ostro¿na, a tutaj zmyli³ j¹ mi³y wygl¹d tych dwojga

m³odych ludzi. Dlatego proszê Czytelników, aby stale ostrzegali

swoich dziadków, rodziców i wszystkich starszych s¹siadów.

Szkoda mi takich ludzi, bo maj¹ niewielkie emerytury i

kradzie¿ pieniêdzy jest równoznaczna z nieop³aceniem

rachunków. My, starsi ludzie, jesteœmy zbyt ufni i przez nasz¹

lekkomyœlnoœæ nigdy nie skoñczy siê metoda na wnuczka,

na pracowników administracji czy na pozostawienie paczki lub

wiadomoœci w naszym mieszkaniu dla s¹siadów.  

Sta³a Czytelniczka

Muzeum Warszawskiej Pragi – Oddzia³ Muzeum Warszawy

zaprasza na spotkanie z cyklu „PRAWOBRZE¯NI”:

17 listopada 2016 (czwartek), godz. 18.00

ul. Targowa 50/52, sala konferencyjna

TADEUSZ WENDA – „OJCIEC GDYNI”

O wybitnym pra¿aninie, jego niezwyk³ej karierze, o rodzinie

Wendów i ich domu na Pradze opowiedz¹: Dagmara P³aza-

Opacka, badaczka biografii in¿. Wendy, przedstawiciele ro-

dziny Wendów i Jolanta Wiœniewska, Muzeum Warszawskiej

Pragi. Spotkanie z cyklu „Prawobrze¿ni”. WSTÊP WOLNY!

Tadeusz Apolinary Wenda (1868-1948) - in¿ynier,

projektant i budowniczy mostów, linii kolejowych i portów,

g³ówny projektant i budowniczy portu gdyñskiego, jeden z

„ojców Gdyni”.
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No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515

(Gospodarnoœæ). Te wybory

zaakceptowa³y zarówno rada

dzielnicy, jak i Rada Warsza-

wy. Nie uzna³ ich natomiast

wojewoda mazowiecki. Oto

bardzo skrótowy opis wyda-

rzeñ w Bia³o³êce.

Czy konsekwencj¹ wyroku

Wojewódzkiego S¹du Admini-

stracyjnego bêdzie orzeczenie

niewa¿noœci funkcji burmistrz

Ilony Soja-Koz³owskiej? Czy

te¿ pozostanie ona w dalszym

ci¹gu burmistrzem, a jeœli tak,

to ilu burmistrzów bêdzie

mia³a Bia³o³êka? Czy¿by piêciu?

Wydawa³oby siê, ¿e sytuacja

jest jasna w przypadku wice-

burmistrza Marcina Adamkie-

wicza, który w obu rozdaniach

zosta³ wybrany wiceburmistrzem,

ale wszystko wskazuje na to,

¿e implikacje wyroku WSA

skomplikuj¹ i jego sytuacjê,

bowiem czy mo¿na byæ dwu-

krotnie wybranym na tê sam¹

funkcjê, jeœli tak, to który z tych

wyborów jest wa¿ny, jeœli nie, to

jaka jest sytuacja wiceburmistrza?

Kolejny problem w kontekœcie

wyroku, to kto jest przewodni-

cz¹cym rady dzielnicy. Wiktor

Klimiuk (PiS), który zosta³

wybrany przewodnicz¹cym rady

dzielnicy przez zbuntowanych

radnych czy Anna Majchrzak

(PO), dotychczasowa prze-

wodnicz¹ca? Oboje? Raczej

nie, wiêc w takim razie kto?

Gmatwanina prawna w mikro-

skali nieco przypominaj¹ca

gmatwaninê w skali makro w

Trybunale Konstytucyjnym.

Czy ten wêze³ gordyjski mo¿na

jakoœ rozwi¹zaæ? Pytañ jest

bardzo wiele, zbyt ma³o zaœ

odpowiedzi. Bêdziemy aktyw-

nie ich poszukiwaæ. Pierwsz¹

odpowiedŸ mo¿e daæ pisemne

uzasadnienie wyroku WSA.

Czekamy wiêc …

El¿bieta Gutowska

dokoñczenie ze str. 1

Prawobrze¿na kronika kryminalna

Bonnie i Clyde z Bia³o³êki
Mro¿¹ce krew w ¿y³ach sceny rozegra³y siê pod koniec

paŸdziernika w taksówce wioz¹cej dwójkê pasa¿erów ulicami

Bia³o³êki. Kurs mia³ siê zakoñczyæ na Skarbka z Gór. W

pewnym momencie pasa¿er zagrozi³ kierowcy taksówki no¿em,

zaœ jego partnerka próbowa³a ukraœæ saszetkê taksówkarza,

zawieraj¹c¹ pieni¹dze. W trakcie szarpaniny kierowca zosta³

ugodzony no¿em w d³oñ, ale uda³o mu siê uciec. Powiadomi³

policjê i z ran¹ d³oni trafi³ do szpitala. Funkcjonariusze rozpoczêli

poœcig za sprawcami przestêpstwa, zakoñczony zatrzymaniem

36-letniego Patryka S. i 30-letniej Moniki M. Po zbadaniu

alkomatem okaza³o siê, ¿e zawartoœæ alkoholu w ich organizmach

wynosi 2,7 i 2,8 promila. Sporo. Dziêki zebranemu przez

policjantów materia³owi dowodowemu prokurator móg³ przedsta-

wiæ zatrzymanym zarzut rozboju z u¿yciem niebezpiecznego

narzêdzia. S¹d zastosowa³ wobec obojga tymczasowy areszt.

Posiedz¹ w nim miesi¹c. Za tego typu przestêpstwa przewi-

dywana kara wynosi do 12 lat pozbawienia wolnoœci.

Narkotykowa meta na Brzeskiej
Czasy siê zmieniaj¹. Za komuny niemal w ka¿dej bramie

na Brzeskiej mo¿na by³o w œrodku nocy kupiæ pó³ litra. Wy-

starczy³o podaæ taksówkarzowi has³o „na metê”. Za komuny

milicjanci przymykali oczy na kwitn¹cy proceder, czasy by³y

ciê¿kie i mroczne, warszawiacy umilali sobie nocne ¿ycie.

Dziœ na Brzeskiej kwitnie inny proceder – handel narkotykami.

Na ten proceder policja bynajmniej nie przymyka oczu. Funk-

cjonariusze wydzia³u wywiadowczo-patrolowego z Pragi Pó³noc

objêli obserwacj¹ kilka budynków przy Brzeskiej, bowiem

podejrzewali, ¿e handluje siê tam nielegalnymi œrodkami.

To by³o kolejne ju¿ w ostatnim czasie zatrzymanie posiadacza

narkotyków na Brzeskiej. Podczas obserwacji uwagê policjantów

zwróci³ nerwowo rozgl¹daj¹cy siê m³ody mê¿czyzna, usi³uj¹cy

wyj¹æ coœ zza rynny. Kryminalni przyst¹pili do akcji. W skrytce

za rynn¹ znajdowa³y siê plastikowe pude³ka z 49 pakiecikami

owiniêtymi w foliê aluminiow¹ i 12 zawini¹tek zawieraj¹cych

¿ó³ty proszek. Zatrzymanym na gor¹cym uczynku okaza³ siê

31-letni Karol B., który ma ju¿ na swoim koncie przestêpstwa

narkotykowe. Mê¿czyzna mia³ przy sobie ponad 8 tys. z³, które

zosta³y zarekwirowane przez funkcjonariuszy na poczet

przysz³ej kary. Pakieciki przekazano do wydzia³u dochodzeniowo-

œledczego. Badanie narkotestem wykaza³o, ¿e znajdowa³o siê

w nich blisko 10,5 grama heroiny, blisko 7,5 grama mefedronu,

a tak¿e 8,7 grama substancji nieznanego pochodzenia,

która zostanie poddana wnikliwej analizie. Karol B. ma ju¿

postawiony zarzut posiadania œrodków odurzaj¹cych. Za to

przestêpstwo grozi mu kara 3 lat pozbawienia wolnoœci.

Galerianie z Wyszkowa
Po otrzymaniu sygna³u od ochrony sklepu w jednej z galerii

handlowych wywiadowcy z komisariatu na Targówku ujêli pi¹tkê

m³odych ludzi, którzy kradli drog¹, markow¹ odzie¿ – kurtki,

bluzy, spodnie i swetry. Skradzione w trzech sklepach ubrania

pakowali do baga¿nika samochodu. Policjanci zatrzymali

30-letniego Piotra D., 17-letniego Adriana J., 27-letni¹ Monikê

M., 22-letniego Adama Œ. i 30-letni¹ Urszulê Rz. Wszyscy

sprawcy przyjechali do stolicy z Wyszkowa i okolic. Wartoœæ

skradzionej odzie¿y, któr¹ uda³o siê policjantom odzyskaæ,

szacuje siê na ponad tysi¹c z³otych. Zarzut postawiony po-

dejrzanym to wedle prawnej formu³y - kradzie¿ wspólnie i w

porozumieniu, za co grozi piêæ lat wiêzienia. Wszystkie

skradzione ubrania zosta³y zwrócone w³aœcicielom sklepów.

Na podstawie materia³ów ze strony KRP VI – Bia³o³êka,

Praga Pó³noc, Targówek opracowa³a (egu)

Wyrok WSA zmieni

sytuacjê w Bia³o³êce?



4  nowa gazeta praska

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

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.

