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Nak³ad 25 000 egz.

Remonty
bia³o³êckich ulic

Nowa szko³a na Bia³o³êce
Tysi¹c uczniów bêdzie siê uczy³o w szkole przy Ruskowym
Brodzie. W³aœnie rozstrzygniêto przetarg na jej budowê.
Na lekcje wf, prowadzone na boiskach usytuowanych po
drugiej stronie ulicy, uczniowie przechodziæ bêd¹ po k³adce
przerzuconej nad ulic¹.
28 wrzeœnia w³adze dzielnicy wschodniej - gimnazjum. Kiedy
Bia³o³êka rozstrzygnê³y przetarg okaza³o siê, ¿e ma powstaæ
na realizacjê kolejnej, d³ugo jedynie podstawówka, nie
oczekiwanej inwestycji oœwiatowej. mo¿na by³o jej podzieliæ na
Za kwotê 53,8 mln z³ spó³ka dwa budynki, posadowione
ERBUD do lipca 2020 ma zbu- po dwóch stronach ulicy, bo
dowaæ szko³ê podstawow¹ w trzeba by zbudowaæ dwie kuchrejonie ul. Ruskowy Bród i Ver- nie, dwie sto³ówki i dwie sale
diego, na dwuhektarowej dzia³ce, gimnastyczne, co oczywiœcie
któr¹ dzielnicy uda³o siê pozy- zwiêkszy³oby koszty. St¹d wzi¹³
skaæ ju¿ pod koniec 2016 roku siê pomys³ na umieszczenie
od Agencji Nieruchomoœci Rol- szko³y po jednej stronie ulicy,
nych. Sprawa przygotowywania a boisk sportowych - po drugiej.
przetargu przeci¹ga³a siê m.in.
Ostatecznie szko³a ma byæ
ze wzglêdu na reformê oœwiaty, przeznaczona dla prawie tysi¹ca
likwiduj¹c¹ gimnazjum.
uczniów. Planowane jest utworzeW pierwszych planach bowiem nie 37 oddzia³ów: 13 dla klas I-IV,
zak³adano, ¿e po zachodniej 9 dla klas V-VI i 15 dla klas VIIstronie ulicy Ruskowy Bród VIII. Kompleks bêdzie siê sk³ada³
dokoñczenie na str. 6
powstanie podstawówka, a po

Lata mijaj¹
Z Ireneuszem Tonder¹, jednym z seniorów praskiego
samorz¹du rozmawia NGP
Sonda¿e ma Pan przychylne.
Z tym seniorem to lekka
przesada, raczej m³odzie¿
Sonda¿e to nie wszytko, na
starsza nie mam jeszcze 60-tki, przychylnoœæ wyborców i g³osy
ale ponad 24 lata w samorz¹dzie trzeba sobie zas³u¿yæ
to niez³y wynik. Niewielu takich ciê¿k¹, mozoln¹, systemajak ja.
tyczn¹ prac¹ wœród ludzi.
Bêdzie Pan obchodzi³
Które to ju¿ Pana wybory
jubileusz 25-lecia.
samorz¹dowe?
To wszystko zale¿y od moich
Wliczaj¹c przerwan¹ kadencjê
praskich wyborców.
w 2000 roku dziewi¹te.

Czas wakacji to zwyczajowo czas wzmo¿onych remontów
ulic i dróg. Co w tym temacie dzia³o siê w lecie i dzieje siê
obecnie na Bia³o³êce? Okazuje siê, ¿e lista dróg, które dziêki
ró¿nym programom zostan¹ do koñca roku wyremontowane
jest wyj¹tkowo d³uga.
Do najpilniejszych inwestycji odpowiedni¹ szerokoœæ, a
drogowych na Bia³o³êce nale¿y ponadto w ci¹gu najbli¿szych
poprawa nawierzchni dróg nie- kilku lat nie mog¹ byæ na nich
utwardzonych, st¹d trwa wielkie planowane inwestycje takie jak
utwardzanie dróg na Bia³o³êce. budowa wodoci¹gu czy oœwieW 2017 roku zosta³ urucho- tlenia, które oznacza³yby prucie
miony miejski program remontów œwie¿o po³o¿onej nawierzchni.
tego typu dróg.
W ramach miejskiego projektu,
– Chcemy bez du¿ych, kosz- Zak³ad Remontów i Konserwacji
townych inwestycji poprawiæ ja- Dróg ju¿ wykona³ na terenie
koœæ lokalnych ulic w rejonach, Bia³o³êki now¹ nawierzchniê ulic:
gdzie mamy jeszcze drogi Pszenicznej, Semaforowej,
gruntowe - mówi³a wiosn¹ ubie- Karnickiej, Myœliwskiej, Inow³odzg³ego roku Renata Kaznowska, kiej, pierwszy odcinek ul. Fortel,
Jarzêbinowej i Platanowej. W
wiceprezydent Warszawy.
Miasto przeznaczy³o 20 mln z³ trakcie realizacji jest ulica
na szybkie remonty gruntówek, Raciborska i Szamotulska. Do
polegaj¹ce na po³o¿eniu na koñca roku utwardzone maj¹
podbudowie z t³ucznia kamien- zostaæ ulice: Ornecka (na pó³noc
nego dwóch warstw (wi¹¿¹cej i od Szamocina) i Wojdyñska (od
œcieralnej) nawierzchni asfaltowej, Olesina do Stumilowego Lasu).
bez budowania oœwietlenia,
Na miejskim projekcie jest
odwodnienia, kanalizacji czy wzorowany Bia³o³êcki program
chodników. Ulice musz¹ spe³niaæ utwardzania dróg gruntowych.
konkretne warunki. Musz¹ I tak dziêki kontynuacji miejm.in. posiadaæ kategoriê drogi skiego programu utwardzania
publicznej gminnej, mieæ ure- dróg gruntowych i uruchomiegulowany status w³asnoœciowy, niu bliŸniaczego programu przez
dzielnicê, na Bia³o³êce w tym
STOMATOLOGIA roku rekordowa liczba dróg
zyska now¹ nawierzchniê. W
czasie wakacji dzielnica podPROMOCJA

- 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

Pierwsze w 1991 Pan
przegra³.
Trudno by³o przedstawicielowi
lewicy zaraz po przemianach
w Polsce aspirowaæ do zaufania wyborców. W ca³ej
Warszawie zdobyliœmy wtedy
osiem mandatów.
Cztery lata póŸniej zosta³
Pan radnym nieistniej¹cej
ju¿ Gminy Centrum i wiceburmistrzem Pragi Pó³noc.
Znak czasu. Wtedy nazywa³o siê
to zastêpca dyrektora zarz¹du,
wpad³em do g³êbokiej wody.
dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 2

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)

Komitet Jana Œpiewaka Wygra Warszawa:
jesteœmy z Pragi, nie z partii!
Intensyfikacja dzia³añ w ramach programu rewitalizacji i „Ciep³o
sieciowe w budynkach komunalnych”, remonty pustostanów,
zieleñ, bezpieczeñstwo pieszych, edukacja. O priorytetach,
wartoœciach oraz zaufaniu rozmawiamy z liderami praskich
list porozumienia „Jana Œpiewaka - Wygra Warszawa”
Du¿o mówicie o uczciwoœci praskich list porozumienia
i transparentnoœci. Dlaczego „Jana Œpiewaka Wygra Warszamieszkañcy mieliby wam zaufaæ? wa” pracowali na rzecz dzielnicy,
Ma³gorzata Markowska: Na tworz¹c Klub Radnych Niezawstêpie chcia³abym nadmieniæ, le¿nych. Zachowuj¹c pe³en
i¿ w obecnej kadencji liderzy obiektywizm, a zarazem wykorzy-

stuj¹c wiedzê i doœwiadczenie
zawodowe, uczciwie i transparentnie realizowaliœmy powierzane nam przez pra¿an zadania.
Konsekwentnie, czêsto wbrew woli
innych radnych, podnosiliœmy
zagadnienia niewygodne dla nich,
ale wa¿ne dla mieszkañców.
W naszym s³owniku nie wystêpuj¹ okreœlenia „nie da siê, nie
dokoñczenie na str. 5
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dokoñczenie ze str. 1

pisa³a z wykonawc¹ umowê
na realizacjê prac.
W ramach tej umowy w ci¹gu
jednego roku zostanie utwardzonych a¿ 11 ulic. W ramach
dzielnicowego programu utwardzon¹ nawierzchniê zyskaj¹:
- Chlubna - od ul. Zawiœlañskiej
do ul. Chlebowej; - Geograficzna
- od jezdni serwisowej ul.
Modliñskiej do ul. Czarodzieja;
- Ma³ego Rycerza - od ul.
Ostródzkiej na zachód ok. 200 m;
- Podró¿nicza - od Krokwi w
kierunku ul. 15 Sierpnia; - Spichrzowa - od koñca asfaltu w
kierunku ul. K¹ty Grodziskie; Toporczyków - od ul. Bia³o³êckiej
do ul. Ojca Aniceta; - Wadowicka - od ul. Henrykowskiej
do ul. Tapetowej; - Widna - od
ul. Wyganowskiej do ul. Na
Prze³aj; - Wyganowska - od ul.

Raciborskiej do ul. Tapetowej;
- Brzozowy Zagajnik – od Polnych Kwiatów do koñca zabudowy; - Starego Dêbu – dwa
odcinki: 1. fragment ulicy
prostopad³y do ul. Brzozowy
Zagajnik 2. fragment Starego
Dêbu po zakoñczeniu nawierzchni z kostki – ok 50 m.
Dwie ostatnie przebudowy bêd¹
realizowane przy finansowym
udziale mieszkañców ulic Brzozowy Zagajnik i Starego Dêbu.
Now¹ nawierzchniê ju¿ maj¹
ulice: Geograficzna i Podró¿nicza.
Pozosta³e zyskaj¹ utwardzenie
do koñca 2018 roku.
W ci¹gu tego roku i w przysz³ym
prowadzone bêd¹ te¿ remonty dróg
gminnych i wewnêtrznych, które ju¿
maj¹ nawierzchniê asfaltow¹. Do
innych wiêkszych przedsiêwziêæ
drogowych na Bia³o³êce nale¿y nowa
organizacja ruchu w Henrykowie.

