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Rekiny odp³ywaj¹?

Czas na „Porozumienie
dla Pragi”
O wyborach do Rady Dzielnicy Praga Pó³noc rozmawiamy z
Krzysztofem Michalskim, Ew¹ Ziajkowsk¹ i Piotrem Stryczyñskim,
liderami list Komitetu Wyborczego „Porozumienie dla Pragi”.
Dlaczego zdecydowaliœcie wyp³ywaj¹ce z dzia³alnoœci
siê na start w tegorocznych zawodowej i spo³ecznej na
Pradze (Stryczyñski).
wyborach?
Czym jest „Porozumienie
Nasza decyzja to efekt wieloletnich obserwacji dzia³ania dla Pragi”?
pó³nocnopraskiego samorz¹du.
„Porozumienie dla Pragi” to
Mamy doœæ sporów i braku nie tylko stowarzyszenie, to
odpowiedniego zainteresowania zarazem nazwa komitetu wyborsprawami nas, mieszkañców, czego naszej organizacji. To
ze strony sporej czêœci dotych- szersza forma wspó³pracy, któr¹
czasowych reprezentantów w gronie mieszkañców i praskich
(Michalski). Kandydujemy, bo spo³eczników realizujemy od wielu
uwa¿amy, ¿e Praga Pó³noc – lat, choæby w ramach spo³eczta wyj¹tkowa czêœæ Warsza- nych „Urodzin Pragi”, wspólnych
wy – zas³uguje na lepsze imprez kulturalnych, czy akcji
traktowanie i m¹drzejsze sprz¹tania naszej dzielnicy. Z tej
zarz¹dzanie (Ziajkowska). pracy w sferze spo³ecznej, kulJesteœmy mieszkañcami Pragi, turalnej, historycznej, przestrzeni
od dawna zaanga¿owanymi publicznych czy samorz¹dnoœci
w sprawy wa¿ne dla dzielnicy. znamy siê i nawzajem cenimy.
Chcemy wykorzystaæ nasze Uwa¿amy, ¿e razem mo¿emy
dotychczasowe doœwiadczenia
dokoñczenie na str. 3

W ostatnich czterech numerach Nowej Gazety Praskiej
w cyklu „Rekiny biznesu w praskiej radzie dzielnicy”,
„Rekiny w Porcie” i „Rekiny za torami” opisywaliœmy
wiele nieformalnych powi¹zañ przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego praskiej rady Ryszarda Kêdzierskiego
i Marka Bieleckiego, a jednoczeœnie udzia³owców
(Kêdzierski) i cz³onków zarz¹du (Bielecki) firmy Kenpol,
zajmuj¹cej siê zarz¹dzaniem nieruchomoœciami, równie¿
budowanymi przez deweloperów, aktywnie inwestuj¹cych
w ostatniej kadencji rady na Pradze Pó³noc. Sprawa
zosta³a wreszcie zauwa¿ona przez PiS.
Partiê, z ramienia której obaj Warszawy oraz funkcjonuj¹cymi
panowie dostali siê do rady w przestrzeni publicznej wœród
dzielnicy. Pe³nomocnik tej mieszkañców Pragi. Te popartii pose³ Pawe³ Lisiecki (w ra¿aj¹ce informacje dotycz¹
przesz³oœci pracownik Ryszarda jakoby: „rzekomo stosowania
Kêdzierskiego w firmie Kenpol), mobbingu przez burmistrza
uk³adaj¹c nowe listy do samorz¹- dzielnicy w stosunku do poddu, nie znalaz³ na nich miejsca w³adnych mu pracowników,
dla obu panów. Metody, które oraz rzekomych prób nacisku
zastosowa³, wyda³y siê im obu na urzêdników przez przechyba niestosowne, bo obu- wodnicz¹cego rady dzielnicy
rzeni wys³ali pismo do w³adz i wiceprzewodnicz¹cego rady
politycznych partii, w tym do dzielnicy w zwi¹zku z wydawaniem
samego prezesa, w którym przez urzêdników decyzji”.
zadaj¹ wiele pytañ, m.in. „Czy Domagaj¹ siê udostêpnienia
w ostatnim czasie pose³ na ewentualnych notatek, pism etc.,
Sejm RP Pan Pawe³ Lisiecki jednoczeœnie oœwiadczaj¹, ¿e
wymusza³ i/lub otrzyma³ po- je¿eli w przedmiotowej sprawie
twierdzenie pisemne/ustne od zostanie potwierdzony udzia³
tut. urzêdników o rzekomym pana pos³a, sprawa znajdzie
wymuszaniu przez prezydium swój fina³ w s¹dzie (wszystkie
rady wydawania jakichkolwiek cytaty z przes³anego wszystkim
decyzji”. Wszystko to w kon- radnym pisma – przyp. red.).
tekœcie licznych i nieprawdzi- Innymi s³owy, w PiS-ie zagowych informacji, jak twierdz¹ towa³o siê i trwa poszukiwanie
winnych. Maj¹c œwiadomoœæ,
zainteresowani, które pojawiaj¹
¿e ich byt na listach PiS
siê w ostatnim czasie w urzêdzie
dokoñczenie na str. 3
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st

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

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

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

Wybory coraz bli¿ej
Nieca³y miesi¹c dzieli nas od wyborów samorz¹dowych. W paŸdzierniku na piêcioletnie
kadencje wybierzemy m.in. prezydenta miasta, miejskich radnych i radnych dzielnicowych.
Jeœli chodzi o prezydenturê, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuj¹, ¿e walka o to, kto
zast¹pi Hannê Gronkiewicz-Waltz rozegra siê miêdzy Rafa³em Trzaskowskim (PO) i Patrykiem
Jakim (PiS). Z pó³nocnopraskiej perspektywy podobnie bêdzie wygl¹da³a sprawa wyborów
do Rady Miasta. Tu równie¿ bataliê o 6 mandatów stocz¹ ze sob¹ przedstawiciele PiS i PO,
choæ wielk¹ niewiadom¹ jest podzia³ pomiêdzy przysz³ych radnych mieszkaj¹cych na Pradze
Pó³noc i tych, którzy reprezentowaæ bêd¹ Bia³o³êkê.
dokoñczenie na str. 2
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Wybory coraz bli¿ej
dokoñczenie ze str. 1

Nieca³y miesi¹c dzieli nas
od wyborów samorz¹dowych.
W paŸdzierniku na piêcioletnie
kadencje wybierzemy m.in.
prezydenta miasta, miejskich
radnych i radnych dzielnicowych.
Jeœli chodzi o prezydenturê,
wszystkie znaki na niebie i
ziemi wskazuj¹, ¿e walka o to,
kto zast¹pi Hannê GronkiewiczWaltz rozegra siê miêdzy
Rafa³em Trzaskowskim (PO) i
Patrykiem Jakim (PiS). Z pó³nocnopraskiej perspektywy podobnie bêdzie wygl¹da³a
sprawa wyborów do Rady
Miasta. Tu równie¿ bataliê o 6
mandatów stocz¹ ze sob¹
przedstawiciele PiS i PO, choæ
wielk¹ niewiadom¹ jest podzia³
pomiêdzy przysz³ych radnych
mieszkaj¹cych na Pradze Pó³noc
i tych, którzy reprezentowaæ
bêd¹ Bia³o³êkê.
Z perspektywy mieszkañców
najwa¿niejsze wydaj¹ siê byæ

jednak wybory do rady dzielnicy. W tegorocznych wyborach
o 23 mandaty dzielnicowych
radnych rywalizowaæ bêdzie a¿
8 komitetów. Poza partiami politycznymi lub stowarzyszeniami,
które maj¹ swoich reprezentantów w parlamencie (SLD, PiS,
PO, Kukiz 15, po czêœci Jan
Œpiewak, ze wzglêdu na obecnoœæ na listach przedstawicieli
partii Razem) w tym roku w
szranki stan¹ dodatkowo Kocham Pragê, RSM Praga (nie
myliæ ze spó³dzielni¹ mieszkaniow¹, której zarz¹d przeciwstawi³ siê tej inicjatywie) oraz
Porozumienie dla Pragi.
Opublikowane na stronach
PKW listy kandydatów wygl¹daj¹ ró¿nie. PiS mocno przerzedzi³o szeregi, odsuwaj¹c od
kandydowania do rady dzielnicy
rodzinê Kêdzierskich (ojciec
poszed³ do RSM, syn do Rady
Miasta z list PiS), o której
przedstawicielach pisaliœmy