20.11 (niedziela) godz. 17.00 - Muzyczna podró¿ - zapraszaj¹

soliœci Teresa Witanowska i Tadeusz Kowalczyk oraz ich goœcie.

Akompaniament: Julia Greke-Patej, Andrzej Kowalczyk (pianino).

Koncert towarzyszy otwarciu wystawy malarstwa. Wstêp wolny.

21.11 (poniedzia³ek) godz. 12.00-14.00 - Bezp³atne warsztaty

wokalne w Klubie Pinokio (ul. Go³awicka 1). Projekt „£¹czy nas

œpiew i taniec” jest finansowany z Funduszu Animacji Kultury

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

24.11 (czwartek) - Warsztaty wokalne z El¿biet¹ Zapendowsk¹ z

udzia³em cz³onków zespo³u Voice of Zacisze. Projekt realizowany przez

DK Zacisze, finansowany ze œrodków Funduszu Animacji Kultury.

25.11 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Historia wielka

i osobista: 98. Rocznica Odzyskania Niepodleg³oœci oraz Król

Jan III Sobieski i Marysieñka. Wstêp wolny.

25.11 (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).

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

* Skok na sztukê czyli wehiku³em przez sztukê polsk¹. Historia

sztuki dla najm³odszych (7-11 lat). Temat: Olga Boznañska.

Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³.

* Mali Einsteini - temat: Kalejdoskop - sekrety optyki. 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.

* Szycie torebek - bezp³atne zajêcia dla dzieci w ramach bud¿etu

partycypacyjnego. Godz. 11.00-13.00. Obowi¹zuj¹ zapisy.

26.11 (sobota) - Bal andrzejkowy dla doros³ych.

26.11 (sobota) godz. 12.00-14.00 - Warsztaty taneczne, wokalne

i graficzne w Teatrze Rampa z udzia³em dzieci i m³odzie¿y z

Targówka Mieszkaniowego. Projekt „Œwiat musicalu” realizo-

wany przez DK Zacisze, finansowany z Funduszu Animacji

Kultury w ramach zadania III (projekty rewitalizacyjne).

27.11 (niedziela) godz. 17.00 - „Przeboje z lat 80. i 90.”

koncert realizowany w ramach projektu „Niezapomniane

przeboje… czyli z polsk¹ piosenk¹ rozrywkow¹ przez XX wiek”

finansowanego przez Urz¹d Dzielnicy Targówek. Wstêp wolny.

28.11 (poniedzia³ek) godz. 17.15 „Anio³y i anio³ki” warsztaty

artystyczne dla dzieci. Ewa Karkowska poka¿e jak wykorzystaæ

kamienie, tekturê, koronki i w³óczkê. Op³ata 10 z³. Dzieci z

sekcji Sztuka na horyzoncie bezp³atnie.

30.11 (œroda) godz. 14 - Spotkanie patriotyczno-muzyczne

Ko³a Sybiraków. Wystêp solistów DK „Zacisze”.

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
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 (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 49/CP/2016 z dnia 3 paŸdziernika 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie drogi – ul. Platanowej wraz z infrastruktur¹

towarzysz¹c¹, na dz. nr ew. 43/44, 43/28 z obr. 4-02-26 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy, na wniosek inwestora Dominika Ogonowskiego, z³o¿ony dnia 18 lipca 2016 r.

- decyzji nr 50/CP/2016 z dnia 5 paŸdziernika 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u œciekowego wraz z odcinkami

sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 61 – ul. Modliñskiej na dz. nr ew. 3

z obrêbu 4-01-04, 161/3 z obrêbu 4-01-26 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na

wniosek inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie

Spó³ka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 10 sierpnia 2016 r.

- decyzji nr 51/CP/2016 z 10 paŸdziernika 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego ciœnienia

(max ciœnienie robocze MOP= do 0,5 MPa) na czêœci dz. ew. nr 14/19 z obrêbu 4-16-16 przy

ul. P³ochociñskiej na wniosek inwestora Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia³ w

Warszawie ul. Równoleg³a 4a , 02-235 Warszawa, z³o¿ony 16 lipca 2016 r.

- decyzji nr 52/CP/2016 z dnia 24 paŸdziernika 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u œciekowego na dz. nr ew. 13/5, 19

z obrêbu 4-01-04 przy ul. Modliñskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na

wniosek inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie

Spó³ka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 10 sierpnia 2016 r. i

uzupe³niony dnia 1 wrzeœnia 2016 r.

- decyzji nr 53/CP/2016 z dnia 25 paŸdziernika 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci cieplnej osiedlowej zasilaj¹cej projektowan¹ zabudowê

wielorodzinn¹ w rejonie ul. Marywilskiej – etap III, na dz. nr ew. 2 z obr. 4-06-11, dz. nr ew. 1, 2, 3 z

obr. 4-07-08, dz. nr ew. 45, 47, 51/3, 50/1, 48, 6, 5, 44/8, 49/8, 49/7, 46/2, 49/6, 46/1, 44/9, 44/10, 49/5,

49/4, 43, 51/2, 37, 36/2, 35/2, 34/2, 33/2, 32, 31, 30/2, 49/3, 24/3, 49/2, 49/1, 17/2, 16/5, 14/3, 11/2,

10/4, 10/8 z obr. 4-07-01, dz. nr ew. 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6 z obr. 4-07-02 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Pu³awska 2, 02-566

Warszawa, reprezentowanego przez Piotra Ziemniewicza, z³o¿ony dnia 31 sierpnia 2016 r.

- decyzji nr 54/CP/2016 z dnia 25 paŸdziernika 2016 r. umarzaj¹cej postêpowanie w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie gimnazjum wraz z

infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na czêœci dzia³ki nr 36 z obrêbu 4-16-13 przy ul. Ruskowy Bród na terenie

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora – Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowanego

przez Ilonê Sojê-Koz³owsk¹ - Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, ul. Modliñska 197,

03-122 Warszawa, z³o¿ony dnia 9 sierpnia 2016 r. i zmieniony dnia 8 wrzeœnia 2016 r.

- decyzji nr 55/CP/2016 z dnia 25 paŸdziernika 2016 r. umarzaj¹cej postêpowanie w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie

sieci elektroenergetycznej do zasilenia dzia³ki nr ew. 60/4 z obr. 4-05-15 przy ul. Kaweckiej

na dz. nr ew. 60/1, 60/2, 60/4, 76/11, 71/60, 95, 96, 76/5 z obrêbu 4-05-15, dz. nr ew. 1/5, 24, 11/41,

1/8, 18 z obrêbu 4-05-16 przy ul. Celtów, Lemiesz, Kaweckiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy, na wniosek inwestora - Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672

Warszawa, reprezentowanego przez Anettê Hamudê, z³o¿ony dnia 3 paŸdziernika 2016 r.

- decyzji nr 56/CP/2016 z dnia 31 paŸdziernika 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci cieplnej osiedlowej na terenie

projektowanej zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Marywilskiej – etap IV, na dz. nr ew. 25

z obr. 4-07-02 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Veolia

Energia Warszawa S.A. ul. Pu³awska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowanego przez Piotra

Ziemniewicza, z³o¿ony dnia 31 sierpnia 2016 r.

POUCZENIE

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Archi-

tektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 (pokój 305 i 308), w poniedzia³ki

w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00. Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do

Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê w

terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do

decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ

dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie. Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub

za poœrednictwem poczty. Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po

up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Kilka s³ów o filmie

Florence Foster Jenkins to

postaæ autentyczna, która

kocha³a muzykê ponad ¿ycie.

Niestety, bez wzajemnoœci.

Niektórzy krytycy wspominali,

¿e natura obdarzy³a j¹ s³u-

chem i g³osem, które „nawet

g³uchego doprowadzi³yby do

rozpaczy”. Florence jednak

pragnê³a œpiewem podbiæ

œwiat i w pewnym sensie jej siê

to uda³o. Jako dziedziczka

sporej fortuny i narzeczona

St. Clair Bayfielda - brytyjskiego

aktora arystokraty posiada³a

atuty, przy których brak talen-

tu wydawa³ siê ma³o wa¿n¹

przeszkod¹. Dziêki staraniom

ukochanego udawa³o jej siê

nie tylko wystêpowaæ na Broad-

wayu, ale równie¿ nagrywaæ

p³yty. Przede wszystkim wie-

rzy³a jednak w siebie i swój

dar. Jednym z ciekawszych

wspomnieñ jest jej s³ynny

koncert w Carnegie Hall, który

zosta³ przeniesiony przez re-

¿ysera na ekran. Jak skoñczy³

siê wystêp i dlaczego nawet

wierz¹cy we Florence m¹¿ wpad³

przed nim w panikê? O tym

warto przekonaæ siê samemu.

Film re¿yserii Stephena Frearsa

jest pe³en humoru i pasji.

Jak zdobyæ bezp³atny bilet?

Poniewa¿ sala kinowa po-

mieœci ograniczon¹ liczbê osób,

wymagane s¹ wczeœniejsze

zapisy. Osoby, które ukoñczy³y

60 lat mog¹ zapisywaæ siê

telefonicznie pod numerem

infolinii: 801 005 801 (cena

jak za po³¹czenie krajowe).

W listopadzie, w warszawskim

kinie Luna, odbêdzie siê ko-

lejny darmowy seans kinowy

organizowany w ramach cyklu

„Kino dla Seniora” ju¿ po

raz 22. W projekcjach, które

odbywa³y siê dotychczas

m.in. w Gdañsku, Poznaniu,

Krakowie, Katowicach czy

Wroc³awiu, wziê³o udzia³

ponad 3500 seniorów. Tym

razem organizatorzy zapra-

szaj¹ na film „Boska Flo-

rence” z laureatk¹ kilku

Oskarów, czyli Meryl Streep.

