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Praga po wyborach

Warszawa 1918:
odzyskany samorz¹d
Gdy w listopadzie 1918 roku Polska odzyska³a niepodleg³oœæ,
Warszawa by³a gotowa podj¹æ swoje sto³eczne funkcje.
W³aœciwie ju¿ od trzech lat by³a stolic¹ odradzaj¹cego siê
pañstwa. Nie sta³o siê to nagle, jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki, lecz w wyniku usilnych dzia³añ wielu
ludzi, tak na lewym, jak i na prawym brzegu Wis³y.
Przed I wojn¹ œwiatow¹ Magi- Królestwa oraz Komitetu Obystrat Warszawy by³ jednym z ele- watelskiego dla m. Warszawy.
mentów bardzo scentralizowanej Zadaniem tego ostatniego by³o
administracji pañstwowej cesar- przede wszystkim niesienie postwa rosyjskiego. Istnia³ wpraw- mocy spo³ecznej dla ludnoœci
dzie urz¹d prezydenta miasta najbardziej dotkniêtej ciê¿arami
Warszawy, którym w 1914 roku wojny, dla uchodŸców, rannych,
by³ Rosjanin, szambelan Alek- sierot i bezrobotnych.
sander Müller, ale kompetencje
Komitet Obywatelski m. Warjego by³y bardzo ograniczone, szawy powsta³ ju¿ 3 sierpnia
gdy¿ podlega³ on z jednej strony 1914 r. W jego sk³ad wchodzi³o
genera³-gubernatorowi – zarz¹dcy pierwotnie 15 osób. Choæ formalKrólestwa Polskiego, a z drugiej nie przewodniczy³ mu szambelan
– oberpolicmajstrowi, szefowi Müller, to faktycznie na jego czele
stan¹³ ksi¹¿ê Zdzis³aw Lubomirski.
organów policyjnych miasta.
Wybuch wojny zmieni³ tê sy- Nied³ugo póŸniej, uwzglêdniaj¹c
tuacjê. W³adze carskie, pragn¹c nieco odmienne warunki prawopozyskaæ niektóre grupy ludnoœci brze¿nej czêœci miasta, powo³ano
polskiej, zezwoli³y na utworze- licz¹cy 10. cz³onków Praski Komitet
nie Centralnego Komitetu Oby- Obywatelski, którego prezesem
watelskiego (CKO) dla ca³ego
dokoñczenie na str. 4

Za nami wybory samorz¹dowe. 21 paŸdziernika warszawiacy
zadecydowali o losach stolicy przez najbli¿sze 5 lat. Na fali
sytuacji ogólnopolskiej wybory samorz¹dowe, najwa¿niejsze
z punktu widzenia zwyk³ych mieszkañców, zamieni³y siê w
plebiscyt wymierzony w partiê kierowan¹ przez Jaros³awa
Kaczyñskiego. O plebiscytowej formie wyborów œwiadczy
znacz¹cy wzrost frekwencji w porównaniu z poprzednimi
wyborami samorz¹dowymi oraz wyniki Koalicji Obywatelskiej
w du¿ych miastach. Symboliczny by³ tutaj wynik Hanny
Zdanowskiej w wyborach prezydenckich w £odzi (poparcie na
poziomie 70%), ale równie¿ wybór Rafa³a Trzaskowskiego na
prezydenta Warszawy ju¿ w pierwszej turze. Takiego wyniku
nie spodziewa³ siê ¿aden analityk przed 21 paŸdziernika. Wyborcy
kolejny raz zaskoczyli polityków, dziennikarzy i politologów.
Jednoczeœnie pokazana mogliœmy zaobserwowaæ
politykom PiS w du¿ych mia- wzrost frekwencji (ponad 58%
stach ¿ó³ta kartka stanowi w 2018 r., w porównaniu z ok.
powa¿ne ostrze¿enie dla tej 40% cztery lata wczeœniej),
partii przed przysz³orocznym tym cenniejszy, ¿e w ci¹gu cztemaratonem wyborczym (wybory rech lat o prawie 3 tys. osób
do europarlamentu oraz do spad³a liczba mieszkañców
sejmu i senatu).
uprawnionych do g³osowania.
Na Pradze bez zmian?
Na spadek wp³yw mia³y zaJak w wyborach wypad³a pewne czynniki naturalne, ale
Praga-Pó³noc? Podobnie jak i postêpuj¹ca rewitalizacja
reszta Warszawy, z t¹ ró¿nic¹, dzielnicy (na czas remontów
¿e tutaj minimalnie, ale jednak czêœæ budynków jest wysiedlawygra³ PiS (jedyna taka dziel- na). Przy tym wci¹¿ na wynik
nica w Warszawie). Równie¿ wyborów znikomy wydaje siê
byæ wp³yw nowych inwestycji.
STOMATOLOGIA Czas poka¿e, czy ten trend
ulegnie odwróceniu za 5 lat.
Zwiêkszona mobilizacja
PROMOCJA
wyborców nie mia³a wp³ywu na
- wybielanie zêbów
wyniki wyborów do rady dzielnicy.
Abstrahuj¹c od zmiany nazw
- wype³nienia
startuj¹cych ugrupowañ i roszad
- korony porcelanowe
na wyborczych listach mo¿na
- protezy elastyczne
powiedzieæ, ¿e status quo zo- protezy szkieletowe
sta³o zachowane. Podobnie jak
2014 r., równie¿ teraz PiS
ul. Jagielloñska 3 wbêdzie
mia³ 9 radnych, Koalicja
tel. 22 619-99-99 Obywatelska (czyli w praktyce
PO) rozpocznie kadencjê z 7
509-878-869
przedstawicielami, SLD z 2,
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
Kocham Pragê (dawny PWS)
www.dentysta-praga.pl z 4, a 1 radn¹ MJN zast¹pi
przedstawiciel Wygra Warszawa.
Warto natomiast zwróciæ
uwagê na wartoœæ g³osów. Przy
zwiêkszonej frekwencji zdobyty mandat kosztowa³ znacznie
wiêcej, o czym szczególnie
boleœnie przekona³ siê Komitet
dla Pragi, który przekroczy³
próg wyborczy – zdobywaj¹c
znacznie wiêcej g³osów ni¿
MJN w 2014 r., obecnie praskim spo³ecznikom nie uda³o
siê wprowadziæ ¿adnego raddokoñczenie na str. 2