wielokrotnie (w ich miejsce
pojawi³a siê rodzina Kazaneckich), a tak¿e wieloletni¹
radn¹, Edytê Sosnowsk¹ (ma
startowaæ na Targówku). Zaskakuj¹co wygl¹daj¹ listy PO,
która ze wzglêdu na parytety
wynikaj¹ce z umowy koalicyjnej
z Nowoczesn¹ równie¿ odda³a
czeœæ miejsc osobom rekomendowanym przez koalicjanta.
SLD postawi³o na znane do tej
pory twarze (I. Tondera, M.
Borowski), uzupe³nione m.in. o
¿onê Tondery i dwie spo³eczniczki, zaanga¿owane w ró¿ne
oddolne inicjatywy. Liderami
list Œpiewaka s¹ z kolei byli
radni niezale¿ni, zwi¹zani w
poprzedniej kadencji m.in. z
PO i PWS, z których list dostali
siê do rady. Zreszt¹ listy Œpiewaka równie¿ by³y uk³adane
rodzinnie, o czym œwiadczy
obecnoœæ na nich ¿ony jednego
z radnych, równie¿ startuj¹cych
od Œpiewaka. Ciekawostk¹

jest powrót do gry Kocham
Pragê, które kadencjê koñczy
z jednym radnym. Na moment
pisania artyku³u KP zarejestrowa³o listy w 2 okrêgach,
w trzecim, sk¹d ma startowaæ
Jacek Wachowicz, lista wci¹¿
nie by³a zarejestrowana. By³by
to swoisty paradoks historii i
prztyczek w nos polityka,
który w niechlubnych okolicznoœciach po¿egna³ siê z rad¹
dzielnicy.
Na tym tle ciekawie zapowiadaj¹ siê listy Porozumienia dla Pragi. Znajdziemy na
nich znanych praskich spo³eczników (na czele list s¹
Krzysztof Michalski, Ewa
Ziajkowska, Piotr Stryczyñski),
nauczycieli, pedagogów,
specjalistów od zarz¹dzania
zieleni¹, nieruchomoœciami.
PdP tworz¹ autentyczni ludzie
z pasj¹, g³êboko oddani Pradze
i jej mieszkañcom.
Konkurencja jest du¿a i
czas poka¿e, który komitet
zyska zaufanie mieszkañców.
Zachêcamy do uwa¿nego
stawiania g³osu 21.10.
JO

Dom Kultury Zacisze
ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
28.09 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury - inauguracja sezonu kulturalnego
2018/19. W programie: prezentacja czterdziestoletniego dorobku Muzeum Polskiej
Sztuki Ludowej w Otrêbusach oraz koncert barda Janusza Litwiñca. Wstêp wolny.
29.09 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
Mali Einsteini – temat: Diamentowe eksperymenty. Zajêcia 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.
Akwarela dla dzieci 7+. Temat: „Gra odcieni w malarstwie monochromatycznym”.
Godz. 11.00-12.30. Op³ata 20 z³.
30.09 (niedziela) godz. 17.00 - Ogród moje hobby uroczyste rozstrzygniêcie
jubileuszowej XX edycji konkursu. Organizatorzy: Rada Osiedla Zacisze, Dzielnica
Targówek m.st. Warszawy, Dom Kultury Zacisze.
1.10 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Inauguracja roku akademickiego 2018/2019
Uniwersytetu Trzeciego Wieku DK Zacisze. Prezentacja sekcji: G³ówka pracuje, Taniec
integracyjny, Gimnastyka. Wyk³ad „Czy z wiekiem pamiêæ musi siê pogarszaæ?”
Magdalena Przedniczek - psycholog, za³o¿ycielka i w³aœcicielka Szko³y Pamiêci
4 Brains, instruktorka Treningu pamiêci w DK Zacisze.
2, 9, 16, 23, 30.10 (wtorek) godz. 9.30 - Mama Fit - bezp³atne zajêcia
dla mam z dzieæmi (0-2 lata). Na ka¿de æwiczenia obowi¹zuj¹ oddzielne zapisy
przez stronê internetow¹. Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2018.
6.10 (sobota) godz. 10.00-14.00 - Pchli Targ czyli s¹siedzka wyprzeda¿ z
atrakcjami dla ca³ej rodziny. Strefa Wolnego Handlu finansowana z Bud¿etu
Partycypacyjnego 2018.
6.10 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Mali Einsteini – temat: Chemiczny koktajl. 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: karnet 100 z³, pojedyncze zajêcia 30 z³.
* Warsztaty drukowania 3D. Bezp³atne zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y 8-13 lat. Godz.
13.15-15.15. Nale¿y przynieœæ w³asny laptop. Warsztaty realizowane w ramach
projektu „Dzieciaki nie p³ac¹” - Bud¿et Partycypacyjny 2018. Zapisy od 25.09.2018.
6.10 (sobota) - Dzieñ latawca na Zaciszu – udzia³ w imprezie organizowanej
przez Dzielnicê Targówek. Miejsce: boisko Szko³y Podstawowej nr 84.
6.10 (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych. Wstêp 15 z³,
studenci UTW 13 z³.
7.10 (niedziela) godz. 17.00 - „Niebrzydkie kacz¹tko i magiczna szafa” przedstawienie teatralne dla dzieci 2,5-8 lat. Bilet w cenie 10 z³. Liczba miejsc ograniczona.
13.10 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Mali Einsteini – temat: Dlaczego wieje wiatr? 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.
* Zaproszenie do Otwartej Pracowni - Jak zaczynali wielcy artyœci tacy jak Van Gogh,
Picasso, Cezanne, Matejko? Warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y 10-13 lat. Godz. 10.0012.00. Warsztaty realizowane w ramach projektu „Dzieciaki nie p³ac¹” - Bud¿et
Partycypacyjny 2018. Zapisy od 28.09.2018.
13.10 (sobota) godz. 18.00 - „Varsovie - Warszawa” polsko-ukraiñska impreza
z tanecznymi animacjami i poczêstunkiem realizowana w partnerstwie z Centrum
Kultury Wilanów. Wstêp wolny. Finansowanie: Fundusz Animacji Kultury 2018.
14.10 (niedziela) godz.12.00 - W samo po³udnie, Czes³aw Czapliñski, wystawa
fotografii „Portrety z histori¹”. Wystawa czynna do 7.11.2018.
17-30.10 - HOME*EU Wystawa prac przygotowanych przez uczestników projektu,
którzy poprzez sztukê wyrazili swoje emocje zwi¹zane z sytuacj¹ w Europie i europejskimi wartoœciami. Wystawê wzbogaca akronim HOME*EU stworzony przez m³odych
ludzi z ró¿nych krajów i m³odzie¿ z Oœrodka dla UchodŸców na Targówku. Miejsce:
XIII LO im. Leopolda Lisa-Kuli, ul. Oszmiañska 23/25.
19.10 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. W programie: historia Domu i
Muzeum im. Anny i Jaros³awa Iwaszkiewiczów, projekcja filmu o 100-leciu Grupy
Poetyckiej „Skamander” oraz wiersze Skamandrytów w interpretacji aktorki
Magdaleny Czerwiñskiej. Wstêp wolny.
20.10 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Wehiku³ sztuki - temat: W przestrzeni Magdaleny Abakanowicz. Historia sztuki
dla najm³odszych (7-12 lat). Godz. 11.00-13.00. Op³ata 25 z³.
* Lego Twórcze Budowanie dla dzieci w wieku 5-10 lat. Godz. 10.00-14.00. Op³ata 50
z³. Zajêcia prowadzi Akademia Iwony Kalaman.
* Mali Einsteini - temat: Sk¹d ko¿uch na mleku? 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.
* Modelarstwo i gry strategiczne bezp³atne zajêcia dla dzieci 7-13 lat. Warsztaty
rodzinne. Godz. 10.00. Warsztaty realizowane w ramach projektu „Dzieciaki nie p³ac¹”
- Bud¿et Partycypacyjny 2018.
21.10 (niedziela) - Wybory samorz¹dowe.
24.10 (œroda) godz. 11.00 - Spotkanie z m³odzie¿¹ Ko³a Terenowego Sybiraków
Warszawa Praga-Pó³noc.
26.10 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Podró¿nika - temat: Smaki i zapachy Gruzji.
Opowiada Barbara Œleboda. Wstêp wolny.
27.10 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Mali Einsteini - temat: Nie taki paj¹k straszny. 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.
* Street Jazz dla dzieci w wieku 8-13 lat. Godz. 10.00-12.00. Zajêcia bezp³atne.
Warsztaty realizowane w ramach projektu „Dzieciaki nie p³ac¹” - Bud¿et
Partycypacyjny 2018. Zapisy od 13.10.2018.
* Florystyka - temat: Jesienne kompozycje na 1 listopada. Warsztaty dla doros³ych
i m³odzie¿y 15+. Op³ata 90 z³/2h. Wykonana praca jest w³asnoœci¹ uczestnika zajêæ.
27.10 (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych. Wstêp 15 z³,
studenci UTW 13 z³.
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Prawnik na Wrotkach