Seans odbêdzie siê w czwar-

tek, 17 listopada o godzinie

11:00 w warszawskim kinie

Luna ul. Marsza³kowska 28.

Na seniorów czeka ponad

300 miejsc, ale by zdobyæ

„bilet” trzeba siê wczeœniej

zapisaæ.

W 2016 roku m.st. Warszawa

dofinansowuje m.in. 20 placówek

noclegowych dla osób bezdom-

nych (noclegownie, schroniska,

schroniska specjalistyczne,

mieszkania treningowe) dysponu-

j¹cych ³¹cznie oko³o 1400 miej-

scami, 7 bezp³atnych jad³odajni

wydaj¹cych ponad 2000 posi³ków

dziennie, 4 punkty poradnictwa,

w tym punkt poradnictwa prowa-

dzony przez Stowarzyszenie Le-

karzy Nadziei, ³aŸniê oraz dodat-

kowo w sezonie zimowym dwie

dzienne ogrzewalnie. W 2016 r.

dofinansowanie obejmuje rów-

nie¿ realizowany pilota¿owo

przez 6 organizacji streetworking

na rzecz osób bezdomnych w 15

dzielnicach (z wyj¹tkiem Wawra,

Weso³ej oraz Rembertowa).

Zwiêkszeniu uleg³a równie¿ licz-

ba miejsc dofinansowywanych

przez m.st. Warszawa w miesz-

kaniach treningowych. Aktualnie

Kino dla

Seniora

Pomoc osobom bezdomnym
Miasto Sto³eczne Warszawa co roku przeznacza pieni¹dze,

które umo¿liwiaj¹ osobom bez dachu nad g³ow¹ przetrwanie

trudnych, zimowych dni. Warszawa zleca to zadanie organizacjom

pozarz¹dowym, zapewniaj¹cym m.in. schronienie i posi³ek.

miasto dofinansowuje ponad 70

takich miejsc.

Wysokoœæ dofinansowania w

roku 2016 przez m.st. Warszawa

organizacjom pozarz¹dowym udzie-

laj¹cym wsparcia osobom bezdom-

nym to blisko 11 milionów z³otych.

Stra¿ miejska ju¿ pomaga

Ju¿ 170 osób bezdomnych, wy-

magaj¹cych wsparcia, zosta³o

przewiezionych przez funkcjonariu-

szy stra¿y miejskiej do schronisk,

noclegowni i ogrzewalni. Ponad

900 do Sto³ecznego Oœrodka dla

Osób NietrzeŸwych. Stra¿nicy

miejscy w 38 przypadkach wzywali

pogotowie ratunkowe. Funkcjona-

riusze wytypowali tak¿e miejsca, w

których przebywaj¹ osoby bezdomne.

Sprawdzili zarówno te lokalizacje,

w których w ubieg³ym roku schro-

nienia szukali bezdomni, jak i nowe.

Lista obejmuje 114 miejsc (m.in.:

pustostany, altany dzia³kowe,

prowizoryczne namioty), w których

Nasz sk³ad to:

Sieczek Oliwier: z³ote medale 50,100 m st. grzbietowym srebrny

200m st. grzbietowym

D¹browska Wiktoria: z³oty medal 200 m stylem dowolnym

oraz srebrne medale 50 m st. klasycznym 100 m st. dowolnym

Gadziñska Emilia: z³oty medal 200 m s.t klasycznym, 5 miejsce.

100 m st. klasycznym, 4 miejsce 50 m st. klasycznym

Wiêckowski Jakub: srebrny medal 100 m st. motylkowym,

5 miejsce. 200 m stylem dowolnym

Jendrzejczyk Maxim: br¹zowe medale 100 m st. motylkowym

100 m st. klasycznym, 5 miejsce 100 i 200 st. dowolnym

Sztafeta 4x50m st. dowolnym ch³opców (Sieczek, Adamowicz,

Ka³aska, Jendrzejczyk) srebrny medal

przebywa ok. 400 osób i nie jest

zamkniêta. Co roku zim¹ stra¿nicy

odnajduj¹ kolejne tzw. miejsca

niemieszkalne, w których s¹ osoby

bezdomne. Czêœæ z nich unika

noclegowni i schronisk wybieraj¹c

¿ycie na ulicy. W trakcie kontroli

stra¿nicy miejscy sprawdzaj¹, w

jakich warunkach ¿yj¹ osoby bez-

domne i jakiej pomocy potrzebuj¹.

Funkcjonariusze przekazuj¹ infor-

macje o mo¿liwoœci skorzystania

z pomocy noclegowni, schronisk i

jad³odajni. Dowioz¹ ciep³e posi³ki

osobom maj¹cym problemy z po-

ruszaniem siê lub przebywaj¹cym

z dala od jad³odajni.

Nie przechodŸ obojêtnie.

Zareaguj!

W ostatnich dniach pogorszy³y

siê warunki pogodowe i spad³a

temperatury poni¿ej zera. Apeluje-

my, aby nie przechodziæ obojêtnie

obok osób bezdomnych, le¿¹cych,

nietrzeŸwych – niska temperatura

mo¿e byæ dla nich œmiertelnym

zagro¿eniem. Aby pomóc wystar-

czy powiadomiæ stra¿ miejsk¹.

Numer alarmowy – 986.

Sukcesy pra¿an w sporcie
8-9 listopada odby³a siê ostatnia runda - fina³owa - Grand Prix Warszawy i Mazowsza w P³ywaniu. Reprezentanci

Jagiellonki na finiszu b³ysnêli form¹ i w klasyfikacji generalnej po 4 rundach wywalczyli puchar dla II zespo³u na

Mazowszu wœród 12-latków! Dziêki naszym utalentowanym p³ywakom do kanionu powiedzeñ zapisane zostanie na

sta³e „Uwaga, p³ynie Praga” :) 13-latkowie tak¿e nie pró¿nowali i zdobywali czo³owe lokaty w swoich wyœcigach.

Bogacka Paulina: br¹zowy medal 100 m st. grzbietowym

Adamowicz Miko³aj 5 miejsce 50 m stylem dowolnym

Krakowiak Tymoteusz: 5 miejsce 100m st. grzbietowym

Dobczyñska Magdalena 6 miejsce 200 m st. klasycznym

Podgórski Oskar: br¹zowy medal 200 m st. klasycznym,

5 miejsce 100 m st. klasycznym

Tambroek Kinga 6 m. 50 m st. dowolnym, 6 miejsce 100 m

st. dowolnym.

Reszta naszych punktuj¹cych dla dru¿yny zawodników to:

Larenta Bartosz, Zawisza Amelia, Pruszyñska Wiktoria, Kozub

Aleksander, Kowalczyk Julia!

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy

kolejnych sukcesów.
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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

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

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

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:

16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

28, 29, 30 listopada

1, 2, 3 grudnia

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

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.

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

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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www.drzwiokna.waw.pl

Pomó¿ organizmowi rozwi¹zaæ problem z:

zakwaszeniem, nadwag¹, nadciœnieniem,

cholesterolem, cukrzyc¹.

Szukasz pracy dodatkowej?

ZOSTAÑ NASZYM PARTNEREM - tel. 602 267 377

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, w nasze ¿ycie osobiste,

spo³eczne i polityczne od

tysi¹ca piêædziesiêciu lat

wkrad³y siê krzy¿ i czerñ. W

Sejmie w 1997 roku pojawi³ siê

w nocy bezprawnie powieszony

krzy¿. Sposób powieszenia jest

i bêdzie fars¹. Odsy³am do

Wikipedii, do kart historii, na

fotel marsza³ka i do kamer

monitoringu... Od tego mo-

mentu historia naszego pañ-

stwa pisana jest zygzakami.

Moim i Polski symbolem jest

symbol Or³a Bia³ego. Przed

nim siê stoi, nie klêka i jest

siê dumnym. Nawet komuchy

takie jak Bierut, Gomu³ka i

Gierek o tym wiedzieli. Orze³

Bia³y wisia³ wszêdzie, gdzie

by³o Pañstwo Polskie, w

ka¿dej komórce, szkole,

polskim urzêdzie, s¹dzie.

Orze³ Bia³y kodowa³ i koduje

w nas si³ê, wolnoœæ, niezale¿-

noœæ, budowanie wspólnoty,

perspektywy, opiekuñczoœæ,

a przede wszystkim zapew-

nienie wspólnego gniazda w

które siê nie s... i którego

siê nie zdradza.

Polski Orze³ i Polska Biel to

zakodowana ofiara krzy¿a i

czerni Watykanu, symbolu

ch³osty, poni¿enia, cierpienia,

z³odziejstwa i bezkarnoœci.

Krzy¿ Sejmowy jest krzy¿em z

grobu ks. Popie³uszki. Jest

darem matki Jerzego, niejako

sankcjonuj¹cym uprawianie

podzia³ów przez polityków.