W ramach prac brukarskich
zostan¹ wykonane roboty,
niezbêdne do wprowadzenia
nowej organizacji ruchu na
osiedlu Henryków. Organizacja
ruchu powsta³a w oparciu o
przeprowadzone konsultacje
spo³eczne. W kilku miejscach
ju¿ zosta³y wykonane wyniesione tarcze skrzy¿owañ, m.in. na
skrzy¿owaniu ul. Podró¿niczej
z ul. Krokwi i ul. Uczniowsk¹
oraz progi zwalniaj¹ce. Pozosta³e prace bêd¹ realizowane
w 2019 roku. Prace w Henrykowie dowodz¹, ¿e bezpieczeñstwo jest najwa¿niejsze.
Bia³o³êka mocno stawia na
poprawê bezpieczeñstwa pieszych. Wszystkie przejœcia w
okolicach szkó³ zyska³y nowe,
widoczne, bia³o-czerwone pasy
oraz aktywne punkty odblaskowe. W 79 latarniach zostan¹
wymienione oprawy rtêciowe na
LED-owe, zostanie te¿ doœwietlonych 38 przejœæ dla pieszych
w okolicach placówek oœwiatowych
i 34 przejœcia w innych rejonach
Bia³o³êki. Trwaj¹ prace projektowe. Realizacja prac ma siê
zakoñczyæ jeszcze w tym roku.
JK

Lata mijaj¹
dokoñczenie ze str. 1

A bli¿ej?
Wie pani, nauczyciel wyrwany
spod tablicy, debiutuj¹cy w
samorz¹dzie zostaje odpowiedzialny za ca³¹ prask¹ oœwiatê
i parê innych dziedzin, o których
ma mgliste pojêcie.
Zna³ pan dzielnicê wczeœniej.
Fakt, dzielnicê i ludzi. Tu
mieszka³em, tu pracowa³em.
Nadal tu mieszkam. Pracowa³em wtedy po 10-12 godzin.
Warto by³o. Na efekty tamtej
kadencji patrzê do dziœ. Uwa¿am,
¿e sobie poradzi³em.
Ale w 1998 przegrywacie
wybory i przechodzi Pan do
opozycji.
Taki los samorz¹dowego
polityka, czegoœ nie dostrzegliœmy
i ponieœliœmy pora¿kê. Nasi
konkurenci z AWS szybko
zap³acili za butê i w 2000 r. w
przedterminowych wyborach
ponownie wygraliœmy, a ja
zosta³em burmistrzem Pragi.
To pokazuje, ¿e g³os wyborców

siê liczy i nale¿y przed nim
zachowaæ pokorê.
By³ Pan burmistrzem tylko
przez dwa lata.
Ale za to intensywne. Znowu
harówka od œwitu do nocy.
Zaczê³o byæ g³oœno o Pradze w
kontekœcie kultury, warszawsko
- praskiego folkloru. Pojawili siê
inwestorzy. Zaczê³a czarowaæ
rewitalizowana Z¹bkowska.
Zaczyna³ siê dobry czas dla Pragi.
Praga zaczê³a odzyskiwaæ
podmiotowoœæ.
Lata 2002-2006 to dominacja
PiS na Pradze, podobnie jak
w obecnej mijaj¹cej kadencji
i podobnie jak w poprzednio
koñczy siê ona skandalem.
Wówczas dotyczy³a burmistrza
teraz przewodnicz¹cego i
wiceprzewodnicz¹cego rady
o czym piszemy w cyklu
„Rekiny ….”
To pokazuje, ¿e na Pradze
rz¹dzili ju¿ wszyscy. Wyborcy
decyduj¹. Po okresie pierwszej
dominacji PiS w latach 20022006 i tamtym skandalu (z odwo³anym burmistrzem z PiS) przez
osiem lat 2006-2014 rz¹dzi³a

koalicja PO-SLD. To czas rewitalizacji, budowy II linii metra itp.
To by³y wa¿ne priorytety. Mam
nadziejê, ¿e po tej kadencji i tym
co „pokazali” na d³ugo PiS nie
powróci na Pradze do w³adzy.
Wspomnia³ Pan o priorytetach. Jakie by³y i s¹ dla Pana?
Oœwiata i rewitalizacja. Oœwiata,
bo wywodzê siê z tego œrodowiska
i zawsze jest, i bêdzie mi bliskie,
a rewitalizacja - bo jestem historykiem, od lat pod urokiem Pragi.
Które dokonania ceni Pan
sobie najbardziej?
Na pewno wa¿ne jest to, co
pozostaje. Do tej kategorii na
pewno trzeba zaliczyæ rewitalizacjê
Z¹bkowskiej, remonty placówek
oœwiatowych, budowê hal sportowych, boisk, placów zabaw,
zmiany w przestrzeni publicznej,
ale tak naprawdê najbardziej
cieszy, ¿e ludziom na Pradze ¿yje
siê coraz lepiej. Oczywiœcie, nie
wszystkim, to nadal wyzwanie na
kolejne kadencje samorz¹du.
Odchodzi czarny PR tej dzielnicy.
Pojawiaj¹ siê nowe inwestycje i
nowi mieszkañcy. Dobrze to
rokuje na przysz³oœæ.
Dziêkujê za rozmowê i
¿yczê powodzenia w wyborach.
Dziêkujê, liczê na przychylnoœæ
moich praskich wyborców.

Sprawy lokalne
W ostatnich latach pisze siê i realizuje projekty w ramach Bud¿etu
Partycypacyjnego. Chc¹c dzia³aæ dla dobra Mieszkañców, powstaj¹
projekty o ró¿nej tematyce. Rozmawiam z Mieszkañcami i analizujê
ich potrzeby, co roku zg³aszam pomys³y projektów: Dotychczas kilka
moich projektów zosta³o zrealizowanych lub s¹ w realizacji, m.in.:
1) Bezpieczne przejœcie dla pieszych pomiêdzy Szpitalem
Praskim a Katedr¹ œw. Floriana. 920 g³osów. Zrealizowany w 2016 r.
2) Bezpieczeñstwo naszych dzieci na Pradze Pó³noc.
490 g³osów. Zrealizowany w 2017 r.
3) Ustawienie dystrybutorów na psie torebki. 790 g³osów.
Realizacja nast¹pi do koñca 2018 r.
4) Rewitalizacja skweru przy ul. Szymanowskiego.
580 g³osów. Realizacja jesieni¹ 2018 r.
5) Widzieæ przez dotyk. Zobaczyæ i zrozumieæ. 647 g³osów.
Realizacja nast¹pi w 2019 r.
Nadal widzê wiele potrzeb mieszkañców, wymagaj¹cych
zmian na lepsze m.in. dotycz¹ce poprawy bezpieczeñstwa
pieszych na chodnikach, jakoœci zieleni, parkowania, utrzymania
pêtli autobusowej, przywrócenia zabranych linii autobusowych
z Pl. Hallera, itd. Z³o¿one przeze mnie projekty realizowane
s¹ dziêki Mieszkañcom, którzy oddali na nie swój cenny g³os.
Aby dalej dzia³aæ w Pañstwa sprawach, kandydujê do Rady
Dzielnicy Praga-Pó³noc z Okrêgu II, KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
lista 10 numer 4 po to, aby rozmawiaæ z mieszkañcami,
ws³uchiwaæ siê w ich problemy i staraæ siê je rozwi¹zywaæ.
Ma³gorzata Anna Grzegorzewska
m.grzegorzewska13@gmail.com
facebook.com/malgorzata.anna.grzegorzewska
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Cz³owiek instytucja
Rozmowa z Witoldem Harasimem, wiceprzewodnicz¹cym
Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, przewodnicz¹cym
Rady Osiedla Targówek RSM ,,Praga’’
1. Dom Kultury przy ul. RePanie Witoldzie - ju¿ kiedyœ
na ³amach naszej gazety na- miszewskiej, w rejonie Skweru
pisaliœmy o panu - cz³owiek S. Wiecheckiego „Wiecha”.
instytucja. Czy dziœ te¿ tak
2.Tê¿nia solankowa w parku
mo¿na o panu powiedzieæ?
„Park S. Wiecheckiego - Wiecha”.
Bez fa³szywej skromnoœci
3. Dzienny Dom Seniora w ramogê powiedzieæ, ¿e tak i to mach przebudowy i rozbudowy
bardziej ni¿ szeœæ lat temu. Bo budynku SZPZLO Targówek
wówczas nie istnia³em w sensie przy ul. Remiszewskiej 14.
funkcyjnym wœród ludzi starszych.
4. Nowoczesny kompleks
A dziœ jestem wybrany na drug¹ sportowy przy ul. Ko³owej 18.
5-letni¹ kadencjê przewodnicz¹cym
5. Budowa nowych miejsc
Zarz¹du Oddzia³u Rejonowego postojowych oraz parkingów
Warszawa Targówek PZERiI, a wielopoziomowych.
ponad rok jestem przewodnicz¹Oczywiœcie, oprócz tych inwecym Delegatury Mazowieckiej stycji dla ogó³u mieszkañców,
Obywatelskiego Parlamentu Se- nie zapominam o inwestycjach
niorów. Jestem tak¿e drug¹ ka- zwi¹zanych z popraw¹ warundencjê cz³onkiem Dzielnicowej ków obecnie funkcjonuj¹cych
Rady Seniorów. Mam tak¿e za- placówek, wœród których w
szczyt w tej kadencji reprezentowaæ pierwszej kolejnoœci jest –
radê dzielnicy miêdzy innymi w bodowa hali sportowej przy
Spo³ecznej Radzie Kombatanckiej szkole 114. Chcê nadal dbaæ o
i Zespole ds. Bud¿etu Partycy- ludzi starszych oraz wspieraæ
pacyjnego. A prywatnie - gram m³odych i dzieliæ siê ze
na akordeonie, œpiewam tak¿e w wszystkimi moim bogatym dozespole Trio z Targówka.
œwiadczeniem zawodowym i
Zbli¿aj¹ siê wybory samo- samorz¹dowym. Zrównowa¿ony
rz¹dowe. Wiemy, ¿e pan kan- rozwój Targówka, lepsza komudyduje na kolejn¹ kadencjê do nikacja, dbanie o œrodowisko
rady dzielnicy. Dlaczego podj¹³ – to tak¿e moje priorytety.
pan tak¹ osobist¹ decyzjê?
Znamy wiele pañskich doZe wzruszeniem, ale i satys- konañ z poprzednich lat. Ale
fakcj¹, s³ucham kierowanych chyba szczególnie zapisa³ siê
przez wiele znacz¹cych w samo- pan w najnowszej historii Tarrz¹dzie dzielnicy osób s³ów, ¿e gówka Mieszkaniowego jako
jestem potrzebny w tym samorz¹- g³ówny sprawca tego co siê
dzie, w radzie dzielnicy. Czujê siê teraz nazywa Park Wiecha?
wiêc zobowi¹zany do powa¿nego
To dla mnie jako dzia³acza
traktowania tych sugestii i wszyst- spo³eczno-samorz¹dowego
kich mieszkañców, którym mam najmilsze pytanie. Tê ,,walkê’’
zaszczyt s³u¿yæ dotychczas. Po- wygra³em i park zosta³ powiêkszonadto chcia³bym kontynuowaæ ny z ok. 1,6 ha do ponad 3.0 ha,
wszystko to, co wi¹¿e siê z dal- zmodernizowany, urz¹dzony.
szym zrównowa¿onym rozwojem Oczywiœcie, w czasie budowy
naszej dzielnicy. Moje priorytety dwóch stacji II linii metra zosta³
na Targówek Mieszkaniowy na czêœciowo zdewastowany, ale ta
nastêpn¹ kadencjê, o które zabie- budowa siê koñczy, wykonawca
ga³em równie¿ przez ostatnie lata. przywróci to, co by³o. W przy-