S³ów kilka o konkubinacie
Czas na „Porozumienie
dla Pragi”
dokoñczenie ze str. 1

wiêcej (Michalski). Do startu w
wyborach uda³o nam siê zachêciæ
równie¿ osoby, które formalnie nie
s¹ cz³onkami stowarzyszenia,
ale znane s¹ z zaanga¿owania
na rzecz lokalnej spo³ecznoœci.
To liderzy wspólnot mieszkaniowych, osoby zaanga¿owane w
poprawê sytuacji mieszkaniowej
lokatorów komunalnych, animatorzy kultury, pedagodzy, którzy
od lat pracuj¹ z mieszkañcami
Pragi. £¹czy nas dzia³anie i
miejsce, w którym mieszkamy
(Ziajkowska).
Jaki jest Wasz Plan dla Pragi?
Nasz program to wynik wielu
lat pracy i rozmów z mieszkañcami, wniosków z lokalnych,
ale te¿ i ogólnokrajowych doœwiadczeñ. Program jest wynikiem naszych obserwacji i
frustracji, ale te¿ marzeñ i wiary
w to, ¿e mo¿e byæ lepiej. Marzy
nam siê Praga bezpieczna i

otwarta na ro¿noœæ, zadbana,
zielona, odnowiona, ale tak,
¿eby nie straci³a swojego wyj¹tkowego charakteru. Chcemy,
¿eby by³a dobrze i uczciwie zarz¹dzana (Ziajkowska). Wa¿ne
jest dla nas wsparcie praskich
placówek edukacyjnych i podnoszenie poziomu edukacji,
likwidowanie barier architektonicznych i zachêcanie mieszkañców do anga¿owania siê w
sprawy dzielnicy. Bêdziemy
d¹¿yæ do poprawy sytuacji
mieszkaniowej, przyspieszenia
pod³¹czeñ budynków do centralnego ogrzewania i otoczenia opiek¹ praskich zabytków
(Stryczyñski). Pe³na wersja
naszego programu dostêpna
jest na stronie internetowej
www.porozumieniedlapragi.pl.
Zachêcamy do zapoznania siê
z nim i komentowania. Ka¿dy
g³os jest cenny dla nas i dla
Pragi (Michalski).

Konkubinat, konkubent, konkubina to jedne z najmniej
lubianych s³ów w jêzyku polskim. Czêœciej obecnie
mawia siê o zwi¹zkach partnerskich; jednak pojêcie
to ma szersze znaczenie i obejmuje równie¿ zwi¹zki
jednop³ciowe. Dla par jednop³ciowych konkubinat jest
obecnie jedyn¹ form¹ bycia razem.
Z punktu widzenia prawnego zabiera co jego, bo formalnie
czym jednak jest konkubinat? jest to jego lub jej wy³¹cznie.
To wolny zwi¹zek dwojga ludzi, Przek³adaj¹c z prawniczego
¿yj¹cych ze sob¹ jak m¹¿ i na ludzki… ka¿dy zabiera to,
¿ona, prowadz¹cych wspólne co on kupi³, to, za co zap³aci³.
gospodarstwo domowe i Analogiczna sytuacja istnieje
czêsto maj¹cych wspólne w przypadku ma³¿onków, który
dzieci. Jest to jednak zwi¹zek podpisali intercyzê lub umowê
nieformalny, nawet jeœli zo- o rozdzielnoœci maj¹tkowej,
stanie zg³oszony w urzêdzie aczkolwiek ró¿ni siê ona
przez zainteresowan¹ parê.
paroma rzeczami, ale nie jest
Gdy wszystko w zwi¹zku to tematem tego materia³u.
siê uk³ada, nie ma problemu.
Podobna sytuacja jest w
Plusami ewidentnymi takiego przypadku œmierci jednego z
zwi¹zku jest stosunkowa partnerów. Drugi jest trakto³atwoœæ rozstania siê, brak wany wtedy jak osoba trzecia
kosztów s¹dowych, brak ko- i nie mo¿e liczyæ na dziedziniecznoœci prób porozumienia czenie, chyba, ¿e testamenczy mieszkania z kimœ, kogo towe. Oczywiœcie wspólne
cz³owiek nie mo¿e znieœæ, pod (uznane) dzieci s¹ traktowane
jednym dachem, po zakoñczeniu jak dzieci pochodz¹ce z mazwi¹zku, co nie raz nie dwa jest ³¿eñstwa, jednak sam partner
wynikiem ubocznym orzeczeñ nie jest chroniony tak, jak ma
rozwodu w przypadku ma³¿eñstw to miejsce w przypadku
o wspólnie nabytym mieszka- zwi¹zku zalegalizowanego.
niu. Plusem jest te¿ to, ¿e nie Oznacza to, ¿e nie przys³uguponosimy odpowiedzialnoœci je mu prawo do spadku po
za d³ugi drugiego partnera, partnerze, a jeœli odziedziczy
coœ w wyniku testamentu, bêchyba, ¿e byliœmy ¿yrantem.
Dopiero gdy siê zaczyna dzie on obci¹¿ony podatkiem
psuæ, ten model staæ siê mo¿e od spadków tak, jakby by³
zarzewiem jeszcze wiêkszych pierwsz¹ lepsz¹ osob¹ obc¹.
Warto pamiêtaæ, ¿e jeœli
konfliktów ni¿ w przypadku
normalnego ma³¿eñstwa. Co zmar³y partner nie posiada
do zasady, ka¿dy z partnerów ¿adnych krewnych, a nie spo-

rz¹dzi³ testamentu, to jego
maj¹tek przypada Skarbowi
Pañstwa lub gminie, a nie
partnerowi. Dlatego osoby
decyduj¹ce siê na tak¹ formê
zwi¹zku powinny sporz¹dzaæ
testamenty, jeœli krewnych nie

posiadaj¹ i chc¹ zabezpieczyæ
drugiego partnera.
Ma³o znanym faktem jest to,
¿e jeœli zarejestrujemy konkubinat, to po 5 latach trwania,
mo¿e on zostaæ przekszta³cony
w ma³¿eñstwo na ¿yczenie
jednej lub obu stron przez
zg³oszenie takiego wniosku w
gminie, w której zarejestrowaliœmy nasz zwi¹zek nieformalny.
Delfina W. Gerbert-Czarniecka

Rekiny odp³ywaj¹?
dokoñczenie ze str. 1

zostanie zakoñczony, rekiny
przygotowa³y sobie tratwê ratunkow¹. Do wyborów zosta³a
zg³oszona lista Ruch Samorz¹dowy Mieszkañców Praga,
jedna z kilku lokalnych list
mieszkañców. Niby nic dziwnego, gdyby nie skrót, którym
siê pos³uguje. RSM Praga to
ju¿ funkcjonuj¹ca od dziesiêcioleci w przestrzeni publicznej
nazwa najwiêkszej spó³dzielni
mieszkaniowej na Pradze
Pó³noc. Chytre? - chytre.
Oczywiœcie, na pierwszych
miejscach list owego ruchu
znajdujemy naszych „antybohaterów” Marka Bieleckiego i
Ryszarda Kêdzierskiego.
Dzia³ania takie bulwersuj¹.
Stosowny komunikat w tej
sprawie zosta³ opublikowany na
stronie Robotniczej Spó³dzielni
Mieszkaniowej Praga - RSM Praga.
Czytamy w nim „i¿ Komitet
Wyborczy Wyborców „Ruch
Samorz¹dowy Mieszkañców

Praga” pos³uguj¹cy siê nazw¹
skrócon¹ KWW „RSM PRAGA”
nie jest w ¿aden sposób zwi¹zany z Robotnicz¹ Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ Praga”.
Spó³dzielnia w ¿aden sposób
nie firmuje dzia³alnoœci powy¿szego komitetu wyborczego i
nie odpowiada za jego dzia³alnoœæ. Dalej dowiadujemy siê
¿e komitet u¿ywa nazwy
skróconej spó³dzielni bez jej
zgody. Komunikat podpisa³
zarz¹d spó³dzielni. Teraz
osoby na liœcie owego komitetu
w mediach spo³ecznoœciowych
zapewniaj¹, ¿e nie mia³y intencji
podszywania siê pod nazwê
spó³dzielni…
„Rekiny” zosta³y porzucone,
ale „rekiny” walcz¹ do koñca.
Mo¿na siê by³o o tym przekonaæ podczas Nocy Pragi i
œwiêta ulicy Z¹bkowskiej, gdy
do stoiska „rekinów” ustawi³a
siê spora kolejka fanów, zwabiona… pêtami grillowanej
kie³basy.
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Pani¹ por. Barbarê Koliñsk¹ „Baœkê”
¯o³nierza VI Obwodu Armii Krajowej Warszawa Praga,
uczestniczkê Powstania Warszawskiego na Grochowie,
Autorkê monografii oddzia³ów VI Obwodu,
Uczestniczkê corocznych uroczystoœci
upamiêtniaj¹cych Powstanie Warszawskie na Pradze,
Odznaczon¹ Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Wojska Polskiego,
Krzy¿em Armii Krajowej, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym,
Krzy¿em Partyzanckim, medalem „Pro Memoria”
i Z³otym Medalem za Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju

Czeœæ Jej pamiêci!
Marek Borowski
Senator Praski

Klinika Budzik dla doros³ych w Warszawie
Klinika „Budzik” dla doros³ych powstanie na dzia³ce obok
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
Fundacja „Akogo?” wybuduje specjalistyczn¹ placówkê.
Partnerem medycznym przedsiêwziêcia bêdzie Szpital
Bródnowski. Marsza³ek województwa Adam Struzik i
prezes fundacji Ewa B³aszczyk podpisali list intencyjny
w tej sprawie.
Dzia³ka jest w³asnoœci¹
– Fundacja „Akogo?” prasamorz¹du województwa gnie wyraziæ wdziêcznoœæ,
mazowieckiego, w tym mo- za mo¿liwoœæ nawi¹zania
mencie u¿yczon¹ Szpitalowi wspó³pracy z Urzêdem MarBródnowskiemu. To w³aœnie sza³kowskim Województwa
na tym terenie w przysz³oœci Mazowieckiego w Warszawie.
Fundacja „Akogo?” planuje Nowy projekt – stworzenie
wybudowaæ klinikê.
Kliniki „Budzik” dla osób do-

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

Po s¹siedzku

Syndrom
bezsilnoœci
Bezsilnoœæ - to uczucie zbyt
czêsto nam towarzyszy w
zetkniêciu z otaczaj¹c¹ rzeczywistoœci¹. Podam przyk³ad
przyziemny i ma³o drastyczny,
ale w moim odczuciu powszechny - bezradnoœci wobec œmieci i nieporz¹dku w
przestrzeni publicznej. Temat
poruszany wielokrotnie, tak¿e
w lokalnych mediach spo³ecznoœciowych. Najpierw, oczywiœcie, pojawia siê bezradnoœæ
w³adz, które robi¹ co mog¹, ale
skala problemu je przerasta.
Trudno z tym walczyæ w pojedynkê. Mieszkañcy Œliwic,
rodzice ma³ych dzieci, wpadli na
pomys³ zamykania publicznego
placu zabaw. Przez ca³e lato
sprz¹tali œmieci zostawiane
tam przez nocnych u¿ytkowników: niedopa³ki papierosów,
puszki, pot³uczone butelki bardzo niebezpieczne dla
bawi¹cych siê dzieci. To odwrotny kierunek do wynikaj¹cego ze wspó³czesnej wiedzy
o mieœcie, ale podyktowany

ros³ych, przy Mazowieckim
Szpitalu Bródnowskim w
Warszawie, to bez w¹tpienia
szczytny cel. Dziêki niemu
bêdzie mo¿liwe zapewnienie
systemowej opieki dla osób
doros³ych, po ciê¿kich urazach mózgu – mówi Ewa
B³aszczyk-Janczarska, prezes
Fundacji „Akogo?”
Samorz¹d Mazowsza udostêpnia grunty, natomiast fundacja deklaruje wybudowanie
i wyposa¿enie kliniki. Du¿ym
atutem bêdzie s¹siedztwo
Szpitala Bródnowskiego, który
deklaruje gotowoœæ zabezpieczenia zaplecza diagnostycznego, laboratoryjnego,
rehabilitacyjnego dla nowo
tworzonej kliniki.
– Jednym z wyzwañ dzisiejszej medycyny jest
przemyœlane gospodarowanie
zasobami. Szpital Bródnowski
posiada bogate i stale unowoczeœniane zaplecze miêdzy
innymi diagnostyczne, a
przede wszystkim wybitny
personel medyczny. Wszystkim
co mamy, chcemy i mo¿emy
s³u¿yæ. Wspó³praca przy

tworzeniu i dzia³aniu kliniki
„Budzik” dla doros³ych to
szansa na pomoc jeszcze
wiêkszej grupie pacjentów –
dodaje Teresa Bogiel, prezes
Mazowieckiego Szpitala
Bródnowskiego sp. z o. o.
Klinika „Budzik” dla dzieci
zosta³a uruchomiona w lipcu
2013 r. By³a pierwszym w
Polsce szpitalem dla dzieci po
ciê¿kich urazach mózgu. Klinika dzia³a przy warszawskim
Centrum Zdrowia Dziecka.
Dysponuje 15 ³ó¿kami, z
pe³n¹ infrastruktur¹ niezbêdn¹ do hospitalizacji i
rehabilitacji neurologicznej
dzieci. Najm³odsi pacjenci s¹
objêci pe³nym programem
leczniczo-rehabilitacyjnym,
w tym m.in. farmakoterapi¹,
leczeniem zachowawczym,
rehabilitacj¹, a tak¿e leczeniem
wspomagaj¹cym kinezyterapiê, opiek¹ psychologiczn¹.
49 pacjentów – tylu m³odych
pacjentów uda³o siê wybudziæ
prowadzonej przez Fundacjê
Ewy B³aszczyk „Akogo?” w
warszawskiej Klinice „Budzik”
dla dzieci.

ZOFIA SUSKA
Radna Dzielnicy Bia³o³êka
Wiceprezes Stowarzyszenia
„Warszawiak na Swoim”
przez poczucie bezsilnoœci
wobec wandalizmu i zaœmiecania. Jak to zmieniæ? Wiêksze nak³ady przeznaczyæ na
sprz¹tanie dzielnicy, zwiêkszyæ
czêstotliwoœæ patroli policji i
stra¿y miejskiej, doœwietliæ
miejsca niebezpiecznie, edukowaæ. Chcia³abym jednak
przede wszystkim, aby zniknê³a bezradnoœæ mieszkañców.
To jest wykonalne. Dlatego
kandydujê do rady dzielnicy
wraz z przyjació³mi z listy
Porozumienia dla Pragi.
Karolina Krajewska
przewodnicz¹ca
Rady Osiedla Sliwice

Mieszkanka Tarchomina, dzia³acz
spo³eczny i samorz¹dowy. Ukoñczy³a
studia magisterskie z zakresu Finansów
i Rachunkowoœci Przedsiêbiorstw
oraz studia podyplomowe - Zamówienia
Publiczne. Zawodowo od lat zwi¹zana jest z bran¿¹ budowlan¹.
Jest wspó³za³o¿ycielk¹ i Wiceprezesem Stowarzyszenia
„Warszawiak na Swoim”, które zajmuje siê sprawami lokatorów
mieszkañ komunalnych miêdzy innymi walczy o wznowienie
wykupu mieszkañ komunalnych, procesami reprywatyzacji
oraz przekszta³ceniem u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci. W trakcie swojej dotychczasowej kadencji 20142018 jako radna Dzielnicy Bia³o³êka pracowa³a w komisjach:
mieszkaniowej, ochrony œrodowiska, inwestycji, infrastruktury
i planowania przestrzennego. Dostrzegaj¹c problemy mieszkañców Bia³o³êki a zw³aszcza Tarchomina z³o¿y³a 132 interpelacje, dziêki którym uda³o siê rozwi¹zaæ niektóre problemy
i bol¹czki mieszkañców dzielnicy. Pragnie nadal kontynuowaæ
swoj¹ dzia³alnoœæ w stowarzyszeniu oraz jako radna.

Wielki las
w Galerii Wileñskiej
W sobotê, 15 wrzeœnia, Galeria Wileñska po raz
siódmy sta³a siê ekologicznym centrum dzielnicy dziêki
kolejnej edycji wydarzenia EKOPraga. Tym razem
tematem wiod¹cym imprezy by³ las.
W ramach proekologicznych czyta³ jego wczeœniejsze
dzia³añ, od lat prowadzonych „Sekretne ¿ycie drzew”, œwiaw Galerii Wileñskiej, w towy bestseller sprzed kilku
obecnym wydaniu dorocz- lat, z pewnoœci¹ wiedzia³, ¿e
nej imprezy, organizatorzy warto powalczyæ o nagrodê.
EKOPragi postanowili
Kolejn¹ atrakcj¹ by³o lubiaprzybli¿yæ swoim klientom, ne i coraz bardziej popularne
szczególnie tym najm³odszym, wœród mi³oœników przyrody
wartoœæ, jak¹ przedstawia dla tworzenie lasu w butelce,
cz³owieka las. Zaplanowano dla najm³odszych natomiast
wiele edukacyjnych atrakcji, przygotowano k¹cik zdromiêdzy innymi grê odbywa- wych s³odyczy bez cukru oraz
j¹c¹ siê na terenie Galerii gry i zabawy edukacyjne, w
Wileñskiej, dziêki której mo¿na których dzieci mia³y szansê
by³o nauczyæ siê postrzegaæ dowiedzieæ siê, czym jest
las jako ekosystem, a tak¿e k¹piel leœna i dlaczego warto
poznaæ tajniki jego funkcjono- wybraæ siê do lasu.
wania, zaœ na uczestników
Dziêki wykorzystaniu leœnych
konkursowego quizu czeka³o motywów, organizatorom
do wygrania 100 ksi¹¿ek au- imprezy uda³o siê stworzyæ
torstwa niemieckiego leœnika, atmosferê odpoczynku w
dzia³acza na rzecz ochrony zieleni drzew, a tym samym
przyrody i popularyzatora wzbudziæ chêæ obcowania z
wiedzy o lasach i zwierzê- przyrod¹, której przecie¿
tach, Petera Wohllebena, pt. jesteœmy czêœci¹.
JK
„Instrukcja obs³ugi lasu”. Kto

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na
stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek
www.targowek.waw.pl w dniu 18.09.2018 r. zosta³
wywieszony na 21 dni i podany do publicznej
wiadomoœci wykaz nr WGN/12/2018 dotycz¹cy
przeznaczenia nieruchomoœci po³o¿onych na terenie
dzielnicy Targówek do wydzier¿awienia na okres do 3 lat.