Ufny w ofiarê jego œmierci wraz

z innymi podchor¹¿ymi odmó-

wi³em wziêcia do r¹k broni i

strzelania do t³umu w 1984

roku. Wtedy dziêki nam, po

26 latach od s³ynnego paŸ-

dziernika, nic siê nie pola³o w

Poznaniu. Wszyscy byliœmy

biali, nawet ten ksi¹dz, który

cierpia³ bez sensu. Uwa¿am,

¿e powinniœmy zdj¹æ ka¿de

czarne fatum z ka¿dej z na-

szych œcian, z bieli naszych

piersi i bieli piersi naszych dzie-

ci i wyrzuciæ ze œwiadomoœci,

podœwiadomoœci i nadœwiado-

moœci czerñ, krzy¿. Wróæmy do

symboliki Or³a.

Chcia³bym, aby ta biel

uwra¿liwi³a nas te¿ na zwie-

rzêta. Proszê Szanownych, za

oknami zima. Teraz, w ch³ody,

zwierzêta s¹ z nami bli¿ej.

Dlaczego tak cenne jest

obcowanie ze zwierzêtami?

One, ¿yj¹c odpowiednio krócej,

powiedz¹ nam, na co umrzemy.

Sk³adamy siê przecie¿ z

tego samego powietrza, tej

samej wody i tej samej

ziemi. Broñmy ka¿dego

drzewka, ka¿dego krzewu,

nawet chwastu w mieœcie,

bo normy jakoœci powietrza to

44 tysi¹ce zgonów w ca³ej

Polsce rocznie i brak statystyk

d³ugoœci ¿ycia zwierz¹t.

SadŸmy sosny, œwierki,

cokolwiek i wszêdzie. Na cie-

p³ej wodzie poleg³ Bronis³aw

Komorowski. Z zimnej wody

w kranie warszawiacy mog¹

siê jeszcze cieszyæ. Wyklina-

na obecnie pani Waltz przez

inwestycje w jakoœæ kranówki

teraz w³aœnie ratuje zdrowie

i wyd³u¿a d³ugoœæ ¿ycia swe-

go oponenta Jaros³awa, a

tak¿e jego kotów. Zdrowa

woda w naszych czasach to

œwie¿oœæ i jasna perspektywa

patrzenia na miasto jak za

Starzyñskiego.

Moje zwierzêta ¿y³y rela-

tywnie d³ugo. Nie mniej ni¿

szesnaœcie, najwiêcej osiem-

naœcie lat. Jestem z tego

dumny. Ka¿de poddane by³o

eutanazji, by ul¿yæ w cierpieniu,

w chorobie nowotworowej

lub dusznoœci w przebiegu

chorób serca. I tak: Kora,

wy¿e³ niemiecki g³adkow³osy

- nowotwór gruczo³u mleko-

wego. 17 lat. Warszawa. Niu-

nia, chart afgañski - nowotwór

przytarczyc i p³ata tarczycy.

16 lat. Legionowo. Nitka, chart

saluki - nowotwór p³uc, 16 lat

Jab³onna. Tofik, jamnik d³ugo-

w³osy - niewydolnoœæ serca,

Legionowo 16 lat. Dzidzia,

jamnik szorstkow³osy króliczy

- wstrz¹s w trakcie leczenia

babeszjozy Warszawa, ul.

Gagarina, 7 lat. Landrynka,

jamnik króliczy d³ugow³osy

niewydolnoœæ kr¹¿enia,

Legionowo 17 lat. Oleñka,

jamnik szorstkow³osy króliczy,

niewydolnoœæ kr¹¿enia 18

lat by³a ze mn¹ wszêdzie, od

kliniki na Grochowie, Szczê-

œliwice, Œródmieœcie, Powiœle,

Legionowo i Jab³onnê. Teraz

te¿ mam kole¿kê, kundelka,

zobaczymy jak d³ugo po¿yje,

a czas szybko leci - te¿ nam.

Symbole

Wis³a i jej okolice to przestrzeñ, gdzie

mo¿na aktywnie spêdzaæ czas przez

okr¹g³y rok. Takie miejsca jak bulwary

wiœlane, pla¿e i sama woda s¹ atrakcyjne

nie tylko podczas wakacyjnych upa³ów. Ich

Wis³a Lato Jesieñ Zima
Wis³a jest pe³na atrakcji przez ca³y rok. Potwierdzaj¹c tê tezê miasto

sto³eczne Warszawa zaprasza w sobotê, 19 listopada, na otwarcie sezonu

zimowego nad królow¹ polskich rzek. Zabawa toczyæ siê bêdzie w okolicy

P³yty Desantu przy Bulwarze Flotylli Wiœlanej. Start o godz. 12.00.

potencja³ i uniwersalnoœæ daj¹ ogromne

mo¿liwoœci tak¿e podczas ch³odniejszych

miesiêcy, a nawet w czasie zimy!

W sobotê, 19 listopada, w godz. 12-18

zostanie to po raz kolejny udowodnione!

Nie zabraknie licznych bezp³atnych atrakcji,

przede wszystkim na rzece. Wioœlarze

dadz¹ pokaz p³ywania oœmioosobow¹

za³og¹. Bêdzie te¿ mo¿liwoœæ spróbowania

w³asnych si³ i powios³owania „trójk¹”

razem z instruktorem. Zorganizowane zo-

stan¹ równie¿ grupowe sp³ywy kajakowe

z przewodnikiem (tak¿e w jêzyku angiel-

skim). Ponadto bêdzie mo¿na przep³yn¹æ

siê zadaszonym i klimatyzowanym kata-

maranem, a œmia³kowie z grupy morsów

wejd¹ do lodowatej wody. Zainteresowani

tematyk¹ ¿eglarsk¹ obejrz¹ wystawion¹

specjalnie na tê okazjê ³ódkê typu skiff,

a tak¿e bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ w warsz-

tatach szkutniczych.

Wis³a cieszy warszawiaków ca³y rok.

Zapraszamy nie tylko na otwarcie sezonu

zimowego, ale te¿ do przychodzenia w

te piêkne okolice przez ca³y rok, bo

przecie¿: Wis³a, lato, jesieñ, zima!

Harmonogram wydarzenia

9:00-12:00 spacer ornitologiczny orga-

nizowany przez Fundacjê KiM, który rozpocz-

nie siê w okolicach Portu Praskiego i skoñczy

w klubokawiarni Rejs. Uczestnicy wycieczki

bêd¹ mieli okazjê zbudowaæ karmniki dla

ptaków z niepotrzebnych butelek pet.

12:00-15:30 sp³ywy kajakowe Kajak w

stolicy - 7 ma³ych, pó³godzinnych sp³ywów,

które wystartuj¹ z okolic Rejsu, a skoñcz¹

siê po drugiej stronie Wis³y w okolicach

Mostu Poniatowskiego. Uczestnicy p³yn¹æ

bêd¹ pod okiem wykwalifikowanego

przewodnika, który w trakcie bêdzie opo-

wiada³ o historii Wis³y. Planowany tak¿e

sp³yw prowadzony w jêzyku angielskim

12:00-16:00 Rejsy Katamaranem „Po

Wiœle” pozwoli w atrakcyjny i komfortowy

sposób zwiedziæ Warszawê z perspektywy

rzeki. Bezp³atne Rejsy wzbogacone bêd¹

o przewodnika, który opowie o królowej

polskich rzek.

12:00-18:00 Atrakcje z Towarzystwem

Wioœlarskim Syrenka. Wiele atrakcji na

wodzie i nie tylko, m.in. p³ywanie z

8-osobow¹ za³og¹. Prezentacja ³odzi typu

skiff na terenie Rejsu.

12:00-18:00 Sauna publiczna - mo¿li-

woœæ skorzystania z pierwszej w Polsce

sauny w kontenerze morskim

12:00-18:00 Nartorolki - mo¿liwoœæ

bezp³atnego wypo¿yczenia sprzêtu

12:00-18:00 Animacje grupy Sztuka

Niepowtarzalna - animatorki zadbaj¹ o

dobr¹ zabawê dla dzieci. Integracyjne gry

i zabawy ruchowe, wspólne rysowanie i

malowanie.

12:00-18:00 Wodne Ochotnicze

Pogotowie Ratunkowe i Stra¿ Po¿arna –

zabezpieczenie imprezy w trakcie ca³ego

jej trwania, a tak¿e pokazy i edukacja w

kwestii bezpieczeñstwa nad rzek¹.

12:00-18:00 Gor¹ce posi³ki dla ca³ej ro-

dziny – syc¹ca, ciep³a grochówka, kie³baski

na ognisko oraz dodatkowo menu klubu Rejs

12:00-18:00 Degustacja produktów

regionalnych z Opactwa Benedyktyñskie-

go w Tyñcu

12:00-18:00 K¹cik gier - gry wideo i

gry planszowe (w tym edukacyjne o

Warszawie) do dyspozycji goœci.

12:00-18:00 Porady dietetyczki Pauliny

Nagel, która bêdzie udziela³a konsultacji

w sprawie zdrowego od¿ywiania

13:00-15:00 Krakowski Klub Morsów

“Kaloryfer” Rozpoczêcie przep³ywania

13:00 przy asekuracji WOPR, po przep³y-

niêciu ka¿dy uczestnik dostaje medal.

Przep³yniêcie jednej grupy trwa 7-10

minut + powrót. Bêdzie to pierwsza

czêœæ akcji Morsowa Korona Wis³y.

14:00-15:00 Warszawa na wyrywki -

Piotr Wierzbicki, przewodnik po Warsza-

wie udzieli ciekawego wyk³adu na temat

zwi¹zków Wis³y z Warszaw¹

15:00-16:00 Quiz wiedzy o Warszawie

- Jeden du¿y quiz trwaj¹cy oko³o godzi-

nê. Chêtni uczestnicy mog¹ zapisaæ siê na

miejscu, przed samym startem.