Praga na wzór. Projektowanie z rzemios³em
Artystyczna wizja i solidne wykonanie – to dwa elementy
niezbêdne, aby powsta³y piêkne przedmioty codziennego
u¿ytku. W Muzeum Warszawskiej Pragi mo¿na ogl¹daæ efekt
wspó³pracy m³odych projektantów z Wydzia³u Wzornictwa
Akademii Sztuk Piêknych z praskimi rzemieœlnikami.
Wystawa „Praga na wzór.
- Oto kilkadziesi¹t pierwoProjektowanie z rzemios³em” wzorów. Niektóre s¹ dostêpne
jest podsumowaniem 3-letnie- na indywidualne zamówienie u
go programu edukacyjnego rzemieœlników b¹dŸ projektantów.
prowadzonego przez Muzeum Inne zosta³y wyprodukowane
Warszawskiej Pragi oraz Wy- w krótkich seriach; kolejne
dzia³ Wzornictwa Akademii mog¹ zostaæ wdro¿one. W
Sztuk Piêknych w Warszawie. tle przedstawiamy równie¿
Eksperymenty, prototypy, obiekty ze standardowej
dzie³a r¹k – te wszystkie oferty danego warsztatu rzeokreœlenia oddaj¹ charakter mieœlniczego, aby pokazaæ
eksponowanych przedmiotów. punkt wyjœcia i podkreœliæ
Wœród nich znajduj¹ siê miê- ró¿norodnoœæ rzemieœlniczego
dzy innymi neony, bombki, wzornictwa - mówi kuratorka
obuwie, lampy, parasolki, szk³o wystawy Katarzyna Chudyñskaczy sztukateria.
Szuchnik.

Jednym z celów wystawy
jest pokazanie, ¿e proces twórczy oraz techniki powstawania
s¹ równie wa¿ne, co produkt
koñcowy. Wystawa na nowo
odkrywa wiêc pracownie mistrzów rzemios³a, nadaj¹c
przedmiotom codziennego
u¿ytku unikatow¹ wartoœæ.
£¹czy wspó³czesne projektowanie z tradycyjnym rzemios³em, gdzie œwie¿e spojrzenie
m³odego pokolenia zderza
siê z doœwiadczeniem liczonym
w dekadach.
Wystawa prezentuje tak¿e
efekty kilkuletnich badañ prowadzonych w Muzeum Warszawskiej Pragi, które pozwalaj¹
odpowiedzieæ na pytania, w
dokoñczenie na str. 2

Elastyczne
WS
E
N
protezy nylonowe
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)