Zielone konsultacje
U zbiegu ulic Markowskiej i Z¹bkowskiej powstanie nowa,
zielona przestrzeñ do odpoczynku i rekreacji. Do 30 wrzeœnia mieszkañcy mog¹ zg³aszaæ swoje uwagi i pomys³y na
zagospodarowanie skweru za pomoc¹ maila. Wiadomoœci
nale¿y przesy³aæ na adres konsultacje@zzw.waw.pl.
£awki, huœtawki czy rozmieszczenie œcie¿ek, to tylko niektóre elementy, które bêd¹ konsultowane z warszawiakami.
Teren zieleni przy ul. Markowskiej ma spe³niæ oczekiwania
mieszkañców Pragi-Pó³noc, lubi¹cych odpoczynek w otoczeniu przyrody. W tym celu, przedstawiciele miasta wyrusz¹ w
teren zbieraj¹c opinie osób napotkanych przy okolicznych
ulicach i podwórkach. O zdanie zostan¹ zapytane te¿ dzieci
z pobliskiego przedszkola oraz m³odzie¿ z Klubu M³odzie¿owego na Brzeskiej. Najm³odsi warszawiacy powiedz¹, na
czym lubi¹ siê bawiæ i jakie atrakcje chcieliby mieæ na nowym
placu zabaw.
II etap konsultacji przy ul. Markowskiej:
* 11 paŸdziernika (czwartek) w godzinach 15.00-18.00
* 13 paŸdziernika (sobota) w godzinach 10.00-13.00
Po konsultacjach, na prze³omie listopada i grudnia 2018
powstan¹ szczegó³owe wytyczne dla architektów. Skwer wed³ug
wstêpnych planów zostanie otwarty jesieni¹ w przysz³ym roku.
Realizujemy program rewitalizacji
Od 2015 roku miasto prowadzi dzia³ania w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. S¹ to inwestycje w nowe
budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów
estetycznych historycznych kamienic. Dziêki miejskiemu dofinansowaniu, instytucje kultury oraz organizacje pozarz¹dowe
realizuj¹ liczne wydarzenia kulturalne, spo³eczne i integruj¹ce
mieszkañców. Dzia³ania skupiaj¹ siê w trzech dzielnicach
(Praga-Pó³noc, Praga-Po³udnie, Targówek) na 6 obszarach:
Nowa i Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek
Mieszkaniowy i Fabryczny. Do 2022 roku Warszawa przeznaczy
na ten cel 1,4 mld z³. Zamiany zachodz¹ ju¿ od 11 lat. Muzeum Warszawskiej Pragi, Centrum Kreatywnoœci Targowa,
zmodernizowany Teatr Powszechny i Teatr Rampa, Stadion
Narodowy, wêz³y komunikacyjne, a przede wszystkim II linia
metra da³y impuls do nowej ods³ony w tej czêœci miasta.
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„Panowie i Panie.
Oto pra¿anie!”

W poprzednim wydaniu NGP Ma³gorzata Markowska
przypomnia³a losy s³ynnej rodziny Fedoroñków. Obieca³a
wtedy, ¿e podjête zostan¹ prace porz¹dkowe wokó³ tego
miejsca. W³aœnie nades³a³a nam zdjêcie, ¿e istotnie siê
rozpoczê³y.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r.
poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek
Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14,
00-537 Warszawa, reprezentowanej przez Agatê Poœladê,
z³o¿ony dnia 31 sierpnia 2018 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci
gazowej œredniego ciœnienia do 0,5 MPa na dz. nr ew.
16/1, 16/2, 13/2, 15/5 (cz.), 11 (cz.) z obrêbu 4-04-22 przy
ul. Kiersnowskiego 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.
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.

Do 15 grudnia fundacja Edu&More realizuje program, na który
sk³ada siê opracowanie gry edukacyjnej dla dzieci, której bohaterami s¹ wybitni i ciekawi pra¿anie (tekst zagadek i rysunek
bohatera) – 35 bohaterów (40 zagadek); organizacja warsztatów
dla rodzin (odbêd¹ siê w sobotê, 20 paŸdziernika w podziemiach
Warszawsko-Praskiej Katedry œw. Floriana - 3 grupy po 20 dzieci
z rodzicami); organizacja warsztatów dla wychowawców i nauczycieli z praskich szkó³ (odbêdzie siê we wtorek, 23 paŸdziernika w
Muzeum Warszawskiej Pragi ok. 30 edukatorów); organizacja
spaceru po przemys³owej czêœci Pragi, zakoñczonego wizyt¹ w
dawnej fabryce Pollena-Uroda, obecnie Bohema – Strefa Praga
(ok. 50 osób).
Gra bêdzie bezp³atnie przeka- wi¹zanie s¹ informacjami o bozywana dzieciom, rodzicom i haterze. „Najstarsz¹ osob¹” jest
wychowawcom, którzy wezm¹ król W³adys³aw IV Waza, który
udzia³ w warsztatach prezentu- nada³ Pradze prawa miejskie, a
j¹cych grê oraz sztukê inspiru- „najm³odsz¹” œpiewak operowy
j¹cego opowiadania historii. Wies³aw Ochman.
Trafi tak¿e do praskich bibliotek,
Gra polega na rozwi¹zaniu
domów kultury, szkó³ podstawo- zagadek dotycz¹cych bohatera
wych i Muzeum Warszawskiej karty. Prowadz¹cy grê zna rozPragi. Projekt ma lokalny, praski wi¹zanie, które jest na drugiej
charakter. Udzia³ w warsztatach stronie i mo¿e naprowadzaæ
i spacerze te¿ jest bezp³atny, ale na odpowiedŸ. Dzieci (wiek: 6+)
po wczeœniejszej rejestracji.
bior¹ce udzia³ w grze to PRASCY
Bohaterami gry s¹ osoby, które DETEKTYWI.
urodzi³y lub wychowa³y siê na
Gra mo¿e byæ wykorzystywana
Pradze, tu uczêszcza³y do szko³y, na zajêciach pozalekcyjnych,
pracowa³y lub mieszka³y. Zrobi³y w œwietlicach szkó³, ognisk
coœ wyj¹tkowego, inspiruj¹cego, praskich i w czasie spotkañ
po¿ytecznego dla lokalnej rodzinnych. Mo¿e byæ inspiracj¹
spo³ecznoœci lub wyje¿d¿aj¹c do innych dzia³añ, np.: tworzenia
z Pragi zas³ynê³y w Polsce albo w³asnych biografii, zagadek;
nawet w œwiecie. Wœród wybranych tworzenie rysunków, plakatów;
osób s¹: ¿o³nierze, powstañcy, organizowanie spacerów po miejnauczyciele, pedagodzy i w³a- scach zwi¹zanych z bohaterami
œciciele szkó³, przedsiêbiorcy, gry (w zagadkach najczêœciej s¹
osoby duchowne (katolicy, prawo- te miejsca wskazane i upamiêts³awni i ¯ydzi), artyœci, architekci, nione np. tablic¹). Partnerzy:
naukowcy i inni. Zagadk¹ jest szko³y podstawowe i biblioteki
wybrane zagadnienie z biografii. publiczne Pragi Pó³noc, Muzeum
Jednoczeœnie zagadka i roz- Warszawskiej Pragi.

Spo³eczny
6 nowa obserwator
gazeta praska

Kandydujê
Dziœ bêdzie bardzo osobiœcie. Jak
nigdy do tej pory w historii mojej
wspó³pracy z „Now¹ Gazet¹ Prask¹”. Czêœæ
Szanownych Czytelników ju¿ zapewne o
tym wie – tak, kandydujê w tegorocznych
wyborach samorz¹dowych do Rady
Dzielnicy Praga Pó³noc. Startujê razem z
24 osobami z list Komitetu Wyborczego
„Porozumienie dla Pragi”.
To komitet lokalny, stworzony przez
aktywnych mieszkañców naszej dzielnicy.
£¹czy nas Praga. Wœród nas s¹ pra¿anie
od pokoleñ, jak i osoby, które przygodê
z Prag¹ rozpoczê³y kilka lat temu. Na
listach znajdziecie osoby zaanga¿owane
w wiele lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój zieleni, poprawê bezpieczeñstwa, ochronê zabytków, edukacjê
m³odych pra¿an, promocjê praskiej
przedsiêbiorczoœci.