Po s¹siedzku

Wokó³ Golêdzinowa
Œliwice i Golêdzinów to obecnie dwie enklawy
mieszkalne na obszarze w Miejskim Systemie Informacji
b³êdnie okreœlanym jako „Pelcowizna”. Wyjaœnienie
dlaczego b³êdnie, i dlaczego nie jest to ani Pelcowizna,
ani ¯erañ, zostawiê na inn¹ okazjê.
Faktem jest, ¿e w obowi¹zuj¹cym Studium Uwarunkowañ
i Zagospodarowania Przestrzennego du¿y fragment dzielnicy nadal ma przypisane funkcje przemys³owe i us³ugowe,
a plany zagospodarowania s¹ w powijakach. Obszarem, gdzie
funkcja mieszkaniowa zosta³a niejako przemycona ju¿ kilkanaœcie lat temu, jest Golêdzinów.
Najpierw powsta³y tu budynki policyjne, póŸniej do³¹czy³o osiedle komunalne.
Na Golêdzinów, do nowych mieszkañ komunalnych, trafi³y g³ównie osoby z centralnej Pragi.
Wraz z popraw¹ warunków mieszkaniowych, otrzyma³y one jednak poczucie wyrzucenia na obrze¿a,
niemal wysiedlania. Bowiem dla wiêkszoœci pra¿an granica dzielnicy przebiega na rondzie
Starzyñskiego. Pod wiaduktem kolejowym nad ul. Jagielloñsk¹ na drug¹ stronê przechodzi³ tylko
ten, kto naprawdê musia³, a z³¹ s³awê okolicy przynosi³a stacjonuj¹ca tu kiedyœ jednostka ZOMO.
Dzisiejszy Golêdzinów ma jednak sporo atutów: poza dobr¹ architektur¹ osiedla, blisko tu
do Wis³y i pobliskiej stadniny koni, a wokó³ pe³no zieleni. Stopniowo, poza podstawowymi, jak
sklep, pojawiaj¹ siê te¿ funkcje kultury: biblioteka i Centrum Aktywnoœci Lokalnej. A to zapewne
dopiero pocz¹tek. S¹ te¿ i problemy, np. w obszarach dojœcia do osiedla nadal brakuje chodników, a ulic¹ dojazdow¹ odbywa siê tak¿e ruch tranzytowy, omijaj¹cy korek przed rondem
Starzyñskiego. Zieleni wokó³ jest sporo, ale ju¿ pomiêdzy najnowszymi budynkami praktycznie
nie ma jej wcale. Ponadto w planach jest trzeci etap inwestycji, czyli kolejna budowa, po której
tereny zielone mocno siê zmniejsz¹. Jak wszêdzie, s¹ tu tak¿e problemy z parkowaniem, mimo
¿e wybudowany dla osiedla parking piêtrowy praktycznie œwieci pustkami. Jest o co walczyæ.
Dobrym narzêdziem do likwidacji problemów okaza³ siê bud¿et partycypacyjny. Dziêki jednemu z
projektów ma szansê powstaæ chodnik od ul. Zatylnej. Z kolei w przysz³ym roku z projektu tym razem
mojego autorstwa, w pasie dziel¹cym tej ulicy, oraz ha³aœliwej Jagielloñskiej, zostan¹ dosadzone krzewy.
Rozumiem, co znaczy mieszkaæ na rubie¿y, gdzie nie mo¿na zaspokoiæ ca³ej masy
miejskich potrzeb, odczuwam tak¿e uci¹¿liwoœci ul. Jagielloñskiej, doœwiadczam problemów
w poruszaniu siê po okolicy pieszo, na rowerze, komunikacj¹ miejsk¹. Pilne dla ca³ego
obszaru „Pelcowizny” jest sporz¹dzenie planów zagospodarowania przestrzennego. Tworzymy odrêbne spo³ecznoœci, ale to, co dzieje siê wokó³, stanowi pewnego rodzaju naczynia
po³¹czone. Zmiana zagospodarowania to szansa zmiany oblicza tych terenów, wiêcej us³ug
i miejsc spotkañ, ale i ogromne zagro¿enie. Oznacza to problemy komunikacyjne, ale i
to¿samoœciowe: czy deweloperom i nowym mieszkañcom bêdzie zale¿eæ na zachowaniu
historycznego praskiego charakteru dzielnicy, czy stanie siê ona kolejnym pozbawionym
w³aœciwoœci gigantycznym blokowiskiem? Dlatego wa¿ne jest, aby swoich przedstawicieli
do rady dzielnicy i rady miasta w nadchodz¹cych wyborach wybieraæ bardzo roztropnie.
Karolina Krajewska - przewodnicz¹ca Rady Osiedla Œliwice

sz³ym roku – monitoring parku,
a nastêpnie ,,tê¿nia solankowa’’
(mam pozytywn¹ odpowiedŸ na
interpelacjê) i inne nowe urz¹dzenia w ramach nowej ,,kompleksowej koncepcji parku’’.
O co jeszcze chcia³by pan
,,walczyæ’’ jako radny?
Cztery lata temu w mojej
kampanii zawar³em nastêpuj¹ce
s³owa ,,Przede wszystkim o
uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania terenu,
obejmuj¹cego obszar wewn¹trz
tzw. obwodnicy na Targówku
Mieszkaniowym.’’ Dziœ informujê,
¿e ten plan jest uchwalony.
Na pewno nie ustanê w staraniach o budowê hali sportowej
przy szkole podstawowej nr 114
oraz o budowê miejsc postojowych
i parkingów wielopoziomowych.
Znamy pana i wiemy, ¿e dotychczas kandydowa³ pan
g³ównie z list lewicy. Dlaczego
w tych wyborach kandyduje
pan z Koalicji Obywatelskiej?
Rzeczywiœcie, jest to dla mnie
sytuacja szczególna, bo dotychczas kandydowa³em z list lewicy,
z wyj¹tkiem wyborów w 2010
roku, kiedy to osoby rejestruj¹ce
listy SLD wykreœlili moje nazwisko
umieszczone na 1 miejscu i nie
umieœcili na ¿adnym miejscu na
liœcie. Przede wszystkim stwierdzam, ¿e w obecnej kadencji
w³adz samorz¹dowych Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy jesteœmy jako SLD w koalicji z Platform¹ Obywatelsk¹ i Komitetem
Mieszkañców. Wspó³dzia³anie w
ramach tej koalicji by³o racjonalne
i przyczyni³o siê do rozwoju i dobrych zmian w naszej dzielnicy.
Dlatego w czasie przygotowañ
do wyborów 21.10.2018 kolega
przewodnicz¹cy SLD Targówek
Jacek Pu¿uk otrzyma³ propozycjê wystawienia wspólnych list w
ramach Koalicji Obywatelskiej.
Formalne wejœcia SLD Targówek
w Koalicjê Obywatelsk¹ nie uzyska³o aprobaty ze strony w³adz
SLD. Poniewa¿ wczeœniej ja i
inne osoby z SLD wyraziliœmy
zgodê na start w wyborach z list
Koalicji Obywatelskiej, to postanowiliœmy nie wycofywaæ siê z
tych decyzji. Wyst¹pi³em o zgodê na kandydowanie w ramach
ww. koalicji, a w przypadku niewyra¿enia zgody na przyjêcie
mojego oœwiadczenia, ¿e zawieszam moje cz³onkostwo w SLD.
Nie oznacza to zmiany moich pogl¹dów, na nikogo siê nie obra¿am i liczê na dalsze wspó³dzia³anie z kole¿ankami i kolegami,
z którymi dzia³a³em przez lata.
Ale czy w zwi¹zku z t¹ sytuacj¹
nie spotyka siê pan z negatywn¹
wobec pana kampani¹?
Jak dotychczas nie zauwa¿y³em jakiejkolwiek negatywnej
kampanii wobec mojej osoby.
Dlatego korzystaj¹c z okazji
dziêkujê kole¿ankom i kolegom
startuj¹cym z list SLD, ¿e nie
prowadz¹ negatywnej kampanii
wobec mnie i innych osób,
kandyduj¹cych z list Koalicji
Obywatelskiej. To dobry znak
w pog³êbiaj¹cych siê bezsensownych podzia³ach naszego
narodu, kultywowanych g³ównie
przez partie nacjonalistyczne
i prawicowe.
Dziêkujemy za rozmowê.

Materia³ wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
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Do redakcji NGP ze
specjaln¹ misj¹ przyszed³
wieloletni prezes Towarzystwa Przyjació³ Pragi
Mieczys³aw Wojdyga. A ta
specjalna misja to
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Podziêkowanie
dla radnej niezale¿nej Ma³gorzaty Markowskiej. Jak mówi³
nasz goœæ, wiele mo¿na by
napisaæ o historii jego 12-letnich
zmagañ, by godnie upamiêtniæ
znan¹ pra¿anom historiê ¿ycia
i œmierci rodziny Fedoroñków.
Monument wprawdzie powsta³,
ale dalsza walka o równie godne toczenie i dba³oœæ trwa³a
kolejne 10 lat. Dopiero radna
Markowska obieca³a pomoc,
i to, co nie udawa³o siê przez
dekadê – w ci¹gu nieca³ego
miesi¹ca zrealizowa³a. Zapewne wtedy nawet nie s¹dzi³a, ¿e
zdoby³a sobie g³osy wyborcze
nie tyko Mieczys³awa Wojdygi,
ale i wielu innych „W³adys³awiaków”, szanuj¹cych tradycje
i historiê absolwentów Liceum
im. W³adys³awa IV.

Komitet Jana Œpiewaka
Wygra Warszawa:
jesteœmy z Pragi, nie z partii!
dokoñczenie na str. 2

mo¿na”. Mieliœmy tak¹ mo¿liwoœæ
tylko i wy³¹cznie dlatego, ¿e
byliœmy niezale¿ni i nie ogranicza³y nas ¿adne odgórne decyzje
polityczne. Bior¹c aktywny udzia³
w komisjach bud¿etu, edukacji,
infrastruktury i mieszkaniowej,
a przede wszystkim przewodnicz¹c komisji rewizyjnej mia³am
szeroki obraz dzia³añ, podejmowanych w dzielnicy. Ka¿da
skarga mieszkañców, a wp³ynê³o ich 55, rozpatrywana by³a
bardzo wnikliwie i szczegó³owo.
Zdarza³o siê, ¿e rekomendowane
przez komisjê rewizyjn¹ opinie
budzi³y wiele kontrowersji lub
wrêcz odkrywa³y niewygodn¹
prawdê. To w³aœnie w tej kadencji, na zlecenie rady dzielnicy,
przeprowadzono najwiêksz¹
iloœæ kontroli m.in. w ZGN,
ZPTP, OPS, DBFO. W niektórych
przypadkach wyniki kontroli
stanowi³y podstawê do dalszych
dzia³añ zarz¹du. Sprawy œrodowisk lokatorskich m.in. reprywatyzacja, rewitalizacja, czy
wykup lokali z bonifikat¹ by³y
dla mnie tematyk¹ wiod¹c¹.
Mieszkaniec jest najwa¿niejszy!
Piotr Pietruszyñski: Przewodz¹c
praskiej komisji infrastruktury
kreowa³em g³os i dzia³ania
dzielnicy m.in. w odniesieniu do:
inwestycji, planów zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji,
estetyki miejskiej czy transportu
i mobilnoœci. Zrealizowaliœmy
prace modernizacyjne na licznych
terenach wewn¹trzosiedlowych.
Dba³em o zagwarantowanie
œrodków na rekultywacjê zieleni
– w ci¹gu ostatnich 2 lat bud¿et
jednostki zajmuj¹cej siê tymi
kwestiami wzrós³ prawie 2 razy.
Jestem doœwiadczonym i kompetentnym radnym. Mam pewn¹
satysfakcjê z faktu, ¿e o mojej
pracy z uznaniem mówi¹ tak¿e
radni z innych klubów.
Grzegorz Walkiewicz: Przez
dwie kadencje by³em radnym
Œródmieœcia. Anga¿owa³em siê
w obronê likwidowanych sto³ówek
szkolnych, wystêpowa³em
przeciw dzikiej reprywatyzacji,
z któr¹ ogromny problem
maj¹ tak¿e mieszkañcy Pragi.