Wojdyñska, Fortel
i ¯i¿ki w nowej ods³onie
Po Raciborskiej i Szamotulskiej kolejne ulice Bia³o³êki
uzyska³y lub zyskaj¹ wkrótce now¹ nawierzchniê. Na
pierwszy ogieñ posz³a Wojdyñska, na 340-metrowym odcinku
od ul. Olesin do ul. Stumilowego Lasu. Prace prowadzi³ tam
Zak³ad Remontów i Konserwacji Dróg na zlecenie Zarz¹du
Miejskich Inwestycji Drogowych. Ulica by³a nieprzejezdna przez
dwa ostatnie dni paŸdziernika. Obecnie nowa nawierzchnia
jest ju¿ gotowa.
dokoñczenie na str. 2
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nego. Podobnie w przypadku
Wygra Warszawa. Tegoroczny
wynik dawa³by w 2014 r. z
pewnoœci¹ dwa mandaty.
Przyk³ady mo¿na mno¿yæ.
Inn¹ bol¹czk¹ wyborów
samorz¹dowych jest przyjêty
sposób przeliczania zdobytych
wyników na mandaty. Od
2002 r. stosowana jest metoda
d’Hondta (pochodzi od nazwiska
belgijskiego matematyka),
premiuj¹ca du¿e i œrednie
ugrupowania. Wielu analityków
i politologów zwraca uwagê
na ra¿¹c¹ niesprawiedliwoœæ
wynikaj¹c¹ ze stosowania tej
metody w³aœnie na szczeblu
samorz¹dowym. Najpowa¿niejsz¹ konsekwencj¹ jest
faktyczna eliminacja z ¿ycia
politycznego lokalnych ugrupowañ mieszkañców, a tym
samym pozbawiania czêœci
wyborców faktu posiadania
swoich reprezentantów w radzie dzielnicy. Póki co s¹ to
jednak g³osy wo³aj¹cych na
puszczy. A regu³y podzia³u
„wyborczego tortu” od lat
ustalaj¹ g³ówni antagoniœci
na poziomie ogólnopolskim.
Nowe i stare twarze
Mimo liczbowego status quo
oblicze praskiej rady dzielnicy
zmieni³o siê. Nowi radni stanowiæ bêd¹ ok. 40% sk³adu rady.
Procentowo najwiêcej nowych
osób wprowadzi³o Kocham
Pragê (50%) oraz PiS (44%),
najmniej SLD (brak nowych twarzy w radzie) oraz KO (28,5%).
Wœród radnych debiutantów
mamy aktualnych dzielnicowych
urzêdników (Karol Szyszko,
Ernest Kobyliñski - PiS), by³ych
urzêdników (Barbara Domañska
– Kocham Pragê), ca³kowitych
naturszczyków znanych jednak
w lokalnym œrodowisku (Ma³gorzata Grzegorzewska – PiS,
Andrzej Sowa – Kocham Pragê),
jak i s³abo znanych na Pradze
(Agnieszka £oziñska, Ma³gorzata
Ciechomska – KO, Sebastian
Wijas – PiS). Odrêbnym przypadkiem jest Grzegorz Walkiewicz,
który wszed³ do rady z list
Wygra Warszawa. Mimo nimbu
spo³ecznika jest on osob¹ doœwiadczon¹ w samorz¹dzie,
by³ym radnym w Œródmieœciu,
zwi¹zanym z krêgami lewicy
(SLD, potem Ruch Palikota).
Rodzi siê w tym miejscu pytanie, czy w radzie pozostanie
niezale¿ny, czy te¿ bêdzie
dryfowa³ w kierunku SLD.
Jeœli chodzi o tzw. stare
twarze, skupimy siê na trzech
osobach, które mog¹ mieæ
wp³yw na funkcjonowanie rady
w nowym rozdaniu. Pierwsz¹
z nich jest Hanna Jarzêbska,
wieloletnia dzia³aczka RSM
Praga, „uszy i oczy” prezesa
Pó³rolniczaka w pó³nocnopraskim
samorz¹dzie. W poprzedniej
kadencji najpierw dzia³a³a w
klubie PO, póŸniej zwi¹za³a siê
z klubem radnych niezale¿nych, a koñczy³a jako radna
Praskiego Klubu Radnych,
sk³óconego z Klubem Radnych
Niezale¿nych koalicjanta (?)
PiS. Jarzêbska dokona³a politycznej wolty, zmieniaj¹c polityczne barwy na PiS, z czego
t³umaczy³a siê mieszkañcom
spó³dzielni w liœcie wk³adanym
do skrzynek w spó³dzielczych
blokach. Rodzi siê pytanie,
czy znaj¹c wczeœniej wyniki
wyborów w stolicy (zwyciêstwo
Trzaskowskiego i mia¿d¿¹ca
dominacja KO w Radzie Miasta)
Jarzêbska (a mo¿e i prezes
RSM) dziœ podjêliby decyzjê o
starcie z list PiS. Czas poka¿e