Zadanie, jakie jest przed nami, do
³atwych nie nale¿y. Ale nie jest równie¿
niemo¿liwe do wykonania. Wybory samorz¹dowe, w odró¿nieniu od wyborów
parlamentarnych, rz¹dz¹ siê swoimi prawami.
W przypadku tych pierwszych g³osujemy
na ludzi, na naszych s¹siadów. W przypadku
tych drugich sympatia wyborcy kierowana
jest przede wszystkim ku partyjnym
logotypom. Œmiem twierdziæ, ¿e wybory
samorz¹dowe to najwa¿niejsze wybory z
perspektywy wielu mieszkañców. To radni,
których wybieraj¹, poœrednio odpowiadaj¹
za szereg lokalnych spraw, takich, jak naprawa dziurawych chodników, remonty
szkó³ i przedszkoli, remonty budynków
komunalnych czy utrzymanie w nale¿ytym stanie terenów zielonych. Radnych
³atwiej rozliczaæ z niespe³nionych obietnic
i niezrealizowanych pomys³ów. Mo¿na im

Praski folwark

Przemyœlany wybór
Obecna kadencja samorz¹dowa powoli
dobiega koñca. Przez ostatnie 1,5 roku
mia³am zaszczyt przewodniczyæ Klubowi
Radnych Niezale¿nych, w sk³ad którego
wchodzili oprócz mnie radna Magdalena
Guga³a i radny Piotr Pietruszyñski. Wszystkie
podejmowane przez nas dzia³ania nie
by³y zwi¹zane z programem ¿adnej partii,
tylko z potrzebami mieszkañców Pragi.
Skupialiœmy siê na kwestiach zwi¹zanych
z popraw¹ struktury zasobu komunalnego,
tym samym warunków mieszkaniowych
pra¿an (pod³¹czenie budynków do miejskiej
sieci c.o. i c.c.w), wprowadzeniu jednolitych
standardów jakoœciowych przy naprawach
i remontach. Dzia³alismy na rzecz szeroko
rozumianej przestrzeni miejskiej, infrastruktury, zwiêkszenia poziomu bezpieczeñstwa, zak³adania nowych parków, zazieleniania ci¹gów pieszych i komunikacyjnych
czy wypracowania nowych, ulepszonych
standardów pielêgnacji zieleni na Pradze.
Ka¿da skarga mieszkañców by³a wnikliwie
i szczegó³owo analizowana, co czasami
wrêcz przysparza³o nam wrogów, zarówno
wœród cz³onków partii politycznych, lobbu-

j¹cych za jednostkami bud¿etowymi, na
które skargi wp³ywa³y, jak równie¿ kadry
kierowniczej tych jednostek.
Zachowuj¹c pe³en obiektywizm, wykorzystuj¹c w³asn¹ wiedzê i doœwiadczenie,
bazuj¹c na faktach i dokumentach, maj¹c
na wzglêdzie dobro dzielnicy i jej mieszkañców, uczciwie i transparentnie realizowaliœmy powierzone nam zadania przez
pra¿an. Mieliœmy tak¹ mo¿liwoœæ tylko
i wy³¹cznie dlatego, ¿e byliœmy niezale¿ni
i nie ogranicza³y nas ¿adne odgórne decyzje polityczne. Nie sztuk¹ jest podnosiæ
rêkê w górê, decyduj¹c o losie dzielnicy,
byæ g³osem w rz¹dz¹cej wiêkszoœci. Sztuk¹
jest wiedzieæ, czego tak naprawdê oczekuj¹
mieszkañcy. Potrafiæ powiedzieæ NIE i co
najwa¿niejsze - odpowiednio to uargumentowaæ i podaæ alternatywne rozwi¹zanie.
Dzielnica potrzebuje dobrych mened¿erów,
samorz¹dowców i administratorów. Nie
potrzebuje metod dzia³ania lokalnych
struktur partii politycznych, przeniesionych
ze szczebla ogólnopolskiego. Hierarchiczna
organizacja partii politycznych grozi bowiem

podziêkowaæ przy urnie, nie wybieraj¹c na
kolejn¹ kadencjê, ale mo¿na te¿ rozliczaæ
na bie¿¹co, podczas codziennych spotkañ
w parku, w sklepie osiedlowym, na bazarku,
czy w koœciele.
Zapytacie Pañstwo, dlaczego zdecydowa³em siê kandydowaæ? Nie jest ³atwo w
kilku zdaniach odpowiedzieæ na tak postawione pytanie. Powiem tylko, ¿e decyzja
by³a efektem wielu lat dzia³añ na Pradze i
rozmów z wieloma mieszkañcami. Dzia³añ
takich, jak wspólne akcje s¹siedzkich
sprz¹tañ najbli¿szej okolicy, walka o
zachowanie parku przy Kawêczyñskiej,
spo³eczny monitoring remontu tej ulicy,
walka o powrót biblioteki na Osiedle Kijowska,
czy zabiegi na rzecz utworzenia na Szmulkach domu s¹siedzkiego. Prowadzone przy
ró¿nych okazjach rozmowy i pytania w
rodzaju „czy nie planuje pan startu na
radnego?” utwierdzi³y mnie w tej decyzji.
Cieszê siê, ¿e startujê z ludŸmi, którzy
patrz¹ na Pragê jak na cenne wspólne dobro
i którzy dla Pragi dzia³aj¹ i dzia³aæ bêd¹.
wytworzeniem relacji osobistej podleg³oœci,
które mog¹ wejœæ w konflikt z interesami
reprezentowanych wyborców. Partie s¹
niedostosowane do specyficznych potrzeb
polityki lokalnej, a wrêcz czasami ograniczaj¹ mo¿liwoœæ dzia³ania na rzecz
lokalnej spo³ecznoœci. Ostatnio przeczyta³am
odpowiedŸ jednego z czo³owych polityków
na pytanie: „ile polityki powinno byæ w
samorz¹dzie” – du¿e partie polityczne
„mog¹ pomóc samorz¹dowi”. Oczywiœcie
mog³yby pomóc, ale ... ile negatywnych
zjawisk, którymi siê rz¹dz¹, nale¿a³oby
uprzednio wyeliminowaæ? Dla partii
politycznych liczy siê w³adza, dla nas –
lokalnych dzia³aczy – cz³owiek.
Samorz¹d powinien byæ pozbawiony
„etykietki” partyjnej. Lokalni radni powinni
rozwi¹zywaæ sprawy mieszkañców, a nie
zastanawiaæ siê nad partyjnymi interesami.
Jeœli samorz¹d nie s³ucha mieszkañców,
nie rozmawia z nimi to nie jest zdolny
do wykonywania swoich podstawowych
zadañ. Wzorowi radni powinni byæ bogaci
w empatiê, powinni rozumieæ dzielnicê i
potrzeby jej mieszkañców.
Dlatego te¿ mam przyjemnoœæ poinformowaæ Pañstwa, i¿ cz³onkowie Klubu Radnych
Niezale¿nych: Ma³gorzata Markowska, Magdalena Guga³a i Piotr Pietruszyñski, podjêliœmy

Prosto z mostu

Dwa województwa, dziewiêtnaœcie dzielnic, bêc
Pamiêtaj¹ Pañstwo wielk¹ narodow¹
dyskusjê o podziale województwa mazowieckiego? Zaprz¹ta³a nasze umys³y
gdzieœ pomiêdzy narodow¹ debat¹ o tym,
jak wypad³a matka Madzi w filmie, i dociekaniami, na co zbiera teraz pieni¹dze
Mateusz Kijowski.
Oczywiœcie, by³ to kolejny humbug,
powsta³y na styku maj¹cych niepohamowana potrzebê mówienia polityków i
bezkrytycznych dziennikarzy. Nikt powa¿ny podzia³u naszego województwa
nie planowa³, a najlepszym na to dowodem jest fakt, ¿e nie rozpoczê³a siê
nawet k³ótnia pomiêdzy P³ockiem i
Radomiem o to, które z nich ma zostaæ
stolic¹ nowego województwa.
Taki sam humbug, jak zg³oszony przez
jednego z kandydatów na prezydenta
Warszawy pomys³ utworzenia dziewiêtnastej dzielnicy. Ju¿ s³owa: „mam w rêku
projekt ustawy, który tworzy now¹ dziewiêtnast¹ dzielnicê” œwiadczy³y o tym, ¿e
kandydat nie wie, o czym mówi. Warszawskich dzielnic nie tworzy siê za pomoc¹
ustawy, lecz decyzji rady miasta. Przede
wszystkim jednak – dzielnica to wspólnota
ludzi zamieszkuj¹cych czêœæ miasta. Na
terenie proponowanym przez kandydata
- wzd³u¿ brzegów Wis³y od pó³nocnych do