15:00-18:00 Ognisko. Mo¿liwoœæ

ogrzania siê i wspólne pieczenie kie³basek,

ziemniaków, itd.

17:00-18:00 Kameralny koncert jazzowy

Dodatkowo

Wystawa fotograficzna na nowym

odcinku bulwaru Jana Karskiego – spe-

cjalna ekspozycja 50 plansz ze zdjêciami

promuj¹cymi Wis³ê w widocznym miejscu.

Prowadzenie imprezy przez dziennikarza

i did¿eja Marka Sierockiego.
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Ch³odnym okiem

Praski folwark

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Prosto z mostu

W jednym z poprzednich felietonów

pisa³em, ¿e rok 2016 jest szczególny

dla praskiej zieleni. Dziêki inicjatywom

obywatelskim (w tym ni¿ej podpisanego)

na Pradze Pó³noc mia³o pojawiæ siê 300

nowych drzew, g³ównie w miejscach,

gdzie tych drzew od dawna brakuje,

7 skwerów (na Nowej i Starej Pradze

oraz na Szmulkach) mia³o zostaæ zmo-

dernizowanych lub stworzonych od

podstaw, ponadto wiele ulic Nowej Pragi

mia³a zyskaæ now¹ szatê roœlinn¹.

Czêœæ tych projektów jest realizowana.

Na wybranych ulicach Nowej Pragi

posadzono ozdobne krzewy i trawy,

ponadto wzd³u¿ ulic, zarz¹dzanych

przez dzielnicê i ZOM zaczê³y byæ

realizowane nasadzenia pierwszych z

300 nowych drzew. Dodatkowo z ini-

cjatywy spo³eczników i mieszkañców

pojawi³y siê nowe drzewa w okolicy ul.

Wo³omiñskiej. Jednoczeœnie na nastêp-

ny rok przesuniêto tworzenie nowych

skwerów, g³ównie z winy wybranego

przez urz¹d dzielnicy projektanta, który

nie dostarczy³ na czas projektów wyko-

nawczych. Mimo wszystko cieszy fakt,

¿e zieleñ znalaz³a siê wreszcie w spektrum

uwagi u dzielnicowych decydentów.

Teraz ³y¿ka dziegciu. Na czêœci ulic Nowej

Pragi (m.in. Linneusza, Darwina, czy M³ota)

prowadzone by³y niedawno prace zwi¹zane

z modernizacj¹ szaty roœlinnej. Zgodnie

z informacjami przekazywanymi przez

w³adze dzielnicy, w wyniku tej moderni-

zacji wyciêto ok. 40 dorodnych, zdrowych

drzew. Co prawda, zadeklarowano na-

sadzenia nowych w liczbie dwukrotnie

wiêkszej, tyle, ¿e obwód ich pnia rzadko

przekracza kilkanaœcie centymetrów.

Ró¿nica jest wiêc spora. Bez odpowiedniej

pielêgnacji i ochrony, np. w postaci wy-

grodzeñ, m³ode drzewa czêsto nie maj¹

szans na osi¹gniêcie wieku tych wyciêtych.

Narzuca siê w tym miejscu pytanie o sens

wycinek dorodnych drzew i ich zastêpo-

wanie nowymi, o w¹t³ych gabarytach. Czy

Spo³eczny obserwator

nie lepiej wydaæ te publiczne œrodki na

dodatkowe, nowe nasadzenia w miejscach,

gdzie zieleni naprawdê brakuje? Choæby

na SzmulowiŸnie i Micha³owie, gdzie w

wyniku budowy Trasy Œwiêtokrzyskiej pod

topór posz³o ponad 350 drzew (w tym

ok. 40% powierzchni parku przy ul.

Kawêczyñskiej, jednego z dwóch oficjal-

nych obszarów parkowych w naszej

dzielnicy) i ponad 30 000 metrów kwa-

dratowych krzewów. To niepowetowana

strata przyrodnicza dla tej czêœci Pragi

Pó³noc, która - byæ mo¿e - nigdy nie

zostanie wyrównana…

W tym kontekœcie nale¿y przypomnieæ

o ci¹¿¹cym na inwestorze tej drogi

obowi¹zku realizacji rekompensaty œro-

dowiskowej. Jednym z obszarów, który

zosta³ przeznaczony na ten cel, jest

dawny ogród jordanowski przy ulicy

Siedleckiej. Tyle, ¿e jest to obszar ju¿

zadrzewiony. Nale¿y, nie tylko w moim

przekonaniu, rozmawiaæ z inwestorem i

w³adzami miasta o odtworzeniu zieleni

zwartej na innych dzia³kach, np. w rejonie

ulicy Folwarcznej. Te dzia³ania powinny

ulec przyspieszeniu, a rozwój zieleni na

Pradze Pó³noc powinien przez najbli¿sze

lata byæ jedynym z najwa¿niejszych

priorytetów w naszej dzielnicy.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Mój wydawca nie jest specjalnie

szczêœliwy, gdy felietony odbiegaj¹ od

spraw praskich. Z drugiej strony mnie,

jako czynnemu politykowi, trudno jest

przejœæ obok, nie zauwa¿aj¹c coraz

bardziej dramatycznej sytuacji w RP i

nie pochyliæ siê nad bie¿¹cymi wyda-

rzeniami, artyku³uj¹c swoje wobec nich

stanowisko. W³aœnie min¹³ rok abso-

lutnych rz¹dów PiS. Wiele dobrego -

œwiadom ich poczynañ w latach 2005-

2007 - nie spodziewa³em siê, ale rze-

czywistoœæ przeros³a moje najbardziej

koszmarne przewidywania. Rozpoczê-

to z przytupem sporem z Trybuna³em

Konstytucyjnym, który to spór trwa

do dziœ. Dalej front walki zosta³ roz-

szerzony na s¹downictwo powszechne.

Jesteœmy œwiadkami mordowania

w³adzy s¹downiczej i upodmiotowie-

nia prokuratury - narzêdzia w rêku

prokuratura generalnego i ministra

sprawiedliwoœci (sic) Ziobry w jednej

osobie. Dziœ immunizowany sêdzia

przestaje byæ gospodarzem procesu -

sta³ nim siê urzêdnik - prokurator.

Twórcom tej polityki nale¿y na czole

tatuowaæ napis „Sprawiedliwoœæ jest

ostoj¹ mocy i trwa³oœci Rzeczypospoli-

tej”. Bataliê o niezale¿ny Trybuna³

Konstytucyjny obywatelska Polska

powoli przegrywa. Po prezesie Rze-

pliñskim nastanie bezwolne narzêdzie

w rêkach PiS. PiS kocha wewnêtrzne

wojny, bo wspaniale dziel¹ spo³eczeñ-

stwo. Im konflikt wiêkszy, tym podzia-

³y g³êbsze. Aborcja, antykoncepcja to

kolejne pola konfliktu. Tylu pomyj wy-

lewanych na kobiety z ust moralistów

obozu w³adzy dawno nie s³ysza³em.

Reakcja œrodowiska by³a natychmia-

stowa. Czarny Protest by³ doskona³¹

odpowiedzi¹ na niehumanitarne zakusy

zaostrzenia ustawy, która i tak jest

jedn¹ z najbardziej restrykcyjnych w

Europie. PiS uwa¿a, ¿e wszystkich

mo¿na kupiæ. Program 500+, 4 tysi¹ce

za urodzenie (nawet nie wiem, jak

to moralnie okreœliæ) - kalekiego, nie-

pe³nosprawnego dziecka. Nie mo¿na

kupiæ spokoju spo³ecznego, konfliktuj¹c

siê ze œrodowiskiem nauczycielskim,

forsuj¹c szkodliwe zmiany w oœwiacie.

Obra¿aj¹c wspó³obywateli, nazywaj¹c

ich gorszym sortem. Wprowadzaj¹c

do ¿ycia publicznego nepotyzm na

olbrzymi¹ skalê (Misiewcze stan¹ siê

przys³owiowi). Szykuj¹ siê nam dalsze

zmiany. Minister Macierewicz, tworz¹c

swoj¹ prywatn¹ armiê, zapowiadaj¹c

powrót do szkó³ szkolenia wojskowego,

wzbudza moj¹ g³êbok¹ nieufnoœæ. Kraj

dzielony jest na my i oni. Nasi - jak

ojciec dyrektor - maj¹ szeroki dostêp

do publicznej szkatu³y, onym jak

Owsiak nic. Wszystko jednak kosztuje.