czy pani Hanna nie stanie siê
tzw. jednym z pierwszych transferów Koalicji Obywatelskiej.
Drug¹ wieczn¹ twarz¹ samorz¹du na Pradze jest Ireneusz
Tondera, od zawsze zwi¹zany
z lewic¹, lider list SLD. Wci¹gaj¹c na listy SLD kilkoro
spo³eczników dokona³ zdawa³oby siê niemo¿liwego, wprowadzaj¹c dwójkê radnych –
siebie i Mariusza Borowskiego.
Jeœli odejmiemy jednak indywidualne wyniki Borowskiego
i Tondery, mog³oby siê okazaæ,
¿e SLD znalaz³oby siê pod
kresk¹. Dwa mandaty znacz¹co
ograniczaj¹ potencja³ koalicyjny
tej partii na Pradze i tylko
wzajemna niechêæ PiS i Kocham Pragê powoduj¹, ¿e
SLD potencjalnie nie przeczeka najbli¿szej piêciolatki na
³awach opozycji.
Last but not least – Jacek
Wachowicz. Jedyny w poprzedniej
kadencji samorz¹du praskiego
polityk, któremu wygaszono
prawomocnie mandat ze wzglêdu
na z³amanie przepisów ustawy
o samorz¹dzie gminnym (prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na mieniu komunalnym).
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
mieszkaj¹cy na co dzieñ na
Targówku polityk ju¿ siê po
takim ciosie nie podniesie. A
jednak, znowu stworzy³ listy,
które wypracowa³y wynik daj¹cy
cztery mandaty. Przyczyni³y siê
do tego z pewnoœci¹ agresywna kampania wizerunkowa
(ksi¹¿ka K. Ciepieñki o Pradze II,
gazeta oraz reklamowe banery
rozwieszane na ca³ej Pradze,
w wielu punktach nielegalnie),
budowany latami kr¹g wiernych
akolitów, ale te¿ rozdrobnienie
sceny pozapartyjnej (³¹cznie a¿
4 lokalne komitety, w tym 3 z
Prag¹ w nazwie). Czas poka¿e, czy Wachowicz utrzyma
mandat w bie¿¹cej kadencji,
szczególnie, ¿e widywany jest na
budowie przy K³opotowskiego,
w budynku, w którym miasto
posiada³o udzia³y (wiêcej na
ten temat w artykule „Zaradny
radny pe³nomocnik” z 12 numeru
gazety z 2017 r.).
Przegrani?
G³ównymi przegranymi wyborów s¹ dotychczasowi radni,
których zabraknie w radzie.
Ma³o kto bêdzie raczej p³aka³
po Ryszardzie Kêdzierskim i
Marku Bieleckim (lista RSM
Praga, od której odciê³y siê
jednak w³adze spó³dzielni,
nie przekroczy³a nawet progu
wyborczego) oraz po synu Ryszarda, Sebastianie (nie dosta³
siê do Rady Miasta z list PiS),
czyli bohaterach cyklu artyku³ów
o „rekinach biznesu” w praskiej
radzie. Na z³ego konia postawi³a te¿ Adriana Jara (równie¿
startowa³a z list RSM). Do
Rady Miasta nie dosta³a siê
inna wieloletnia dzia³aczka PiS,
Katarzyna Jasiñska (jedna z
najbogatszych praskich radnych
wg oœwiadczeñ maj¹tkowych),
a kolejna wieloletnia radna PiS,
Edyta Sosnowska, zamieni³a
Pragê na Targówek.
Z wyj¹tkiem Kocham Pragê
przegranymi s¹ lokalne komitety, szczególnie Wygra Warszawa i Dla Pragi, które na
swoich listach mia³y osoby
merytoryczne i zaanga¿owane
na rzecz dzielnicy (m.in. Ma³gorzata Markowska, Krzysztof
Michalski, Piotr Stryczyñski,
Ewa Ziajkowska). Na takim, a
nie innym, wyniku zawa¿y³a z
jednej strony ordynacja wyborcza, a z drugiej podyktowane
ró¿nymi czynnikami decyzje