Przewodniczy³em œródmiejskiej
komisji ³adu przestrzennego,
znam siê na zagospodarowaniu
przestrzennym, infrastrukturze
oraz nieruchomoœciach. Anga¿ujê
siê w kolejne edycje bud¿etu
partycypacyjnego - swój obecny
kszta³t ulica Œwiêtokrzyska
zawdziêcza mojemu projektowi
pt. „Zielona Œwiêtokrzyska”.
Z jakim programem „Jan
Œpiewak Wygra Warszawa” wychodzi do mieszkañców Pragi?
Piotr Pietruszyñski: Zadbam o
poprawê dostêpnoœci i bezpieczeñstwa na praskich ulicach.
Bêdziemy zabiegaæ o rozszerzenie strefy p³atnego parkowania, by
miejsca postojowe s³u¿y³y mieszkañcom, a nie kierowcom spoza
Pragi, traktuj¹cym nasz¹ dzielnicê
jak darmowy parking. Podejmê
kroki, by dokumentach planistycznych m.st. Warszawy uwzglêdniæ
stworzenie parku na Stalowej, w
miejscu obecnej zajezdni MZA.
Pradze bardzo brakuje zieleni.
Grzegorz Walkiewicz: Doprowadzê do realizacji projektu
„Zielona Targowa”. Najwa¿niejsza
ulica Pragi bêdzie wspania³¹, zielon¹, miejsk¹ alej¹ z prawdziwego
zdarzenia. Na jednym z pasów
wprowadzimy parkowanie równoleg³e, co uspokoi ruch i u³atwi
mieszkañcom znalezienie miejsc
parkingowych. Zamierzam przy³o¿yæ szczególn¹ wagê do
usprawnienia odbioru i wywozu
œmieci oraz zazieleniania Pragi.
Ma³gorzata Markowska: Praga
Pó³noc potrzebuje dobrych mened¿erów i samorz¹dowców.
Kandydaci z listy KWW Jana
Œpiewaka Wygra Warszawa gwarantuj¹ kompetencje, odpowiedzialnoœæ i wysokie walory moralne.
Jesteœmy z Pragi, tu mieszkamy,
tu wychowujemy nasze dzieci.
Dlatego tak wa¿ne s¹ dla nas
m.in. sprawy mieszkaniowe,
podniesienie poziomu oœwiaty i
kultury, infrastruktura i bezpieczeñstwo. Interesuj¹ nas konkretne
dzia³ania dla dzielnicy i mieszkañców. Wspólnie mo¿emy
wiêcej! Czas, ¿eby mieszkañcy
odzyskali swoj¹ dzielnicê. Niech
#Wygra Warszawa dla Pragi!
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Nowa szko³a na Bia³o³êce
dokoñczenie ze str. 1

z kilku po³¹czonych ze sob¹ budynków jedno i trzypiêtrowych, podzielonych na czêœci dla klas
I-VI i VII-VIII oraz sali sportowej. W czêœci przeznaczonej dla dzieci m³odszych (klasy I-VI)
oprócz sal lekcyjnych (1. piêtro dla klas I-IV,
a 2. piêtro dla V-VI) znajd¹ siê m.in. zaplecze
kuchenne, biblioteka, sala do gimnastyki korekcyjnej, szatnie, pomieszczenia administracyjne
i gabinety specjalistyczne dla tej czêœci.
Natomiast w czêœci dla dzieci starszych
znajd¹ siê pomieszczenia dydaktyczne, szatnie,
biblioteka, a dodatkowo jeszcze jadalnia,
sklepik oraz radiowêze³. Na 1. piêtrze
zlokalizowane maj¹ byæ m.in. pracownie
specjalistyczne: komputerowa i biologicznogeograficzna, zaœ na 2. piêtrze sale: komputerowa, laboratoria jêzykowe, pracownia
techniczna, artystyczna i fizyczno-chemiczna.
Pomiêdzy budynkami zostanie zbudowana
sala gimnastyczna o wymiarach 24x44 m z
widowni¹ i z magazynami na sprzêt sportowy
oraz szatnie, a tak¿e zespó³ jadalniano-kuchenny.
W bezpoœrednim s¹siedztwie czêœci dla klas
m³odszych maj¹ powstaæ zespo³y boisk sportowych oraz plac zabaw dla najm³odszych uczniów.

Co ciekawe, nad ulic¹ Ruskowy Bród
bêdzie przerzucona k³adka, któr¹ uczniowie
przechodziæ bêd¹ na boiska sportowe (do
pi³ki no¿nej, do pi³ki rêcznej oraz uniwersalne – do koszykówki, siatkówki, tenisa)
po³o¿one po drugiej stronie ulicy. Po zajêciach szkolnych i w weekendy boiska te
bêd¹ dostêpne dla mieszkañców.
Do budynku bêdzie prowadzi³a droga
wewnêtrzna, zapewniaj¹ca dojazd do szko³y

i miejsc postojowych. £¹cznie powstanie ich
148, w tym 6 dla osób niepe³nosprawnych.
Zaplanowano te¿ strefê kiss&ride, gdzie
rodzice bêd¹ mogli siê zatrzymaæ na
chwilê, odwo¿¹c dzieci na lekcje.
Budynek szko³y podstawowej ma byæ
przystosowany dla osób niepe³nosprawnych.
Bêdzie te¿ korzysta³ z odnawialnych Ÿróde³
energii tj. pomp ciep³a typu powietrze-woda.
Aby wykonawca przyst¹pi³ do prac, musi
jeszcze nast¹piæ podpisanie umowy.
Termin zakoñczenia prac planowany
jest na lipiec 2020 roku.
JK

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

M£ODZI PRASCY DETEKTYWI DO DZIE£A
Odkrywaj historie pra¿an! Poznawaj dzieje Pragi! „Panowie i Panie. Oto pra¿anie!
Bezp³atne warsztaty rodzinne w sobotê - 20.10.2018, miêdzy 11:00-14:00. Zajêcia trwaj¹
ok. 60 min. A odbywaj¹ siê w Podziemiach Katedry Warszawsko-Praskiej ul. Floriañska 3
Warsztaty poœwiêcone s³ynnym i zas³u¿onym pra¿anom. Podczas warsztatów dzieci
i rodzice wykonaj¹ rozmaite zadania, inspirowane ¿yciorysami bohaterów gry „Panowie
i Panie. Oto pra¿anie!”. Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat oraz ich rodziców lub
opiekunów. Zg³oszenia na bezp³atne warsztaty, organizowane przez Fundacjê Edu&More
przyjmujemy pod adresem biuro@efundacja.org. Liczba miejsc jest ograniczona!

Rewitalizacja podwórka na Targówku

Potencja³, jakich ma³o
Przestrzeñ jest wyj¹tkowa, a mo¿e byæ piêkna i funkcjonalna. W przesz³oœci
by³y próby jej zagospodarowania, ale niemal nic z tego nie zosta³o. Mieszkañcy podwórka mieszcz¹cego siê w kwartale miêdzy ulicami Barkociñsk¹,
Œwiêciañsk¹, Gorzykowsk¹ i Radzymiñsk¹ na Targówku Mieszkaniowym
maj¹ szansê zdecydowaæ o jego wygl¹dzie i funkcjach.
Tak¹ mo¿liwoœæ daje program rewitalizacji Odby³o siê kilka spotkañ z mieszkañcami,
Pragi, w tym Targówka, a w jego ramach które zainicjowa³y burzliw¹ chwilami dyskusjê
planowane remonty, w tym pod³¹czenie bu- na temat, jak podwórko powinno wygl¹daæ
dynków do sieci cieplnej. Na to mieszkañcy po remoncie. Lista oczekiwañ okaza³a siê
czekaj¹ od lat. Jednoczeœnie wielu z nich d³uga, a na czo³o wysunê³a siê kwestia budowy
marzy o tym, by podwórko sta³o siê przy- placu zabaw, dobrze wyposa¿onego i bezjazn¹ przestrzeni¹ zarówno dla m³odszych, piecznego. Wielu mieszkañców wyrazi³o
jak i starszych. Jednak zdania na temat sprzeciw wobec budowy miejsc parkingowych,
zagospodarowania podwórka s¹ podzielone. pozostawiaj¹c jednak tê sprawê do dyskusji.
Wœród wymienianych potrzeb znalaz³y siê tak¿e:
Plac zabaw
Mieszkañcy podwórka to grupa o zró¿- ma³a si³ownia, budowa wygodnych dojœæ
nicowanym statusie spo³ecznym, do tego do altanki œmietnikowej i wzd³u¿ budynków,
ma³o zintegrowana. Œcieraj¹ siê pogl¹dy, boisko, wyczyszczenie wentylacji, utworzenie
nieraz ostro. Jedni chcieliby, aby przestrzeñ skweru, zasadzenie drzew, ustawienie ³awek.
Teatr i kino
s³u¿y³a rekreacji, dla innych najwa¿niejsze
s¹ miejsca do parkowania.
Nie jest ³atwo rozmawiaæ z mieszkañcami,
Próbê poznania aktualnych potrzeb i którzy nie bardzo wierz¹ w zmiany. Wypowianastawienia mieszkañców do zmian podjêto daj¹ siê ci najbardziej zdeterminowani, którzy
w ramach programu Warszawa Lokalnie. nie poddaj¹ siê i nie trac¹ nadziei. Wiêkszoœæ

do dyskusji nie jest ³atwo namówiæ, natomiast
chêtnie uczestnicz¹ w organizowanych na podwórku wydarzeniach kulturalnych. To wa¿ny
krok w integrowaniu osób mieszkaj¹cych
w kilku blokach, w ró¿nych warunkach.
Latem na podwórko dwukrotnie zawitali
aktorzy Teatru „Baj”. Po raz pierwszy z przedstawieniem „DOM”, doskonale pasuj¹cym do
sytuacji. Pokazali, ¿e dla ka¿dego dom oznacza
inne doœwiadczenia, wspomnienia i pragnienia. W przedstawieniu przyjêli perspektywê
pra¿an, dla których „dom” jako przestrzeñ
podlega w³aœnie zmianom. Po raz drugi przyjechali z przedstawieniem dla dzieci „W kole”.
Stawia ono pytanie, czy lepiej pozostaæ w
krêgu oddzielnie i budowaæ œwiat samemu, czy
otworzyæ siê na innych, co zaciera podzia³y
miêdzy „ty” i „ja”. Wa¿nym przes³aniem obu
spektakli jest budowanie relacji s¹siedzkich.
Ciekawym uzupe³nieniem spektakli by³,
wyœwietlony w ramach programu Warszawa
Lokalnie, na œcianie jednego z budynków
film „Mój s¹siad Totoro”, japoñska animacja
pokazuj¹ca, jak wa¿na jest s¹siedzka pomoc.
Czy kulturalne w¹tki zintegruj¹ s¹siadów? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi,
bo to d³ugi proces. Jednak cenne jest to, ¿e
mieszkañcy, przynajmniej niektórzy, nadal
chc¹ rozmawiaæ o przysz³oœci podwórka.
Jolanta Zientek-Varga
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Dariusz Kacprzak – by³y burmistrz Pragi Pó³noc
startuje do Sejmiku Mazowieckiego
Cz³owiek, który dzia³a ponad partyjnymi podzia³ami, ma wizje i jest konsekwentny w jej realizacji.
Dzia³a projektowo i jest nastawiony na cel. Wspólny cel! Tak w ¿o³nierskich zdaniach mo¿na opisaæ
sposób jego funkcjonowania. Kim jest Dariusz Kacprzak? – przypominamy sylwetkê burmistrza.
Warszawiak od pokoleñ,
absolwent politologii na
Uniwersytecie Warszawskim
i prawa na SWPS w Warszawie. Studiowa³ MBA w
Prywatnej Wy¿szej Szkole
Biznesu i Administracji.
Uzyska³ dyplom studiów
doktoranckich z zakresu
zarz¹dzania na Akademii
Leona KoŸmiñskiego. Samorz¹d zna od podszewki.
Biznes tak¿e nie jest mu
obcy. Posiada odpowiednie
wykszta³cenie i zmys³, który
sprawia, ¿e niemo¿liwe staje
siê mo¿liwe. Bezpartyjny,
niepoddaj¹cy siê partyjnej
dyktaturze. Zosta³ ostatnio
szefem Bezpartyjnych Samorz¹dowców w Warszawie.
Pe³ni³ funkcje zastêpcy
burmistrza Dzielnicy Praga
Pó³noc, a od czerwca
2017 r. piastuje stanowisko
zastêpcy burmistrza na
warszawskiej Bia³o³êce.
Jako zastêpca burmistrza
Pragi-Pó³noc postawi³ sobie
za punkt honoru poprawiæ
jakoœæ edukacji w dzielnicy,
która niechlubnie zamyka³a
rankingi. Ciê¿ka praca przynios³a wymierne efekty wyniki znacznie siê poprawi³y,
przez lata nieremontowane
placówki zyska³y nowy
blask, a pierwsza inwestycja
oœwiatowa od blisko 40 lat
doczeka³a siê realizacji.
Nowe przedszkole powstaje na obrze¿ach Portu
Praskiego. Dziêki jego staraniom uda³o siê pozyskaæ
dodatkowe œrodki w wysokoœci 6 mln z³ na realizacjê
tak wa¿nego projektu. Burmistrza pozna³a wiêkszoœæ
rodziców, bowiem jest to
pierwszy i jedyny burmistrz,
który spotka³ siê z radami
rodziców i radami pedagogicznymi. Ponadto powo³a³
Forum Rad Rodziców,
które funkcjonuje do dnia
dzisiejszego.
W czerwcu 2017 r. zosta³
powo³any w sk³ad zarz¹du
Dzielnicy Bia³o³êka. Pocz¹tek
jego urzêdowania to zastany
kryzys, zwi¹zany z budow¹
piêciu placówek oœwiatowych:
trzech przedszkoli – przy
ul. G³êbockiej, Ceramicznej
i Myœliborskiej oraz dwóch
szkó³ przy ul. Myœliborskiej i
Warzelniczej. Dla Bia³o³êki,
dzielnicy najszybciej rozwijaj¹cej siê pod wzglêdem
przyrostu mieszkañców,
dostêp do placówek oœwiatowych jest podstawow¹
potrzeb¹. Niestety, generalny
wykonawca utraci³ p³ynnoœæ
finansow¹ i roboty budowlane
stanê³y. Ma³o kto wierzy³ w
szczêœliwy fina³ tej historii,