Zad³u¿enie wzrasta, rosn¹ uposa¿enia

ludzi w³adzy, emerytom rzucane s¹

och³apy. Nale¿y spodziewaæ siê

podniesienia podatków, likwidacji

kopalñ, ulg podatkowych m.in. dla

ma³¿eñstw i na dzieci. Brutalnej fi-

skalizacji przedsiêbiorstw. Najbardziej

jednak siê bojê, ¿e obudzi siê minister

Radziwi³³ i zaordynuje nam kolejn¹

„reformê s³u¿by zdrowia”. Obyœmy

zdrowi byli.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

PiS wie lepiej

XXVII posiedzenie Rady Dzielnicy

Praga Pó³noc w dniu 8 listopada

zosta³o zdominowane tematyk¹

przesuniêæ bud¿etowych, a w³aœciwie

aktualizacj¹ planu dochodów i wydatków

dzielnicy na rok 2016. Brak merytorycz-

nych i konkretnych odpowiedzi ze strony

burmistrza lub osób wyznaczonych

przez niego, na wiele stawianych pytañ,

szczególnie w przedmiocie dokonanej

w bie¿¹cym roku sprzeda¿y lokali

komunalnych na kwotê 1 mln 680 tys.,

czy przyczyn zmniejszenia planu

wydatków o prawie 1 mln 800 tys. w

punktach ciep³o sieciowe i rewitalizacja,

ewidentnie rzutuje na ocenê pracy za-

rz¹du. Mo¿e nale¿a³oby przypomnieæ,

i¿ wydatki publiczne powinny byæ doko-

nywane w sposób celowy i oszczêdny,

z zachowaniem zasad uzyskiwania

najlepszych efektów z danych nak³adów,

optymalnego doboru metod i œrodków

s³u¿¹cych osi¹gniêciu za³o¿onych celów

i w sposób umo¿liwiaj¹cy terminow¹

realizacjê zadañ. Czy¿by koalicja

rz¹dz¹ca zapomnia³a, ¿e przejrzystoœæ

i efektywnoœæ to warunek powodzenia

na poziomie lokalnym? To podstawa,

na której mo¿e zbudowaæ klimat

zaufania i zyskaæ wiarygodnoœæ w

oczach mieszkañców dzielnicy.

Trudnoœci z otrzymaniem informacji,

nierzetelnoœæ i niekompletnoœæ stwa-

rzaj¹ bowiem warunki sprzyjaj¹ce

wszelkiego rodzaju nadu¿yciom i

korupcji. Przejrzysty i efektywny

samorz¹d wymaga woli wspó³pracy i

zaanga¿owania w interesie dzielnicy

i jej mieszkañców.

Nie wystarczy „podniesienie r¹k”

przez radnych koalicji rz¹dz¹cej, ak-

ceptuj¹cej ka¿d¹ zmianê. To nie oni,

ale mieszkañcy dokonaj¹ oceny przy

kolejnych wyborach samorz¹dowych.

A mieszkañcy chc¹ wiedzieæ

konkretnie, jakie zadania stawia

zarz¹d, rekomendowany przez koali-

cjê rz¹dz¹c¹ w zakresie np. polityki

mieszkaniowej, spo³ecznej, sportu czy

infrastruktury. Dlaczego tylko w zakresie

oœwiaty zadania zosta³y precyzyjnie

okreœlone przez cele SMART, program

wdro¿ony i na bie¿¹co monitorowany?

Cele SMART pozwol¹ oceniæ, w jakim

stopniu zostan¹ zrealizowane; Specy-

ficzne dla danego obszaru, Mierzalne

- opisane jasnym wspó³czynnikiem,

Ambitne - aczkolwiek realne i T - okre-

œlone w czasie. SMART w zarz¹dzaniu

dzielnic¹ stawia mieszkañca i jego po-

trzeby w centrum procesu. Wprowadza

regu³y dobrego zarz¹dzania, które

umo¿liwiaj¹ efektywne wykorzystanie

zasobów, usprawniaj¹ procesy, stanowi¹

podstawê realnej oceny, a nie pro-

pagandowych korzyœci planowanych

zadañ. Œrodki publiczne s¹ wydawane

efektywniej, poniewa¿ eliminuj¹ wy-

datki, niezaliczone do najwa¿niejszych

w dzielnicy. A mieszkañcy na zakoñ-

czenie kadencji uzyskaj¹ informacjê,

jakie efekty przynios³o wydanie

publicznych œrodków finansowych w

poszczególnych dziedzinach i oceni¹,

Brawura zmiany

Nowe nasadzenia i …

wycinki na Pradze Pó³noc
Stowarzyszenie „Inicjatywa Miesz-

kañców Bia³o³êki” rozpoczyna swoj¹

kolejn¹ akcjê – zbiórkê dla bezdomnych,

porzuconych zwierz¹t. Odbêdzie siê

ona w dniach 24-30 listopada w kilku

miejscach na terenie Bia³o³êki.

W tym roku zbiórka zostanie zorga-

nizowana po raz pierwszy. Do jej prze-

prowadzenia sk³oni³a cz³onków naszego

stowarzyszenia trudna sytuacja „Stra¿y

dla Zwierz¹t”, organizacji po¿ytku pu-

blicznego, która zajmuje siê ratowaniem

i opiek¹ nad porzuconymi i zmaltreto-

wanymi zwierzêtami. Byæ mo¿e Czytel-

nicy s³yszeli o psie Prezesie, który zosta³

uratowany przez tê organizacjê po

porzuceniu go w jednej z firm mieszcz¹-

cych siê przy ul. Modliñskiej.

Zbiórka bêdzie mia³a charakter

rzeczowy. Szczególnie potrzebnymi

artyku³ami s¹: karma dla zwierz¹t,

œrodki higieniczne, œrodki medyczne

oraz ¿wirek dla kotów.

Dary te mo¿na bêdzie sk³adaæ w

szeœciu punktach mieszcz¹cych siê na

terenie piêciu bia³o³êckich sklepów i

jednego pubu. Oto one:

1. Sklep „Carrefour”, ul. Œwiatowida 18,

Warszawa.

2. Sklep „Aquael Zoo” mieszcz¹cy siê w

C.H. Auchan, ul. Modliñska 8, Warszawa.

3. Sklep „Crazy World Pets”,

ul. Cio³kosza 2, Warszawa.

4. Sklep „Szczêœliwe Zwierzaki”,

ul. Odkryta 15, Warszawa.

5. Bazarek „Poraje”, sklep zoologiczny

przy ul. Porajów 1, Warszawa.

6. Pub „Bary³ka”, ul. Erazma z

Zakroczymia 2, Warszawa.

Koordynatorem zbiórki jest Agnieszka

Wielgo³aska. Wiêcej informacji odnoœnie

naszej akcji mo¿na uzyskaæ pod nume-

rem tel. 730-141-715, pisz¹c maila na

adres bialoleka@inicjatywa.waw.pl

lub zagl¹daj¹c na profil Facebookowy

stowarzyszenia „Inicjatywa Mieszkañców

Bia³o³êki”.

Mo¿na dokonaæ tak¿e przelewu bez-

poœrednio na konto „Stra¿y dla Zwierz¹t”:

16 1090 1753 0000 0001 0481 7326

Serdecznie zachêcam Pañstwa do

udzia³u w naszej inicjatywie. Niech

nasze wspólne dzia³ania przyczyni¹

siê do poprawy losu wielkich przyjació³

ludzi, jakimi s¹ zwierzêta.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie „Inicjatywa

Mieszkañców Warszawy”

Ko³o „Inicjatywa

Mieszkañców Bia³o³êki”

Pomó¿my im przetrwaæ zimê

W Ameryce wszystko jest najwiêksze,

wiêc i skala histerii, w jak¹ wpad³y

elity liberalne po zwyciêstwie Donalda

Trumpa, przekracza znacznie to,

czego byliœmy œwiadkami w Polsce po

ubieg³orocznych triumfach Prawa i

Sprawiedliwoœci. Po og³oszeniu wyniku

wyborów ludzie p³akali, a potem...

zaczêli paliæ buty - wyprodukowane

przez firmê, której szef wypowiedzia³

siê pozytywnie o Donaldzie Trumpie.

I u nas, i tam pojawi³y siê zapowie-

dzi wyjazdów celebrytów za granicê

oraz proroctwa przeistoczenia siê

demokracji w faszystowski re¿im. W

Polsce trochê lepiej wiadomo, co to

ostatnie oznacza, wiêc pojawi³y siê i

przepowiednie zamykania opozycji w

wiêzieniach i obozach, ale dopiero po

lipcowych wydarzeniach miêdzynaro-

dowych, w których rz¹d PiS chcia³

ponoæ dobrze wypaœæ (choæ na ogó³

wed³ug opozycji rz¹dowi nie zale¿y na

opinii miêdzynarodowej, w odró¿nieniu

od tej¿e opozycji), czyli po szczycie

NATO i wizycie Ojca Œwiêtego Franciszka.

Notabene, podawanie sztywnych

terminów wyznawcom to zawsze jest

problem, wiêc po wyjeŸdzie papie¿a

opozycja zaczê³a siê trochê pl¹taæ,

jak to bêdzie z tymi obozami...

Szaleñstwo niszowej, choæ ha³aœli-

wej czêœci elektoratu Hillary Clinton

nie zmieni faktu, ¿e za cztery lata w

Ameryce odbêd¹ siê kolejne wybory

prezydenckie, a wczeœniej parlamentar-

ne, w których wystartuj¹ dwie g³ówne

partie i dwaj powa¿ni kandydaci, z

których - jeden wygra, a drugi nie.

Ca³kiem inaczej jest w Polsce, typo-

wym kraju ordynacji proporcjonalnej.

Poszczególne partie opozycyjne kon-

kuruj¹ w histerii antyrz¹dowej; na dziœ

takie formacje s¹ cztery, nie licz¹c

mniejszych ugrupowañ, jak PSL i

Stronnictwo Demokratyczne, a animozje

pomiêdzy liderami s¹ tak znaczne,

¿e nie zanosi siê na ich wspó³pracê.

Upowa¿nia to PiS do stwierdzenia,

i¿ nie ma z kim przegraæ.