po³udniowych granic Warszawy - prawie
nikt nie mieszka. Dla kogo wiêc ta
dzielnica?
Có¿, mo¿e w wyniku realizacji œmia³ych
planów rozwojowych jacyœ mieszkañcy
siê w niej pojawi¹. To gdzie bêdzie ratusz,
w którym bêd¹ za³atwiaæ swoje sprawy?
Kto z Pañstwa chcia³by mieszkaæ w dzielnicy,
w której do urzêdu, gdzie np. odbiera siê
nowy dowód czy decyzjê 500 plus, trzeba
jechaæ 30 km (bo taki rozmiar liniowy
ma mieæ nowa dzielnica)? Kandydat,
prezentuj¹c rysunki biurowców, fontann i
pasa¿y, mia³ na myœli prawdopodobnie
specjaln¹ strefê ekonomiczn¹, ale wysz³a
mu dzielnica. Ot, i ju¿ mamy temat na
dyskusjê.
Z podzia³em województwa trochê
jednak by³o na rzeczy. Mazowsze ju¿ 10
lat temu przekroczy³o próg wskaŸnika,
który decyduje o otrzymywaniu z Unii
Europejskiej czêœci œrodków na rozwój,
czyli 75% unijnej œredniej wartoœci PKB na
1 mieszkañca. WskaŸnik zawy¿a oczywiœcie aglomeracja sto³eczna, w której ten
wskaŸnik wynosi 148%, podczas gdy w
reszcie Mazowsza nie dochodzi on nawet
do 60% (dane z 2015 r.).
Problem ten mo¿na by³o rozwi¹zaæ bez
¿adnego dzielenia województw. Jeszcze w

Bia³o³êcka karuzela

Pilnujmy wyborów
Wierzê, ¿e nam siê uda. ¯e dziêki poparciu Mieszkañców, w tym Szanownych
Czytelników wprowadzimy do rady dzielnicy
osoby, które rzetelnie bêd¹ wywi¹zywaæ
siê ze z³o¿onych obietnic. Niezale¿nie od
tego na kogo oddadz¹ Pañstwo swój g³os,
mam nadziejê, ¿e bêdziecie w wyborach
uczestniczyæ. To od Pañstwa g³osów zale¿y
los Pragi przez najbli¿sze 5 lat!
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

decyzjê o wspólnym starcie w nadchodz¹cych
wyborach samorz¹dowych z list KWW Jana
Œpiewaka – Wygra Warszawa. Jesteœmy z
Pragi, nie partii. Interesuj¹ nas konkretne
dzia³ania dla dzielnicy i mieszkañców.
Cytuj¹c Jana Œpiewaka - kandydata na
prezydenta: „Warszaw¹ zawsze rz¹dzi³y
partie. Czas ¿eby mieszkañcy odzyskali
swoje miasto”.
Nasz¹ dotychczasow¹ pracê poddajemy
Pañstwa ocenie i z pokor¹ przyjmiemy
Pañstwa decyzjê.
Niech zwyciê¿y rozs¹dek i wiara, ¿e razem
mo¿emy wiêcej! Niech Wygra Warszawa!
„Drogê ¿ycia wyznaczaj¹ znaki naszych
codziennych wyborów”
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Kampania samorz¹dowa wchodzi w
ostatni etap, do wyborów zosta³ mniej ni¿
miesi¹c. Wszyscy kandydaci zajêci s¹
tworzeniem swoich programów, materia³ów
wyborczych, ulotek i plakatów. Przed nami
nowa, 5-letnia kadencja samorz¹du.
Kandydaci, którzy zdobêd¹ najwiêksze
zaufanie wyborców, dost¹pi¹ zaszczytnej
funkcji reprezentowania mieszkañców
swoich mniejszych b¹dŸ wiêkszych ojczyzn
– dzielnic, miast i województw. Jak wa¿ny
jest wybór w³aœciwych pretendentów do
roli zarz¹dców widzimy na przyk³adzie
dzielnicy Bia³o³êka. Od pocz¹tku kadencji
2014-2018 w zasadzie nieprzerwanie
w³adzê dzier¿y Platforma Obywatelska,
utrzymuj¹c wyj¹tkowo niskie standardy
wywi¹zywania siê w³odarzy z powierzonych
ról. Od pocz¹tku do koñca za priorytet
stawiaj¹ sobie utrzymanie siê u sterów
w³adzy. Symbolem takiej postawy sta³
siê radny i obecny przewodnicz¹cy rady
dzielnicy Bia³o³êka, Pawe³ Tyburc, który
zgodnie z wynikiem ostatnich wyborów
samorz¹dowych nie zosta³ radnym. I to po
ponownym przeliczeniu g³osów przez s¹d!
Jak to mo¿liwe? Po wyborach okaza³o siê,
¿e do samodzielnego rz¹dzenia dzielnic¹
Platformie zabra³o jednego radnego.
Zmieniono wiêc wyniki wyborów, a ówczesny burmistrz Piotr Jaworski t³umaczy³
to „czeskim b³êdem” przy podliczaniu
wyników wyborów z komisji obwodowych
w urzêdzie dzielnicy. Beneficjentem sfa³szowania wyników sta³ siê Pawe³ Tyburc,
który, co znamienne, przez obecn¹ koalicjê
PO-IMB zosta³ wybrany przewodnicz¹cym
rady. Zaprowadzanie tak haniebnie niskich
standardów odbi³o siê na jakoœci ¿ycia na
Bia³o³êce nas wszystkich. Dlatego apelujê
do Pañstwa, aby poza w³aœciwie oddanym
g³osem zwracaæ uwagê na sam przebieg

procesu wyborczego, pilnowaæ wyborów.
Ju¿ nigdy wiêcej nie powinniœmy dopuœciæ
do tego, ¿e w efekcie wp³ywania na
wyniki wyborów reprezentuj¹ nas radni,
którzy nie zostali wybrani przez mieszkañców. Poni¿ej przedstawiam szereg
udokumentowanych nieprawid³owoœci z
ostatnich wyborów, aby uczuliæ pañstwa
na najbardziej jaskrawe przyk³ady
fa³szowania wyników: 1. g³osy wa¿ne
kwalifikowane jako g³osy niewa¿ne na
podstawie twierdzenia, ¿e w wyznaczonym
do g³osowania polu przecinaj¹ siê wiêcej
ni¿ dwie linie, 2. przewodnicz¹cym
komisji og³asza siê osoba podaj¹ca siê za
pracownika urzêdu, t³umacz¹c, ¿e najlepiej
wie jak sprawnie przeprowadziæ liczenie
g³osów, 3. brak wywieszonych na lokalach
komisji protoko³ów b¹dŸ wywieszenie protoko³ów niekompletnych, i najwa¿niejsze:
4. zmiana wyników na protoko³ach w
urzêdzie dzielnicy i wzywanie przedstawicieli komisji do zatwierdzania zmian.
Zadbajmy, aby w samorz¹dzie reprezentowali nas prawdziwi zwyciêzcy.
£ukasz Oprawski
by³y zastêpca burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na
stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek
www.targowek.waw.pl w dniu 18.09.2018 r. zosta³
wywieszony na 21 dni i podany do publicznej
wiadomoœci wykaz nr WGN/13/2018 dotycz¹cy
przeznaczenia nieruchomoœci po³o¿onych na terenie
dzielnicy Targówek do wydzier¿awienia na okres do 3 lat.

Ch³odnym okiem

Wybory, wybory - trochê statystyki i historii

2015 r. rz¹d wspólnie z w³adzami województwa wyst¹pi³ do Komisji Europejskiej
o utworzenie z Mazowsza dwóch regionówjednostek statystycznych: Warszawy z 9 powiatami oraz reszty. Unia to zaakceptowa³a
i podzia³ wszed³ w ¿ycie 1 stycznia 2018 r.
Niestety, z jakichœ powodów podzia³
ten nie jest uwzglêdniany w planach bud¿etowych Unii po 2020 r. (nie jesteœmy
jedyni poszkodowani; nie uwzglêdniono
równie¿ 4 innych krajów). Wiadomo, ¿e w
Brukseli interweniuje marsza³ek Struzik.
Ciekaw jestem, co robi w tej sprawie rz¹d.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl

Pierwsza tura wyborów, która odbêdzie
siê 21 paŸdziernika, wy³oni przysz³ych
wybranych na 5- letni¹ kadencjê radnych
rad dzielnic, m.st Warszawy i sejmiku.
Wy³oni tak¿e prezydenta Warszawy, a w
przypadku, gdy ¿aden ze zg³oszonych
kandydatów nie otrzyma 50% g³osów w
I turze, dwóch z najlepszymi wynikami
zmierzy siê w II turze, 4 listopada. Pozwolê
sobie przeanalizowaæ statystyki kandydatów do rady dzielnicy Praga Pó³noc m.st
Warszawy, do której i sam aspirujê. Ogó³em
w ka¿dym z trzech okrêgów na Pradze
zg³oszono po 8 list wyborczych. Cztery
zg³osi³y partie i koalicje partii politycznych
- PiS, KO, SLD Lewica Razem, Kukiz 15 i
cztery komitety lokalne - Wygra Warszawa,
Ruch Samorz¹dowy Mieszkañców, Kocham
Pragê i Porozumienie dla Pragi. Pe³ne listy
w ka¿dym z trzech okrêgów, czyli 29 kandydatów ³¹cznie, zg³osi³ SLD, PiS, Wygra
Warszawa i Kocham Pragê. O 23 mandaty
radnych dzielnicy Praga Pó³noc ubiega³o siê
bêdzie 221 kandydatów, czyli prawie 10
o jeden mandat. Cztery lata temu o mandaty ubiegali siê kandydaci tak¿e z oœmiu
list wyborczych. S¹ jednak du¿e ró¿nice.