ale burmistrz Kacprzak wraz
z na nowo skompletowanym
zespo³em wspó³pracowników,
doprowadzi³ do szybkiego
przejêcia inwestycji od
upadaj¹cej firmy, wykonano
inwentaryzacje budów, wybrano nowych wykonawców,
przeprowadzono proces
inwestycyjny. Ju¿ dziœ trzy
placówki przedszkolne zosta³y uruchomione. W dwóch
pozosta³ych trwaj¹ prace.
Inwestycje to nie jedyna
bol¹czka Bia³o³êki. Brak
odpowiedniej infrastruktury
od lat daje siê we znaki
mieszkañcom. Konsekwencja
w dzia³aniu sprawi³a, ¿e dotychczasowe dukty leœne
powoli zaczynaj¹ wygl¹daæ

jak drogi na miarê stolicy.
Pojawiaj¹ siê te¿ bezpieczne
przejœcia dla pieszych, doœwietlone chodniki. Burmistrz
Kacprzak wprowadzi³ dzielnicowy program utwardzania
dróg gruntowych oraz program
poprawy bezpieczeñstwa
w ruchu drogowym na Bia³o³êce. Po nieca³ym roku
dzia³ania programu mieszkañcy ju¿ widz¹ pierwsze
jego efekty.
Uchodzi za cz³owieka
bardzo solidnego, odpowiedzialnego i skutecznego.
Samorz¹d, jak sam mówi,
jest dla niego pasj¹. To st¹d
œwiat³o w jego gabinecie
pali siê do póŸnych godzin
nocnych.

Materia³ finansowany przez KWW Bezpartyjni Samorz¹dowcy

Najwiêkszym marzeniem
burmistrza Kacprzaka jest
osi¹gniêcie równowagi
pomiêdzy prawobrze¿n¹ a
lewobrze¿n¹ Warszaw¹. W
tym celu proponuje przede
wszystkim budowê kolejnej
linii metra, tym razem ³¹cz¹cego wszystkie dzielnice
prawobrze¿nej Warszawy.
Po¿ytek z takiego po³¹czenia musi mieæ zarówno
Bia³o³êka, jak i Targówek,
Rembertów, Weso³a, Wawer
i obie Pragi.
Pytany, co poza komunikacj¹ chcia³by zrobiæ, gdyby
zosta³ radnym Sejmiku odpowiada, ¿e od zawsze najwa¿niejsza jest dla niego
zmiana jakoœci nauczania.

Edukacja m³odych to inwestycja w przysz³oœæ. Poza
podejœciem systemowym do
edukacji, a tak¿e dbaniem
o odpowiednie zaplecze do
nauki, proponuje dofinansowanie stypendiów naukowych
na rzecz najzdolniejszych
uczniów oraz wsparcie dla
nauczycieli.
Wa¿nym punktem programu burmistrza Dariusza
Kacprzaka jest zapewnienie
rozwoju programów pomocy
dla dzieci niepe³nosprawnych i ich rodzin, a tak¿e
budowa specjalistycznych
i przyjaznych osiedli dla
seniorów.
Doœæ du¿o uwagi zamierza
poœwiêciæ kwestiom regulacji w³asnoœci gruntów.
Jest to o tyle istotne, ¿e
ba³agan w tych sprawach

powoduje problemy dla
du¿ej grupy spó³dzielców
i wspólnot mieszkaniowych.
Na ten problem zwróci³
uwagê po rozmowach z
burmistrzem Targówka –
S³awomirem Antonikiem.
Najbli¿sze wybory zmieni¹
Warszawê i Mazowsze na
nastêpne piêæ lat. Warto
wiêc mieæ dobrego i skutecznego przedstawiciela
w Sejmiku Województwa
Mazowieckiego.
Dariusz Kacprzak w
nadchodz¹cych wyborach
samorz¹dowych kandyduje
do Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z list
Bezpartyjnych Samorz¹dowców z okrêgu nr 3,
czyli z Bia³o³êki, Targówka, Pragi Pó³noc, Pragi
Po³udnie, Rembertowa,
Wawra i Weso³ej.

Park zamykany na noc
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Na Bia³o³êce bezpieczniej
Nowoczesny system alarmowania i ostrzegania ludnoœci o zagro¿eniach,
którego budowê rozpocz¹³ sto³eczny ratusz w 2009 roku, zosta³ powiêkszony
o 119 syren, 8 punktów pomiarowych i 4 czujniki pogodowe, z czego 12
syren i 1 czujnik pogodowy zyska³a w czasie wakacji Bia³o³êka. Absolutn¹
nowoœci¹ w dzielnicy jest punkt pomiarowy na rzece D³ugiej.
System sk³ada siê z central steruj¹cych g³osowych, wprowadzonych wczeœniej w
oraz punktów alarmowych wyposa¿onych system lub wypowiadanych na ¿ywo.
w elektroniczne syreny alarmowe, które
Ze 119 punktów alarmowania na Bia³o³êce
zainstalowano na budynkach urzêdu miasta, zainstalowano 12 syren na dachach bus³upach oœwietleniowych, tramwajowych, dynków szkolnych przy ulicach: Porajów 3,
na wiêkszoœci szkó³ oraz innych obiektach G³êbockiej 66, Leszczynowej 5, Bohaterów
u¿ytecznoœci publicznej. System daje tak¿e 41, Juranda ze Spychowa 10, Przytulnej 3,
mo¿liwoœæ emitowania komunikatów Erazma z Zakroczymia 15, Strumykowej 21,

Ostródzkiej 175, Kobia³ka 49, Leœnej
Polanki 63/65, Zau³ek 34.
Dodatkowo, system zosta³ wyposa¿ony
w 8 punktów pomiarowych poziomu wody rzek
i strumieni. Na Bia³o³êce punkt pomiarowy
poziomu wody znajduje siê przy mostku na
ulicy Chudoby, na rzece D³ugiej. Natomiast
na budynku urzêdu dzielnicy przy ul. Modliñskiej 197 zamontowano czujnik pogodowy.
Wskazania punktu pomiarowego poziomu
wody oraz czujnika pogodowego mo¿na
œledziæ tutaj: https://saiol.um.warszawa.pl/
Jak brzmi sygna³ ostrzegawczy?
Og³oszenie alarmu stanowi sygna³ modulowany trwaj¹cy trzy minuty, natomiast
odwo³anie alarmu to sygna³ ci¹g³y tak¿e
trzyminutowy. W przypadku us³yszenia
sygna³u alarmowego nale¿y postêpowaæ
zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach nadawanych poprzez œrodki
masowego przekazu lub syreny alarmowe
oraz powiadomiæ inne osoby o zagro¿eniu.
Poza alarmowaniem w sytuacji zagro¿enia,
system jest wykorzystywany w trakcie æwiczeñ
i testów oraz w celu upamiêtnienia wa¿nych
wydarzeñ, poprzez nadawanie sygna³u
treningowego (trwaj¹cego 1 minutê). Zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, uruchomienie
testowe systemu musi byæ poprzedzone
podaniem stosownej informacji do publicznej
wiadomoœci z 24-godzinnym wyprzedzeniem,
za pomoc¹ œrodków masowego przekazu.

Inne sposoby komunikacji
System syren alarmowych jest uzupe³niony
alternatywnymi sposobami komunikacji z
mieszkañcami. W tym celu wykorzystywany
jest Regionalny System Ostrzegania – RSO
oraz Warszawski System Powiadomieñ
powiadomienia.um.warszawa.pl/start.
Komunikaty i ostrze¿enia s¹ przesy³ane
poprzez aplikacje dostêpne bezp³atnie na
telefony komórkowe i poprzez SMS-y. W
przypadku powa¿nych zagro¿eñ dla mieszkañców komunikaty o zagro¿eniach mog¹ byæ
równie¿ publikowane w mediach oraz og³aszane lokalnie z u¿yciem przenoœnych œrodków
powiadamiania (radiowozy, megafony).
Wszystkie punkty alarmowania s¹ w pe³ni
zarz¹dzane i kontrolowane z centrali systemowej zlokalizowanej w Centrum Bezpieczeñstwa
przy ul. M³ynarskiej 43/45. Za obs³ugê systemu
odpowiada Biuro Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania
Kryzysowego Urzêdu m.st. Warszawy.
JK