Gdyby w Polsce obowi¹zywa³a

ordynacja wiêkszoœciowa, wymusi³aby

ona na opozycji jakiœ rodzaj zjedno-

czenia. Bez tego zaœ bêdzie wielkie

lanie. Paradoks polega na tym, ¿e

to, co dla libera³ów korzystne - jest

dla nich niemi³e. Oni zawsze mieli

sceptyczny stosunek do ordynacji

wiêkszoœciowej i okrêgów jednoman-

datowych. G³ównym powodem jest

oczywiœcie umiarkowany poziom

poparcia, jakim w zachodnich demo-

kracjach ciesz¹ siê partie liberalne, nie

maj¹ce zatem w systemie wiêkszoœcio-

wym szansy na samodzielne wejœcie do

parlamentu (trzeba przyznaæ, ¿e s¹ i

przes³anki g³êbsze, takie jak przeko-

nanie, i¿ system proporcjonalny daje

szerszy wybór idei).

Czy ktoœ jeszcze pamiêta, ¿e

JOW-y by³y jednym z najgorêtszych

tematów naszych ubieg³orocznych

kampanii wyborczych? By³o nawet

w tej sprawie referendum, jedno z

naprawdê niewielu w historii

Polski...

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Kto pamiêta o JOW-ach?

jakie zadania i w jakim zakresie

uda³o siê zrealizowaæ.

Gwoli przypomnienia dla koalicji

rz¹dz¹cej na Pradze Pó³noc: nale¿y

zrezygnowaæ ze sporów politycznych i

ideowych, w których czêsto brany jest

pod uwagê interes osobisty i partyjny,

a nie spo³eczny. Najwiêkszym dobrem

s¹ mieszkañcy dzielnicy; dlatego to oni

i ich potrzeby powinny stanowiæ wy-

znacznik do wspó³dzia³ania szeroko

rozumianej lokalnej w³adzy publicznej;

spójnej we wspó³dzia³aniu z ró¿nymi

grupami spo³ecznymi (m.in. Rad¹

M³odzie¿y, Rad¹ Seniorów czy jednost-

kami pomocniczymi ni¿szego rzêdu:

Rad¹ Kolonii Œliwice, Rad¹ Kolonii

Z¹bkowska).

„Aby zdobyæ wielkoœæ, cz³owiek

musi tworzyæ, a nie odtwarzaæ.”

Antoine de Saint-Exupéry

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com
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98 lat temu, Naczelny Do-

wódca Wojska Polskiego Józef

Pi³sudski skierowa³ do pañstw

ententy, neutralnych oraz Niemiec

radiodepeszê, informuj¹c¹ o

istnieniu Pañstwa Polskiego,

niepodleg³ego, obejmuj¹cego

wszystkie ziemie zjednoczonej

Polski. Niepodleg³oœæ jednak

nie by³a dzie³em przypadku i

darem niebios, by³a efektem

ciê¿kich i ¿mudnych dzia³añ

œwiat³ych Polaków.

11 listopada - dzieñ w którym

obchodzimy narodowe Œwiêto

Niepodleg³oœci, to data, symbol

odrodzenia siê Pañstwa Pol-

skiego po 123 latach niewoli.

Pod koniec I wojny œwiato-

wej, w 1918 r., korzystaj¹c z

os³abienia trzech zaborców,

wybitni Polacy miêdzy innymi

Józef Pi³sudski, Roman

Dmowski i Ignacy Paderewski,

wykorzystali sprzyjaj¹ce wyda-

rzenia polityczne w Europie,

by doprowadziæ do odzyskania

niepodleg³oœci.

Na pocz¹tku I wojny œwia-

towej nawet wybitni Polacy,

póŸniejsi twórcy II Rzeczypo-

spolitej, nie liczyli na wywal-

czenie suwerennego bytu

pañstwowego. O pe³nej nie-

podleg³oœci zaczêto myœleæ

wówczas, gdy trzy mocarstwa

zaborcze ponios³y klêskê w I

wojnie œwiatowej i ten fakt

sta³ siê kluczem do uzyskania

niepodleg³ego, suwerennego

pañstwa polskiego.

Prawda o Ÿród³ach polskiej

niepodleg³oœci jest zapisana

w wielu ¿yciorysach patriotów

- ludzi czynu. Dzia³alnoœæ Le-

gionów Józefa Pi³sudskiego

stanowi³a jedn¹ z kart przetar-

gowych w tych d¹¿eniach.

Dziêki dyplomatycznej dzia³al-

noœci Narodowej Demokracji,

nasz kraj do³¹czy³ do zwyciê-

skiej koalicji - Ententy jesieni¹

1917 r. a rz¹dy tych pañstw

uzna³y Komitet Narodowy

Polski, któremu przewodniczy³

Roman Dmowski, za oficjaln¹

reprezentacjê Polski.

Wymownym symbolem

wspólnego zwyciêstwa by³o

podpisanie przez Dmowskiego

w porozumieniu z Pi³sudskim,

pokojowego Traktatu Wersal-

skiego 28.06.1919 r.

Pierwszym zwiastunem od-

radzania siê Polski na ziemiach

Królestwa Polskiego, by³o po-

wstanie 28 paŸdziernika 1918 r.

Polskiej Komisji Likwidacyjnej

oraz wczeœniej powo³anej Rady

Regencyjnej, która wyda³a w

Warszawie orêdzie, og³aszaj¹ce

zjednoczenie wszystkich ziem

polskich w przysz³ym niepod-

leg³ym pañstwie.

Jednym z g³ównych proble-

mów, stoj¹cym wówczas

przed powstaj¹cymi oœrodkami

w³adz pañstwowych, by³o po-

wo³anie armii, która mog³aby

walczyæ o ukszta³towanie

granic i wspieraæ wy³aniaj¹cy

siê oœrodek w³adzy.

Osob¹, która podjê³a siê

stworzenia sprawnych si³ zbrojnych

oraz uformowania pañstwa,

okaza³ siê Józef Pi³sudski.

Zdarzenia historyczno - po-

lityczne zaczê³y siê rozwijaæ

siê w niebywa³ym tempie

10 listopada 1918 r. przyjecha³

do Warszawy Józef Pi³sudski

i ju¿ nastêpnego dnia obj¹³,

przekazane mu przez Radê

Regencyjn¹, dowództwo nad

powstaj¹cym Wojskiem Polskim,

tworz¹c Urz¹d Tymczasowego

Naczelnika Pañstwa, a dzieñ

wczeœniej podporz¹dkowa³ mu

siê utworzony 7 listopada w

Lublinie Rz¹d Republiki Polskiej

Romana Dmowskiego.

Powo³any przez Tymczaso-

wego Naczelnika Pañstwa

nowy koalicyjny rz¹d centralny,

21 listopada og³osi³ manifest

zapowiadaj¹cy reformê roln¹ i

nacjonalizacjê podstawowych

ga³êzi przemys³u, uzale¿niaj¹c

jednak ich wprowadzenie od

postanowieñ przysz³ego sejmu

ustawodawczego.

Manifest wprowadzi³ równie¿

bardzo korzystne warunki

pracy dla robotników, w tym

oœmiogodzinny dzieñ pracy

oraz zapowiedzia³ szybkie

przeprowadzenie wyborów

parlamentarnych.

Ju¿ 22 listopada 1918 Józef

Pi³sudski og³osi³ siê tymczaso-

wym Naczelnikiem Pañstwa i

razem z premierem podpisa³

dekret o tymczasowych w³adzach

Republiki Polskiej.

Dekrety naczelnika pañstwa

z 22 listopada 1918 roku oraz

dekret z 28 listopada nakazu-

j¹cy wybory sejmowe ustali³y

fakt  istnienia Naczelnika Pañ-

stwa, fakt istnienia rz¹du z

prawn¹ jego odpowiedzialnoœci¹,

wreszcie nazwê Rzeczpospolita

Polska. Dekrety te ustanawia³y

równoczeœnie podstawowe

instytucje pañstwowe.

Dlatego okres pomiêdzy 22

a 28 listopada 1918 roku jest

historycznie uznanym okresem

ostatecznego uformowania

siê pañstwa – Niepodleg³ej

Rzeczypospolitej.

Marzenie i oczekiwanie wielu

pokoleñ Polaków wreszcie siê

zmaterializowa³o, ale przyspo-

rzy³o wiele trosk i wyzwañ.

O utrwalenie i utrzymanie

dopiero co odzyskanej niepod-

leg³oœci przysz³o narodowi

polskiemu i jego w³adzom

toczyæ krwawe boje.

27 grudnia 1918 r. wybu-

ch³o Powstanie Wielkopolskie,

które przywróci³o Wielkopolskê

do macierzy.

W Galicji Wschodniej trwa³y

walki z Ukraiñcami, którzy

opanowali Lwów i dopiero

odsiecz polska pod dowódz-

twem pp³k Tokarzewskiego

wypar³a przeciwnika z miasta.

Na kresach wschodnich

dawnych ziem polskich toczy-

³y siê walki z bolszewikami,

którzy wkraczali na tereny

opuszczane przez wojska

niemieckie, a walki przyjê³y

formê regularnej wojny.

W styczniu 1919 r. na tereny

Œl¹ska Cieszyñskiego wkroczyli

Czesi, roszcz¹c sobie prawa do

terenów nad Olz¹ i wybucha³y

kolejne Powstania Œl¹skie.

Jednak przypieczêtowa-

niem dzie³a odrodzenia Rze-

czypospolitej by³a zwyciêska

Bitwa Warszawska w 1920 r.,

w której naród polski obroni³

odzyskan¹ niepodleg³oœæ.

10  lutego 1919 r. nowo wybra-

ny Sejm RP uchwali³ tzw. Ma³¹

Konstytucjê, na mocy której w

ostatnich dniach lutego sejm po-

wo³a³ Józefa Pi³sudskiego na

urz¹d Naczelnika Pañstwa.