Szeœæ komitetów pojawia siê po raz pierwszy.
Tylko dwa, które wystawi³y swoich kandydatów cztery lata temu, robi¹ to powtórnie
to SLD i PiS. Cztery ugrupowania lokalne,
które wystartowa³y w 2014 r. okaza³y siê
efemeryczne i zniknê³y ze sceny samorz¹dowej na Pradze. Ich mandatariusze
pojawiaj¹ siê jednak na listach nowych
komitetów lokalnych. Migracje bywaj¹ doœæ
dziwne i zaskakuj¹ce. To jednak materia³
na inn¹, g³êbsz¹ analizê. Mijaj¹ca kadencja przeora³a t¹ radê dok³adnie. Rz¹dz¹cy
wszechw³adnie PiS wymieni³ dwóch burmistrzów i piêciu wiceburmistrzów. Trzykrotnie
zmienia³ koalicjantów, sprowadzaj¹c ich do
roli przystawek, które likwidowa³ jedna po
drugiej. Niektórzy radni w trakcie kadencji
potrafili trzykrotnie zmieniæ „barwy klubowe”.
Zmniejszy³ siê sk³ad samego klubu PiS,
odesz³o dwoje radnych z klubu PO, rozpad³y siê lokalne komitety. Najbardziej
stabilni i pracowici okazali siê radni SLD,
które w takiej samej iloœci zaczynali i koñcz¹
kadencjê, sk³adaj¹c prawie 30% wszystkich
interpelacji i zapytañ w sprawach mieszkañców do burmistrza. Wygl¹da to na
samochwalstwo, ale takie s¹ fakty, które

mo¿na sprawdziæ. Oczywiœcie, zahaczam
o debatê czy g³osowaæ na przedstawicieli partii politycznych, czy ugrupowañ
lokalnych. Z poziomu Pragi Pó³noc rzecz
wydaje mi siê jednoznaczna. Partie
daj¹ wzglêdn¹ stabilizacjê w³adzy, ale tak
naprawdê licz¹ siê ludzie i to na nich
warto siê orientowaæ, oddaj¹c swój g³os.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

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

Biernota a pierogi z miêsem
Proszê Szanownych Pañstwa
jesteœmy spo³eczeñstwem biernot.
Jesteœmy bierni i na³ogowi we
wmówieniach przedwyborczych.
Kolejne rz¹dy wraz z koœcio³em
katolickim od 966 roku od przedszkola prowadz¹ technologiczny
„ci¹g” narodowego odmó¿d¿ania.
Polska jest coraz s³absza i coraz
g³upsza. Owoce „ci¹gu” to trzy
rozbiory, przegrane powstania, a
tak¿e marsza³ek Sejmu jako absolwent pomaturalnej szko³y
ogrodnictwa. Szefem Orlenu jest
burmistrz Pcimia, prezes PIS-u
bez odpowiedzialnoœci prawnej,
w mojej gminie wójtem jest
fryzjer. W MON genera³ salutowa³
pomocnikowi aptekarza. Prezydent,
zwierzchnik si³ zbrojnych, mówi
aj du za afront braku krzes³a

przy biurku. To nie bêdzie mia³o
koñca i nie bêdzie mia³o, dopóty
nie ruszycie g³ow¹ i biernych
d… w dniu wyborów. ¯yciorysy
kandydatów, wykszta³cenie i
kompetencje s¹ jawne, wystarczy
klikn¹æ.
Kontynuuj¹c opowieœæ przedwyborcz¹ opowiem Szanownym
Pañstwu (obecnie ca³a retoryka
u¿ywa mojego zwrotu) o braku
wyobraŸni w spe³nianiu marzeñ.
Moja przyjació³ka oprócz 23
psów i kotka, zapragnê³a mikroœwinek. Pe³na fascynacji i urzeczona urokiem tych zwierz¹tek
kupi³a …. cztery. Wybudowa³a
na swojej dzia³ce rekreacyjnej
luksusowy chlewik z którego mikroœwinki uciek³y natychmiast,
gdy¿ albowiem intelektualnie

nam nie ustêpuj¹. Piggi, Figgi,
Kaczor i Denis zaczê³y uprawiaæ
ryjow¹ turystykê krajoznawczo
pokarmow¹, która zaprowadzi³a
je w pobli¿e przystanku autobusowego. Tam¿e stoi kosz na
œmieci i okoliczni wszystko …..
wiadomo. Aliœci dosz³o te¿ do
nag³ego przebiegania przez ulicê
i zagro¿enia wypadkiem drogowym. Wszelakie ob³awy, tak¿e
z podbierakami wêdkarskimi,
pali³y na panewce. Moja broñ
palmerowska by³a zbyt silna
dla takich maluchów, wiêc z pomoc¹ przyszed³ przypadek. Moja
przyjació³ka ciê¿ko pracuje i
wieczorami jada byle co. Kiedyœ
przydarzy³y siê pierogi z miêsem
w takiej iloœci, ¿e rzuci³a kilkoma
w stronê chrumkaj¹cych ryjków.

Œwinki rzuci³y siê na nie jak
naród na 500 plus. Po dwóch
dniach zosta³ otworzony chlewik
tym razem przeobra¿ony w super
wiêzienie i na jego najdalszym
koñcu zosta³y wyrzucone gor¹ce pierogi z miêsem wraz
ze skwareczkami i pachn¹cym
t³uszczykiem. Œwinie ponad
godzinê sta³y przed wrotami,
doskonale wiedz¹c, ¿e je¿eli
przekrocz¹ tê liniê, to zostan¹
z powrotem uwiêzione i wolnoœæ
u s¹siadów i piêkna rodzimej
ziemi zostanie im zabrana.
Po dwóch godzinach wolni i solidarni posz³y na koniec tego
chlewa i ka¿da pobra³a po
jednym. Joasia natychmiast
zamknê³a pu³apkê, zadzwoni³a
do mnie, poniewa¿ zaœmiewa³a
z wygl¹du ryjków mikroœwinek.
Sta³y nie gryz¹c pierogów przed
zamkniêtymi drzwiami pu³apki
z wyraŸnym wra¿eniem na ryjach
jakie by³yœmy g³upie. Ja tego
nie zmyœli³em to jest absolutna
prawda przedwyborcza historia
prawdziwa dla œwiniñ i odpowiedzialnych obywateli.

Filipiñski uzdrowiciel EFRENDO S. BALDO
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu MERIDIAN
w Baguio City na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej i wioski
Supang przynale¿nej do Igorod Tribe, która s³ynie z daru uzdrawiania
praktykowanego i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.
Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego wieku
jest uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele
cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y
obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne.
Dzia³a na wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e
spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. 45 minut, ale zale¿y to
od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to
manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje,

filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹ zdumieni
umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e
czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
EFRENDO 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, drêtwienie r¹k i nóg
Dlaczego lepiej wybraæ Efrendo?
- wizyta trwa ok. 45 minut przez które Efrendo zajmuje siê
ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem wskazanych miejsc
- doje¿d¿amy do domu czy szpitala je¿eli 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:
26, 27, 28, 29 wrzeœnia
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 paŸdziernika
Zapisy i informacje w godz. od 9 do 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

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
US£UGI
ADWOKAT JOANNA LIPKA
przyjmuje ju¿ na Grochowie przy
ul. Grenadierów 12 - umowy,
odszkodowania, rozwody,
alimenty, nieruchomoœci,
spadki, sprawy karne,
porady, tel. 517-355-662
AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
KONSERWATOR, z³ota r¹czka
606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808

PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444
SKUP aut tel. 573-418-807
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi cenne
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
• Drzwi antyw³amaniowe

D Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
PCV i AL
W • Parapety wew. i zew.
I • Rolety wew. i zew.

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

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

Darmowe pomiary t³uszczu
i zakwaszenia organizmu.
Poznaj przyczynê.
Zadzwoñ i umów siê na rozmowê
tel. 602 267 377.
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