Po licznych skargach mieszkañców, narzekaj¹cych na nocne ha³asy
i dewastacje, na pocz¹tku wakacji w³adze Bia³o³êki zdecydowa³y, ¿e park
przy ulicy Magicznej bêdzie zamykany na noc.
Park przy ulicy Magicznej to wspania³e miejsce. Zosta³ oddany do u¿ytku w 2014 roku
i od tego czasu cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród mieszkañców Bia³o³êki. Tak naprawdê
Magiczna to kompleks wielu placów zabaw dla dzieci w ró¿nym wieku. Ponadto znajduje
siê tam plenerowa si³ownia, skatepark, bikepark, wielofunkcyjne boisko, sto³y do gry
w ping-ponga, szachy czy warcaby. Jakby tego by³o ma³o, jest tam równie¿ miejsce do
grillowania, spore po³acie trawy do piknikowania, a nawet drewniane wiaty, pod którymi
mo¿na zorganizowaæ spotkanie z przyjació³mi czy urodziny.
S¹ alejki do spacerowania z wózkiem, jest naturalny plac zabaw. Jest piasek i tartan i
du¿o zieleni, a wiêc wszystko, co tylko mo¿na sobie wymarzyæ na placu zabaw. Nawet
œcianka wspinaczkowa! Prawdziwe cuda – po prostu magia! Niestety, nie wszyscy potrafili
to doceniæ. Prawie od pocz¹tku istnienia parku okoliczni mieszkañcy zaczêli skar¿yæ siê
na ha³as i akty wandalizmu. Postanowiono ogrodziæ park, ale nic to nie da³o.
Park Magiczna sta³ siê obiektem coraz liczniejszych dewastacji. Niszczone by³y
urz¹dzenia dla dzieci, wiaty w zak¹tku etnograficznym, a nawet zieleñ. Koszty napraw
wci¹¿ ros³y. Skargi na ha³asy i wulgarne zachowanie niektórych u¿ytkowników tego terenu
rekreacyjno-sportowego by³y coraz liczniejsze. Dotyczy³y g³ównie godzin wieczornych
i nocnych, w zwi¹zku z tym w³adze dzielnicy zdecydowa³y siê od 1 lipca zamykaæ park
na noc, to jest w godzinach 23.00-5.00 w miesi¹cach wakacyjnych, a od 1 wrzeœnia
- od godz. 22.00 do godz. 5.00.
Zamykanie wywo³a³o z kolei protesty u¿ytkowników si³owni plenerowej, korzystaj¹cych
z niej w póŸnych godzinach wieczornych. Czy zamykanie parku przynios³o zadowalaj¹ce
rezultaty, zapytaliœmy rzecznik dzielnicy Bia³o³êka Marzenê Gawkowsk¹.
- Pierwsze widoczne efekty zamykania na noc terenu rekreacyjno-sportowego przy
ul. Magicznej s¹ bardzo obiecuj¹ce. Od 1 lipca, od kiedy obowi¹zuje nowy regulamin
korzystania z Parku Magiczna, przesta³y wp³ywaæ do Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka skargi na
ha³as, zak³ócanie porz¹dku i dewastacje. Tak¿e nasze kontrole potwierdzaj¹, ¿e dewastacji
jest du¿o mniej, ni¿ wczeœniej. Co prawda, odnowione wiaty w Zak¹tku Mazowieckim
zosta³y „ozdobione” po raz kolejny nowym graffiti, ale powa¿nych szkód praktycznie
nie odnotowaliœmy. Pozytywne efekty wprowadzonych zmian s¹ tym bardziej warte podkreœlenia, ¿e w poprzednich latach w³aœnie w okresie wakacyjnym mieliœmy do czynienia
ze wzmo¿on¹ „aktywnoœci¹” osób niszcz¹cych park.
JK

GroŸne zaniechania. Droga rowerowa wzd³u¿ ul. Starzyñskiego jest przez rowerzystów mocno wykorzystywana. Na tym kierunku
dwa lata temu na Rondzie ¯aba wykonano przejazdy rowerowe, przystosowuj¹c trasê do zwiêkszonego ruchu. Wyj¹tkiem jest odcinek od
ronda ¯aba do skrzy¿owania Starzyñskiego z Namys³owsk¹, z wyrw¹ w rowerowej infrastrukturze. Ten fragment to chodnik i przejœcie dla
pieszych bez sygnalizacji, gdzie w sierpniu zgin¹³ rowerzysta. Ostro sprawê komentuje Zielone Mazowsze: „W 2000 r. Zarz¹d Dróg Miejskich
z³ama³ przepisy, nie uwzglêdniaj¹c potrzeb rowerzystów przy budowie ronda ¯aba i drugiej jezdni Starzyñskiego. W efekcie miêdzy œcie¿kami
rowerowymi przy Odrow¹¿a i Starzyñskiego zieje kilkusetmetrowa dziura. Kilkukrotnie pojawia³y siê inicjatywy i zapowiedzi rozwi¹zania
problemu. Np. w 2015 r., gdy z³o¿ono do bud¿etu partycypacyjnego projekt prowizorycznej poprawy bezpieczeñstwa na tym przejœciu, ZDM
nie dopuœci³ go nawet do etapu g³osowania, twierdz¹c, ¿e wykonanie drogi dla rowerów na tym odcinku planowane jest w latach 20162017. Niestety, zwlekanie z inwestycjami rowerowymi ma tragiczne konsekwencje.” Powsta³y kolejne pomys³y finansowania przebudowy
np. z wp³ywów z veturilo, ale w sprawie zapad³a cisza. Z³owró¿bna cisza.
Kr/www.facebook.com/Zielone.Mazowsze/
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G³osuj dla Pragi!
Tym has³em komitetu wyborczego
„Porozumienie dla Pragi” (KW dla Pragi),
z którego list mam zaszczyt startowaæ w
tegorocznych wyborach do rady dzielnicy
(lista nr 24, miejsce 1 w okrêgu Szmulowizna, Micha³ów, Stara Praga do Targowej)
chcia³bym zachêciæ Szanownych Czytelników do udzia³u w g³osowaniu. Niezale¿nie
od tego, na kogo oddacie Pañstwo swój g³os,
warto w niedzielê, 21 paŸdziernika, wzi¹æ
udzia³ w wyborach samorz¹dowych.
Jak ju¿ niejednokrotnie wspomina³em,
w tym roku zdecydujemy przy wyborczej
urnie o wizji rozwoju Pragi na najbli¿sze
piêæ lat. To od nas, mieszkañców, zale¿y,
czy Praga bêdzie dzielnic¹ z zadbanymi
budynkami oraz ich otoczeniem. Czy bêdzie dzielnic¹ bezpieczn¹, z doœwietlon¹
przestrzeni¹ ulic, bram i podwórek, bez
sklepów monopolowych w co drugim lokalu u¿ytkowym i bez aut wbijaj¹cych siê w
œciany praskich kamienic. Czy bêdzie dziel-

nic¹, w której mieszkañcy, niezale¿nie od
zasobnoœci portfela, nie tylko bêd¹ pewni
dachu nad g³ow¹, ale te¿ zostan¹ im zapewnione godne warunki odpowiadaj¹ce
standardom XXI w. (CO, ciep³a woda i
toaleta w ka¿dym mieszkaniu). Czy bêdzie
dzielnic¹ z placówkami edukacyjnymi, w
których uczyæ bêd¹ najlepsi nauczyciele i
do których swoje pociechy bêd¹ posy³aæ
wszyscy rodzice, a nie tylko ci, których nie
staæ na szko³y na lewym brzegu. Czy bêdzie
dzielnic¹ zielon¹, z zadbanymi parkami i
skwerami oraz terenami sportu i rekreacji.
Czy bêdzie dzielnic¹ troszcz¹c¹ siê o rodziny i ich potrzeby, z miejscami, w których
rodzice z dzieæmi mog¹ wspólnie spêdzaæ
wolny czas. Czy wreszcie bêdzie dzielnic¹
troszcz¹c¹ siê o unikalne, historyczne dziedzictwo, a jednoczeœnie przyci¹gaj¹c¹
przedstawicieli œrodowiska artystycznego.
Myœlê, ¿e nie tylko mi bliska jest taka
wizja Pragi. Jak j¹ osi¹gn¹æ? Miêdzy innymi

Praski folwark

Wyborcza rzeczywistoœæ
Na wstêpie chcia³abym z³o¿yæ wyrazy
podziêkowania wszystkim mieszkañcom za
wsparcie i pomoc podczas moich dzia³añ na
rzecz dzielnicy w ci¹gu ostatnich 4 lat.
Wspó³praca z Pañstwem by³a si³¹ napêdowa do moich wszelkich dzia³añ. DZIÊKUJÊ!
Dzisiejszy felieton bêdzie troszkê inny.
Oprócz pe³nionej funkcji radnej w Dzielnicy
Praga Pó³noc, jestem bowiem pra¿ank¹,
jestem wyborc¹, jestem cz³owiekiem.
Kampania z dnia na dzieñ nabiera tempa.
Sza³ ulotkowy wokó³. „Dzisiaj wyjê³am
ze skrzynki piêæ ulotek tego samego komitetu – mówi w rozmowie mieszkanka
dzielnicy, emerytowana nauczycielka proszê sobie wyobraziæ; jednego komitetu! Czy¿ nie szkoda pieniêdzy?” I
pokaza³a mi te ulotki. Usiad³yœmy na
³aweczce i zaczê³yœmy czytaæ. Osi¹gniêcia,
priorytety. Punkt po punkcie.
Przeczytany pierwszy fragment i jak¿e
aktualna refleksja „sukces ma wielu ojców,
pora¿ka jest zawsze sierot¹”. Festiwal
pustos³ów i obietnic. Przekazuj¹ nam,
wyborcom, bezsensowne, a czasami wrêcz
ra¿¹co idiotyczne treœci. Czy œwiadczy to o
ich niewiedzy, chêci zmanipulowania nas
wyborców, a mo¿e po prostu o tak niskim

traktowaniu nas - wyborców? Przyk³ady?
Proszê bardzo: remont SP nr 30 - w rzeczywistoœci realizowany zgodnie z rekomendacjami i zabiegami ze strony Klubu Radnych
Niezale¿nych i radnej PiS-u, startuj¹cej w
obecnych wyborach z list na Targówku;
budowa hali sportowej na terenie SP nr 73
- w rzeczywistoœci realizowany z inicjatywy
i rekomendacji Rady Rodziców oraz Klubu
Radnych Niezale¿nych. Czytamy dalej:
zaplanowaliœmy i realizujemy program
rewitalizacji - a mo¿e warto spytaæ rekomendowanego przez partiê kandydata o
szczegó³y tego programu? Czy chocia¿ raz
pojawi³ siê i sprawdzi³, jak przebiegaj¹
prace, czy spotka³ siê z mieszkañcami
rewitalizowanych budynków? Do wyborów
zosta³y 2 tygodnie, mo¿e nadrobi cztery
lata, aby treœæ ulotki wyborczej chocia¿ w
minimalnym zakresie by³a zgodna z
prawd¹. Czytamy dalej, powstrzymaliœmy
mafiê reprywatyzacyjn¹ - a kto, jeœli nie
Jan Œpiewak, nag³oœni³ i jako pierwszy upowszechni³ aferê, ale o tym ju¿ nie napisali,
dochodzimy do priorytetów - odblokowanie wykupu mieszkañ komunalnych, czy
przekszta³cenie u¿ytkowania wieczystego
na w³asnoœæ z bonifikat¹ w obydwu przy-