W kolejnych dniach miêdzy

24 i 27 lutego1919 r. g³ówne,

Pamiêtny rok 1918

Z³o¿enie przez przedstawicieli w³adz dzielnicy i

organizacji pozarz¹dowych wieñców przed pomnikiem

Bitwy Warszawskiej 1920 roku (na pierwszym zdjêciu) by³o

jednym z elementów obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci

na Targówku. Wczeœniej w Sanktuarium Matki Bo¿ej

Ró¿añcowej odprawiona zosta³a msza œwiêta. Ostatnim

akcentem by³ koncert muzyczno-poetycki „Droga do

Niepodleg³oœci” w wykonaniu zespo³u „Trombastic” (na

drugim zdjêciu). Przy wtórze 4 puzonów i perkusji Aneta

£ukaszewicz i Filip Borowski zaœpiewali m.in.: „Witaj,

majowa jutrzenko” i „My, Pierwsza Brygada”. Wiersze

m.in. Juliusza S³owackiego W³adys³awa Broniewskiego

i Tadeusza Ró¿ewicza recytowa³ Filip Borowski. „Patriotyzm

to jest to, co robimy dla wspólnoty” - przypomnia³

wiceburmistrz Pawe³ Michalec.

Rewitalizacja Pragi to nie

tylko remont praskich kamie-

nic, to równie¿ odnowa ¿ycia

kulturalnego i spo³ecznych

wiêzi. W tym celu, z myœl¹ o

dzieciach i m³odzie¿y po-

wsta³y projekty „Praska Do-

ro¿ka Teatralna”, „Podwó-

rza”, a tak¿e projekt „Praskie

partnerstwa pedagogiczno-

teatralne”.

W kwietniu tego roku Teatr

Baj zaprosi³ do wspó³pracy

ró¿norodne organizacje, in-

stytucje, placówki pracuj¹ce z

dzieæmi, m³odzie¿¹ i rodzina-

mi na Pradze. Ide¹ projektu,

w sk³ad którego wesz³y szko-

³y, organizacje pozarz¹dowe,

Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne

zwyciêskie pañstwa Europy

uzna³y de iure istnienie niepod-

leg³ego Pañstwa Polskiego.

I tak w warunkach totalnych

zniszczeñ i ogólnej biedy, ze

zlepku ziem trzech ró¿nych za-

borów, Rz¹d Niepodleg³ej Rze-

czypospolitej i Parlament Polski

przyst¹pi³y do odbudowy kraju,

umocnienia jego granic i jego

znaczenia miêdzynarodowego.

Budowanemu w trudzie i zno-

ju pañstwu, podejmuj¹cemu

wielki wysi³ek industrializacji i

przebudowy spo³ecznej nie

dany by³ d³ugi spokój i pokój.

Skoñczy³ siê 20 lat póŸniej 1

wrzeœnia 1939 r. agresj¹ Nie-

miec hitlerowskich na Polskê i

17 wrzeœnia imperialnej Rosji.

W 98. rocznicê odzyskania

niepodleg³oœci oddajemy ho³d

tym politykom, dzia³aczom spo-

³ecznym i uczonym, których

dzia³alnoœæ leg³a u podstaw jej

odzyskania, którzy podjêli siê

trudu obrony i odbudowy pañ-

stwowoœci Rzeczypospolitej

Polskiej, którym tyle zawdziê-

czamy dziœ w wolnej demokra-

tycznej OjczyŸnie. Szczególny

ho³d oddajemy Romanowi

Dmowskiemu i pierwszemu Na-

czelnikowi Pañstwa, gdy¿ tylko

dziêki ich niepospolitej sile cha-

rakteru, charyzmie, tempera-

mentowi oraz wielkiemu patrio-

tyzmowi, mo¿liwe by³y przemia-

ny, osi¹gniêcia i zwyciêstwa

utrwalone póŸniej w okresie 20

lat niepodleg³ego istnienia pañstwa.

Z tych dokonañ warto i na-

le¿y czerpaæ nauki dla naszej,

nie mniej z³o¿onej politycznej

teraŸniejszoœci.

Powsta³a w roku 1875 ulica

pocz¹tkowo nosi³a nazwê

Esplanadowej, bowiem sta-

nowi³a granicê esplanady

Fortu Œliwickiego, czyli nie-

zabudowanej przestrzeni w

zasiêgu ostrza³u artyleryj-

skiego z fortyfikacji. Po jej

drugiej stronie zaczyna³y

wówczas powstawaæ zabu-

dowa Nowej Pragi. Obecn¹

nazwê ulica otrzyma³a 5

lipca 1921 roku.

95. urodziny ulicy 11 Listopada
Pomimo nie zachêcaj¹cej do spacerów aury, tegoroczne

Œwiêto Niepodleg³oœci mia³o dla Pragi szczególny wydŸwiêk,

bowiem w tym roku przypada 95. rocznica nadania nazwy

ulicy 11 Listopada.

Z obu okazji Œwiêta Niepod-

leg³oœci oraz jubileuszu ulicy

od godziny 13:00 na skwerze

p³k. ̄ urowskiego zagoœci³ na-

miot, w którym - nie bacz¹c na

pogodê - mo¿na by³o rodzin-

nie wykonaæ okolicznoœciowe

kotyliony. Atmosferê militarn¹,

tak¿e z okresu odzyskania

niepodleg³oœci w 1918 roku,

umiejêtnie stworzy³a Grupa

Rekonstrukcji Historyczno -Fil-

mowej Bemowo, a zmarzniêtych

patriotów w ró¿nym wieku

obficie obdzielano gor¹c¹

grochówk¹. Jak zwykle œwiêto

Niepodleg³ej i urodzin ulicy

11 Listopada uczci³o muzycznie

zag³êbie klubowe z ul. 11 Li-

stopada 22. Na tamtejszym

podwórku zagoœci³ te¿ Dom

Kultury TuPraga, który przy mu-

zyce z tamtych lat umo¿liwia³

wykonanie pami¹tkowego

selfie z samym Marsza³kiem

Pi³sudskim. A to i tak tylko

niektóre z atrakcji przewidzia-

nych dla mieszkañców tego

dnia. Powtórka ju¿ za rok.

Kr.

Jestem dobry, jestem m¹dry, jestem wa¿ny, jestem z

Pragi – pod takim has³em odby³o siê w Teatrze Baj uroczyste

zakoñczenie projektu „Praskie partnerstwa pedagogiczno-

teatralne”. Efekty trwaj¹cych pó³ roku prac, przedstawi³y

na deskach teatru dzieci z praskich szkó³.

instytucje kultury oraz OPS,

by³o stworzenie platformy dia-

logu, rozumianego nie tylko

jako rozmowa, ale jako spo-

tkanie siê we wspólnej pracy,

do której ka¿dy wniesie swo-

je doœwiadczenie, metody i

narzêdzia, którymi pracuje

na co dzieñ oraz wymiana

doœwiadczeñ.

W maju i czerwcu odbywa³y

siê na Pradze warsztaty dla

partnerów projektu. Stowa-

rzyszenie Praktyków Dramy

Stop-Klatka przeprowadzi³o

darmowy warsztat z zakresu

rozwoju inteligencji emo-

cjonalnej. Teatr Baj prze-

prowadzi³ dla uczestników

projektu warsztaty animacji

pacynki ze szczególnym

uwzglêdnieniem lalki jako in-

strumentu wyra¿ania emocji.

Z kolei Stowarzyszenie Cen-

trum Wspierania Aktywnoœci

Lokalnej CAL podzieli³o siê

swoj¹ metod¹ pracy ze spo-

³ecznoœci¹ lokaln¹.

W warsztatach brali udzia³

nauczyciele, pedagodzy, psy-

cholodzy, animatorzy kultury,

aktorzy, pracownicy œwietlic

oraz osoby dzia³aj¹ce w fun-

dacjach i stowarzyszeniach

na rzecz dzieci, m³odzie¿y i

rodzin na Pradze Pó³noc,

Pradze Po³udnie i Targówku.

W gronie uczestników warsz-

tatów nie brakowa³o energii,

pasji i pomys³ów, czego

efekty mogliœmy zobaczyæ

podczas uroczystego fina³u

akcji, 14 listopada w sie-

dzibie Teatru Baj, przy ulicy

Jagielloñskiej 28.

W czerwcu praskie dzieci

odwiedza³y teatr jako goœcie,

teraz – przysz³y tu jako artyœci.

Zaprezentowa³y ciekawe,

dowcipne, a przede wszystkim

m¹dre przedstawienia. Taki

w³aœnie m¹dry, o ekologicz-

nym przes³aniu by³ spektakl

dzieci ze szko³y podstawowej

nr 258 im. gen. Jakuba Jasiñ-

skiego, pt. „Las przychodzi do

miasta”. Mówi³ nie tylko o

znaczeniu lasu, ale równie¿ o

odbudowie nadszarpniêtych

przez technikê wiêzi miê-

dzyludzkich. S¹dz¹c po tym

i innych wystêpach w teatrze

Baj, projekt „Praskie partner-

stwa pedagogiczno-teatral-

ne” trzeba uznaæ za bardzo

udany.

Joanna Kiwilszo

Wyst¹pienie przewodnicz¹cego Spo³ecznej Rady Kombatanckiej

Dzielnicy Targówek p³k dr in¿. Czes³awa Lewandowskiego podczas

obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci na Targówku.