poprzez udzia³ w wyborach. Przypomnê
tylko, ¿e Praga jest jedn¹ z dzielnic z
najni¿sz¹ frekwencj¹ w wyborach. W
poprzednich wyborach samorz¹dowych,
w 2014 r., do punktów g³osowania zg³osi³o
siê nieco ponad 40% uprawnionych. Pozosta³e 60% (ponad 30 tys. mieszkañców)
pozosta³o w domach. Czêœæ nie chodzi na
wybory od lat. Dla zasady. Ale spora czêœæ
mieszkañców do urn nie posz³a dlatego,
¿e nie mia³a na kogo oddaæ g³osu. Zw³aszcza,
¿e wiêkszoœæ samorz¹dowych twarzy nie
zmienia³a siê przez ostatnie lata.
W tym roku jest szansa na realn¹ zmianê.
Zmianê, któr¹ gwarantuj¹ mieszkañcy
aktywnie dzia³aj¹cy od lat dla Pragi. Takie
osoby jak Piotr Stryczyñski, Ewa Ziajkowska, Olga Wieczorek-Trzeciak, Karolina
Krajewska, czy Anna W¹sik, to profesjonaliœci z wieloletnim bogatym dorobkiem
w obszarach edukacji, polityki spo³ecznej,
ochrony zabytków, odnawiania terenów
zielonych, aktywizacji zawodowej. Warto
daæ im szansê, by z innej ni¿ dotychczas
perspektywy, perspektywy praskiego
samorz¹du, dzia³ali dla Pragi i pra¿an. Aby
tak siê sta³o, 21 paŸdziernika warto wyjœæ
padkach. Dlaczego oni nas tak traktuj¹? z nut¹ nostalgii i przygnêbienia pyta moja
rozmówczyni - uchwa³a o 98% bonifikacie
przy przekszta³ceniu u¿ytkowania ju¿ jest,
wiêc có¿ to za priorytet. A odblokowanie
wykupu... zmieni³yœmy temat rozmowy.
Przez ostatnie 4 lata, dziêki Pañstwa
g³osom, uzyska³am mandat radnej i tym
samym mia³am mo¿liwoœæ poznaæ samorz¹d
od wewn¹trz. Odrzucono mój wniosek o
transmisjê obrad rady dzielnicy on-line. A
szkoda! Mieszkañcy mogliby na bie¿¹co
ogl¹daæ wypowiedzi i zachowania swoich
przedstawicieli. Niektórzy radni, wychodz¹c
z za³o¿enia, ¿e aby zrealizowaæ swoje
plany, trzeba mieæ jak najlepsze stosunki z
burmistrzem, gdy¿ jest to najlepsza droga,
aby coœ uzyskaæ, nie zadawali trudnych
pytañ, a na sesjach rady dzielnicy bez ¿adnej dyskusji g³osowali za ka¿d¹ propozycj¹
zarz¹du. Inna grupa radnych, którzy myœl¹
w szerszej perspektywie, bardziej strategicznie
o ca³ej dzielnicy, chcieli kontrolowaæ
dzia³alnoœæ zarz¹du i wspieraæ go w miarê
mo¿liwoœci, jeœli to uzasadnione. Tacy radni
zadawali trudne pytania, naciskali burmistrza, nie wchodzili z nim w uk³ady. Wysuwali inicjatywy, sk³adali interpelacje, aby
osi¹gaæ te cele. Najgorszym by³ jednak brak
jakiejkolwiek rzetelnej i merytorycznej
wspó³pracy pomiêdzy cz³onkami klubów
partyjnych w radzie.Aby oceniæ pracê
radnych wystarczy sprawdziæ aktywnoœæ na

Prosto z mostu

mog¹ stanowiæ antyszczepionkowcy.
Bojê siê, ¿e czêœæ pos³ów robi to szczerze.
Sam s³ysza³em kilkanaœcie lat temu s³owa
prominentnego dziœ polityka wyra¿aj¹cego obawê, ¿e krowa po zjedzeniu paszy
GMO mo¿e urodziæ dwug³owe cielê; a
przecie¿ polityk ów w miêdzyczasie nie
ukoñczy³ ¿adnych studiów przyrodniczych...
Z punktu widzenia interesu publicznego
to rozró¿nienie nie ma jednak znaczenia.
Naukowcy i lekarze pytaj¹: co posz³o
nie tak? W edukacji szkolnej, w oœwiacie
zdrowotnej, w mediach? Otó¿ nic szczególnie z³ego siê nie wydarzy³o. Ludzie s¹
ró¿ni i tego nie zmienimy. Zawsze czêœæ
spo³eczeñstwa by³a – delikatnie mówi¹c–
bardziej bieg³a w naukach, a czêœæ mniej.
Z tej drugiej czêœci rekrutuj¹ siê zwolennicy
wszelkich teorii spiskowych.
Problem stworzyli politycy, ale nie ci i
nie teraz. Polityków nie wybieramy przecie¿ w zwi¹zku z ich znajomoœci¹ wy¿szej
matematyki. Ale minê³o ju¿ dwieœcie lat,
odk¹d to w³aœnie oni zaczêli dyletancko
u¿ywaæ hase³ naukowych, takich jak np.
selekcja naturalna zaczerpniêta z biologii
czy teoria wzglêdnoœci wziêta z fizyki.
Doprowadzi³o to do radykalnego obni-

IMB bezpartyjni.org...
Tacy jak My?

z domu i zag³osowaæ na listê nr 24
(KW dla Pragi). Warto te¿ namówiæ do
g³osowania rodzinê, s¹siadów, bli¿szych
i dalszych znajomych. W koñcu to od nas
samych zale¿y, jak Praga bêdzie siê
rozwijaæ przez najbli¿sze 5 lat.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

posiedzeniach komisji, czy te¿ iloœæ zg³oszonych
w ca³ej kadencji interpelacji/wniosków radnego.
Prawd¹ jest, ¿e Praga potrzebuje dobrych
radnych - uczciwych, odpowiedzialnych,
zaanga¿owanych i reprezentuj¹cych
interesy obywateli danej lokalnej spo³ecznoœci. Dzielnicy, nie partii! Nie dajmy siê
zwieœæ kolorowym ulotkom, obietnicom
bez pokrycia i rekomendacjom. Wybierzmy tych, których znamy! Tych, którzy
sprawdzili siê w dzia³aniu! Tych, którzy
faktycznie rzetelenie pracowali dla
reprezentowania naszych spraw!
21 paŸdziernika prosimy o Pañstwa g³os!
Niech Wygra Warszawa i jej Mieszkañcy!
Lista nr 26
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

W ostatni weekend, tu¿ przed wydaniem tego numeru gazety, Bia³o³êkê
zelektryzowa³a szokuj¹ca wiadomoœæ.
Wed³ug pisma datowanego na 30 lipca
2018 roku, skierowanego do komisji
polityki spo³ecznej i ochrony zdrowia w
bia³o³êckim ratuszu dosz³o do próby zatuszowania przestêpstwa przemocy w rodzinie.
Mia³ siê tego dopuœciæ Marcin Adamkiewicz,
cz³onek komisarycznego zarz¹du dzia³aj¹cego na terenie dzielnicy Bia³o³êka z
nadania prezydent Hanny GronkiewiczWaltz. Co wynika z tego pisma? Otó¿
zastêpca burmistrza, cz³onek Inicjatywy
Mieszkañców Bia³o³êki (BEZPARTYJNI.ORG),
w lutym 2018 za¿¹da³ od pracowników
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej (OPS) wstrzymania procedury Niebieskiej karty i
niepodejmowania dzia³añ zwi¹zanych
z ponownym powiadomieniem organów
œcigania o podejrzeniu pope³nienia
przestêpstwa. Niebieska karta s³u¿y do
dokumentowania faktów zwi¹zanych z
przemoc¹ w danej rodzinie i ocenie
zagro¿enia dalsz¹ przemoc¹. Jest tak¿e
dowodem w sprawach s¹dowych. Postêpowanie Marcina Adamkiewicza narusza
przepisy Ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie. W efekcie zastosowanych
mechanizmów mobbingowych i nak³aniania
do ³amania prawa rezygnacjê z pe³nienia
funkcji z³o¿yli: przewodnicz¹ca, zastêpca
przewodnicz¹cej oraz wiêkszoœæ cz³onków

zespo³u interdyscyplinarnego. W konsekwencji komisja polityki spo³ecznej i
zdrowia podjê³a decyzjê o zwo³aniu
nadzwyczajnego posiedzenia celem z³o¿enia wyjaœnieñ przez zastêpcê burmistrza
Marcina Adamkiewicza (IMB). Jak siê
jednak szybko okaza³o z informacji dostêpnych w urzêdzie dzielnicy, Marcin
Adamkiewicz przebywa na urlopie - od
czwartku (4 paŸdziernika 2018) do...
koñca kadencji. Dodam tylko, ¿e Marcin
Adamkiewicz znany jest jako najbardziej
zaufany cz³owiek Piotra Basiñskiego,
startuj¹cego obecnie do Rady Miasta
Warszawy pod wyj¹tkowo nietrafionym
has³em: Bezpartyjny! Taki jak Ty!
£ukasz Oprawski
by³y zastêpca burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka

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
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie
Spó³ka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 6 wrzeœnia
2018 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w drodze dojazdowej do ul. Bia³o³êckiej
na dz. nr ew. 26/2 z obrêbu 4-07-11 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.

Ch³odnym okiem

Pseudonauka i pseudopolityka
Spore poparcie spo³eczne, jakim cieszy
siê ruch antyszczepionkowy, budzi bezradn¹ rozpacz osób, dla których teza, i¿
dwa plus dwa równa siê cztery, nie jest
has³em wyborczym, które uda siê zrealizowaæ albo nie, lecz prawem przyrody.
Ostatnim sukcesem antyszczepionkowców
by³o skuteczne z³o¿enie w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy wprowadzaj¹cej
zasadê dobrowolnoœci w stosowaniu
szczepieñ ochronnych. Daleki jestem od
potêpiania pos³ów, którzy zag³osowali
przeciwko odrzuceniu tego projektu w
pierwszym czytaniu. Poprzednia kadencja
Sejmu uwra¿liwi³a nas na proceder
odrzucania obywatelskich projektów
ustaw si³¹ g³osów partii rz¹dz¹cych,
bez mo¿liwoœci nawet dyskusji nad
nimi. Zdecydowanie lepsza jest sytuacja,
w której wszystkie, nawet najg³upsze
projekty maj¹ce poparcie grupy obywateli,
dopuszczane s¹ do debaty, a zag³osowaæ
przeciw pos³owie mog¹ póŸniej.
Bardziej niepokoiæ mog¹ wypowiedzi
niektórych pos³ów popieraj¹ce ten
projekt – nie wiadomo, czy szczere, czy
wyp³ywaj¹ce z chêci przypodobania siê
zorganizowanej grupie wyborców, jak¹

Bia³o³êcka karuzela

Bud¿et na rok 2019

¿enia autorytetu uczonych: teraz ka¿dy
móg³ poczuæ siê ekspertem od biologii
molekularnej i astrofizyki. Ka¿dy mo¿e
szermowaæ pseudonaukowymi terminami
bez obawy o nara¿enie siê na œmiesznoœæ.
Traci na tym tylko prawda, czasem –
dobro publiczne.
A polsk¹ specyfik¹ pozostaje, ¿e tropiciele spisków w nauce, nieufni wobec
takich jej osi¹gniêæ jak szczepionki czy
GMO, po czêœci przynajmniej s¹ t¹ sam¹
grup¹, która tak wierzy w naukê, ¿e nie
dopuszcza myœli, i¿ nowoczesny samolot
mo¿e ulec katastrofie sam z siebie i
potrzebny do tego jest zamach.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl

Trwa kampania wyborcza, w³aœnie
otrzyma³em projekt bud¿etu dzielnicy na
rok 2019. £adny greps, zarz¹d dzielnicy
prezentuje radnym zamierzenia na przysz³y rok. Kuriozum sytuacji polega na tym,
¿e ani ten zarz¹d, ani ci radni mog¹ siê
ju¿ z tym bud¿etem nigdy nie spotkaæ.
Robimy bud¿et dla Pragi dla kolejnej rady
i kolejnego zarz¹du. Ca³e szczêœcie, ¿e
bud¿et mo¿na w ci¹gu roku zmieniaæ.
Nasz pó³nocnopraski by³ nowelizowany w tym roku kilkanaœcie razy - co nie
œwiadczy dobrze o naszych w³odarzach.
Kolejne nowelizacje bêdziemy rozpatrywaæ
na ostatniej sesji tej kadencji 9 paŸdziernika. Pierwsze spojrzenie na za³¹cznik
2019 przynios³o poczucie zadowolenia.
Powód - du¿o wiêksze œrodki (404,2
miliony z³otych po stronie wydatkowej) w
porównaniu do roku 2018. Jednak bud¿et
poddany g³êbszej wiwisekcji przynosi rozczarowanie. W planie znajdujemy m.in.
sprzeda¿ dzia³ki 20 z obrêbu 4-18-11 z
ulicy Jagielloñskiej za 3,9 mln i wycenianej
na 1,3 mln Wo³omiñskiej 13. Suma dochodów dzielnicy na poziomie 101 milionów
to 1/4 ca³ego bud¿etu, który tak naprawdê
zale¿ny jest od œrodków wyrównawczych

z miasta, subwencji i dotacji - to prawie
303 miliony. Du¿o wiêksze zastrze¿enia
mam jednak do strony wydatkowej.
Nie podoba mi siê filozofia tworzenia
bud¿etu. W pierwszej kolejnoœci zarz¹d
postanowi³ zabezpieczyæ œrodki na tzw.
wydatki maj¹tkowe. Te tak¿e, w zwi¹zku z
fizycznym cyklicznym nierealizowaniem
inwestycji w ramach rewitalizacji, znacz¹co
rosn¹. Na rok 2019 przewidywane s¹ na
poziomie 72,5 miliona z³otych, z czego
ponad 50 milionów na rewitalizacjê Pragi.
Przypomnê, ¿e ponad po³owa wydatków
inwestycyjnych na rok 2017, czyli 30 milionów z³otych z 57 milionów, jakie Praga
mia³a na ten rok przewidzianych na inwestycje zosta³a zdjêta z tamtego bud¿etu.
Ca³y czas s³yszê tê sam¹ opowieœæ, która
jest przytaczana od lat - œrodki nie zgin¹,
ale s¹ przesuwane na kolejne lata 20182020. Tak samo mówiono, przesuwaj¹c
6 milionów z roku 2015 na 2016 i 19 milionów z roku 2016 na lata 2017-2018.
Panowie z PiS maj¹ tendencjê wzrostow¹.
Jak bêdzie w tym roku - nie wiadomo.
Pierwsze œrodki ju¿ zdjêto. Niezabezpieczone
s¹ jednak, podobnie jak w roku bie¿¹cym,
wydatki sta³e, m.in. na p³ace i pochodne.

W³aœnie kwot¹ 7 mln, zdejmuj¹c œrodki z
czego siê da, ratowane s¹ finanse oœwiaty,
bowiem brakuje na p³ace dla nauczycieli
i pracowników administracji. Deficyt na
przysz³y rok szacujê na ponad 30 milionów,
w tym w samej oœwiacie na p³ace bêdzie
brakowa³o 10 milionów. Zarz¹d po raz kolejny liczy na wsparcie miasta na koniec
roku. Jednak przez 10 miesiêcy mo¿e to byæ
bud¿et deficytu poddawany ograniczeniom
i rygorom. Dlatego PiS z Pragi musi odejœæ.
PS. W nadchodz¹cych wyborach
polecam listê nr 5.
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.

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

Nie lêkajcie siê?
Proszê Szanownych Pañstwa, odgrzane
wg rzeczniczki PIS, pods³uchowe kotlety to
skojarzenia z mojej m³odoœci. Kto jawnie
odsma¿a siê za towarzysza Gomu³kê, kto za
Cyrankiewicza, kto za marsza³ka Rokossowskiego, kto za Jaruzelskiego, kto za Jerzego
Urbana, kto za Jaskierniê i kto za kardyna³a
Wyszyñskiego czy JP II. Ich typy s¹ ka¿dowyborczo powtarzalne. Ka¿dy typ obiecuje
Wam kasê przedwyborcz¹. Potem Wasza kasa
powyborcza nale¿y wy³¹cznie dla wybranych
i mi³ego dla ka¿dej opcji Koœcio³a od 1000 lat.
Chcia³bym, aby Szanowni Pañstwo tym razem
poszli do wyborów i najwiêkszym cwaniakom
i obiecywaczom, tym te¿ ambonowym nie dali
g³osów. Szczytowym osi¹gniêciem zaprzeczania
pañstwa prawa jest wszechwiedz¹cy „biskup”
toruñskiej propagandy Michalkiewicz, któremu
chyba mi³e wsadzanie rêki w jego majtki.
https://www.youtube.com/watch?v=J_4QSBIspjA.
Proszê skopiowaæ, wkleiæ i ods³uchaæ.

Odpowiadam w imieniu œrodowiska: Michalkiewicz, nie wspieraj siê weterynarzami.
Wara od nas g³upcze! Ka¿de z nas po
ukoñczeniu studiów dostaje tytu³ zaufania
publicznego: tytu³ lekarza weterynarii i w
trakcie praktyki stara siê, aby tego zaufania
nie zeszmaciæ. Nasze zadanie w obecnej
dobie michalkiewszczyzny to dbanie o
zdrowie ludzi poprzez zdrowie zwierz¹t i tyle.
Jako osoby wspó³czuj¹ce pokrzywdzonym
uznajemy wyroki niezawis³ych s¹dów i popieramy praworz¹dnoœæ. Niezawis³y s¹d nie mo¿e
byæ zidiocia³y, jak publicznie wypowiada
Michalkiewicz. Dla mnie pierwszym prezesem
S¹du Najwy¿szego jest profesor Ma³gorzata
Gersdorf, aliœci nie chadzam w ¿adnych
koszulkach, poniewa¿ moja grupa krwi nazywa siê KONSTYTUCJA Rh plus od pokoleñ.
Poniewa¿ po wyborach wybrani bêd¹
stanowiæ lokalne prawo, przysz³ym w³odarzom
przyjdzie zmierzyæ siê z bezdomnoœci¹ i

mini og³oszenia
US£UGI
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
NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,
www.serwis-rtv.waw.pl
• 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

PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444
SKUP aut tel. 573-418-807
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
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

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

porzuceniami zwierz¹t. W rozwa¿aniach
przedwyborczych pomys³y, obiecanki i jak
mo¿na wydaæ olbrzymie pieni¹dze np. w
poznañskim schronisku dla zwierz¹t oto link
https://portalkomunalny.pl/gminy-stawiajana-innowacje-314022/4/ . Polecam lekturê,
bardzo nowoczesne podejœcie i tak powinno
siê traktowaæ zwierzêta. Aliœci chcia³bym, aby
te obietnice pomys³odawców realizowaliby za
swoje pieni¹dze. Czy schroniska dla zwierz¹t
w ogóle powinny istnieæ? Nie w takiej skali.
Prawda o schroniskach dla zwierz¹t JEST TAKA:
schronisk jest coraz wiêcej, gminy wydaj¹
na nie coraz wiêcej pieniêdzy, a bezdomnych
zwierz¹t przybywa. Ustawa o ochronie zwierz¹t
jest zatem do kosza. Nawet najczarniejsze typy
nie powinny mieæ kar pozbawienia wolnoœci
lecz wieloletnie nakazy p³atnoœci i prac na
rzecz schronisk. Schroniskowe karmienie
gminnego cwaniactwa i handlu psami i
kotami rozkrêca siê w najlepsze. ¯erowanie
na naiwnoœci ludzi wra¿liwych jest norm¹,
czego sam jestem przyk³adem. Zwierzêta ze
schronisk oprócz ogólnopolskiej litoœci, trafiaj¹
na miêdzynarodowe internetowe aukcje np.
niemieckie czy jak woli odpowiednik Urbana
niemieckojêzyczne i stamt¹d p³yn¹ euro
wprost do patriotycznych niewyklêtych
jeszcze kieszonek bez dna. Proszê o ujawnienie obrotów, a zw³aszcza wp³ywów ka¿dego
schroniska raz do roku. To setki milionów
w skali kraju. Roczniki statystyczne ju¿ nie
podaj¹ danych, ale wyszukuj¹c poœrednio
mo¿ecie siê o tych kwotach przekonaæ.
Rozwi¹zanie jest proste. Nowa sejmowa
ustawa lub ka¿dogminna uchwa³a, która
ustanowi dwa zdania. Pierwsze: wprowadza
siê obowi¹zkow¹ rejestracjê ka¿dego
zwierzêcia wraz z trwa³ym oznakowaniem.
Drugie: za wszystkie czynnoœci powi¹zane
ze zwierzêciem odpowiada w³aœciciel. Nie
gmina, chyba ¿e jest nieoznakowane. Od
momentu wprowadzenia dwuzdaniowej
ustawy znikaj¹ azyle, schroniska, domy
zastêpcze i ca³y ten cyrk, poniewa¿ kodeks
cywilny i karny opisuje wszelakie patologie
i prawa, a tak¿e zakresy kar. U podstawy
moich rozwa¿añ przed ka¿dymi wyborami
jest zlikwidowanie pojêcia bytu zwierzêcia
bezpañskiego. Od dnia kiedy uzyska³em
tytu³ lekarza weterynarii, czyli od 34 lat,
lobbujê dla zwierz¹t – tak, jak ka¿de dziecko
ma swoj¹ matkê i ojca, aby ka¿de zwierzê
mia³o swojego opiekuna prawnego. Nawet
nieznanego ojca mo¿na by³oby odnaleŸæ
gdyby istnia³a baza DNA ludnoœci. Tu z du¿ych
liter bo chodzi o kwasy nukleinowe, a nie o
dno. Czip jest tani i jawny i nie dopuszcza
partyjnej komuny. Ka¿de zwierzê musi byæ
czyjeœ. Musi byæ znane i wiadome. Nie mo¿emy sobie pozwoliæ na karmienie cudzego,
bezpañskiego, biednego zwierz¹tka przez
p³ot czy okno w ramach Ÿle pojêtej litoœci. W
imiê jej równie¿ nie mo¿emy sobie pozwoliæ
na znajdywanie miniaturowych królików w
œrodku lasu a ich klatek i poide³ek na osiedlowym œmietniku. Bo odczyt przy policjancie i
po chwili wiemy, ¿e porzuci³ … Marian Kowalski … Leœna 17u/501 i grzywna i praca.
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Wiedza i doœwiadczenie
Wykszta³cenie wy¿sze magisterskie oraz studia podyplomowe. Zawodowo zwi¹zana z
bran¿¹ budowlan¹. Wiceprezes
Stowarzyszenie „Warszawiak
na Swoim”. Radna Dzielnicy
Bia³o³êka w kadencji 20142018. Pracowa³a w komisjach:
Mieszkaniowej, Ochrony Œrodowiska, Inwestycji, Infrastruktury
i Planowania Przestrzennego.

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:
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 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

Priorytety w nadchodz¹cej kadencji 2018-2023:

• Wznowienie wykupu mieszkañ komunalnych.
• Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej, komunalnej i socjalnej.
• Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w rejonie ulic
Maciejewskiego - Œwiderska-Œwiêtos³awskiego - Wa³ Wiœlany Park Picassa: utworzenie parku zieleni „Park Œwiderska”
• Ograniczenie sk³adowisk odpadów komunalnych w dzielnicy
Bia³o³êka.
• Modernizacja i poprawa infrastruktury drogowej zw³aszcza dróg
gruntowych.
• Modernizacja wjazdu i zjazdu z mostu Marii Sk³odowskiej
Curie w stronê Tarchomina na bezkolizyjny.
• Modernizacja œcie¿ki rowerowej wzd³u¿ Kana³u ¯erañskiego.
• Przekszta³cenie u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci.
• Metro na Tarchomin i Nowodwory.
Dziêkujê wszystkim mieszkañcom za zaufanie jakim mnie
obdarzyliœcie. By³ to dla mnie ogromny zaszczyt móc Pañstwa
reprezentowaæ w Radzie Dzielnicy. Stara³am siê wype³niaæ
mandat Radnej uczciwie i sprawiedliwie.
Proszê o g³os 21 paŸdziernika
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