o indywidualnym starcie. W
ka¿dym razie zdobyte teraz
doœwiadczenie daje nadziejê
na dobry wynik w przysz³oœci.
Czêœciowym przegranym tych
wyborów jest równie¿ pe³nomocnik PiS w dzielnicy, pose³
Pawe³ Lisiecki. Mimo wygranej
(9 mandatów) PiS najprawdopodobniej straci Pragê i znajdzie siê
w opozycji. Po czterech t³ustych
latach nastanie piêæ lat chudych,
w dodatku pozycja samego Lisieckiego mo¿e ulec pogorszeniu.
Za rok wybory parlamentarne, a
czêœæ inwestycji, do których rêkê
przy³o¿y³ PiS, na pewno bêdzie
dyskontowana przez przeciwników politycznych, pragn¹cych
rzuciæ rêkawicê pos³owi z Pragi.
Du¿o mówi siê równie¿ o zmianie
biegu na ni¿szy w przypadku
motoru napêdowego PiS, jakim
s¹ dzia³ania na rzecz wyjaœnienia tzw. afery reprywatyzacyjnej.
Ju¿ po wyborach Patryk Jaki
wysy³a³ w œwiat pewne sygna³y,
które zdaniem obserwatorów
¿ycia politycznego œwiadcz¹
o tym, ¿e dzia³ania komisji reprywatyzacyjnej mog¹ zostaæ
wyhamowane.
Kto bêdzie rz¹dzi³ Prag¹?
Wyborcza arytmetyka jest nieub³agana i wszystko wskazuje
na to, ¿e na Pradze rz¹dy przejmie trójkoalicja KO(PO)-Kocham
Pragê-SLD. £¹cznie te trzy ugrupowania bêd¹ dysponowa³y 13
mandatami. Liczba szabel mo¿e
siê zwiêkszyæ w przypadku
transferów – potencjalne to
wspominana Hanna Jarzêbska
oraz Ernest Kobyliñski. Oboje
startowali z list PiS, ale przez lata
wspó³dzia³ali z PO (Jarzêbska) i
Wachowiczem (Kobyliñski). Z
kolei w kierunku SLD mo¿e
dryfowaæ Walkiewicz, o czym
wspominaliœmy wczeœniej.
Oczywiœcie, powy¿sze kalkulacje wynikaj¹ z za³o¿enia,
¿e Wachowicz jest œmiertelnie
obra¿ony na PiS (a przecie¿ w
poprzedniej koalicji wspó³tworzyli koalicjê) oraz jest w stanie porozumieæ siê z Tonder¹
(obaj politycy w przesz³oœci za
sob¹ nie przepadali) i jeszcze
wyt³umaczyæ alians z postko-

munistami z SLD swojemu w
wiêkszoœci narodowo-katolickiemu elektoratowi.
Jeœli chodzi o sk³ad zarz¹du,
to pamiêtaj¹c o problemach
decyzyjnych na linii PiS (burmistrz) – PWS (dwóch wiceburmistrzów) w poprzedniej kadencji,
prawdopodobny wydaje siê
scenariusz, w którym ka¿dy z
koalicjantów obsadza jeden
sto³ek. Burmistrzem zostanie
prawdopodobnie polityk PO
p³ci ¿eñskiej (przewidujemy, ¿e
bêdzie to by³a pos³anka Alicja
D¹browska lub by³a wiceburmistrz, kieruj¹ca obecnie Dzielnicowym Biurem Finansowania
Oœwiaty, Edyta Federowicz). W
przypadku tej pierwszej stanowisko burmistrza by³oby dobr¹
pozycj¹ wyjœciow¹ do startu w
przysz³orocznych wyborach do
sejmu. Za t¹ drug¹ przemawia
z kolei fakt, ¿e radnym dzielnicowym znów zosta³ Marcin
D¹browski, syn by³ej pos³anki,
i nawet w realiach Platformy taki
przyk³ad powi¹zañ rodzinnych
mo¿e siê wydawaæ co najmniej
nie na miejscu. Wiceburmistrzami
zostan¹ najpewniej Dariusz
Wolke z ramienia Kocham Pragê (inny etatowy wiceburmistrz
tego ugrupowania, Dariusz
Kacprzak pozostanie najprawdopodobniej na Bia³o³êce) oraz
Jaros³aw Sarna lub Sebastian
Wierzbicki z ramienia SLD. Zainteresowani tymi stanowiskami
ze wzglêdów ambicjonalnych
Tondera i Wachowicz raczej nie
zdecyduj¹ siê na zg³oszenie
w³asnych kandydatur, gdy¿
musia³oby siê to wi¹zaæ ze
z³o¿eniem mandatów radnych
(praca w zarz¹dzie to droga w
jedn¹ stronê). Za to z du¿ym
prawdopodobieñstwem któryœ
z tych panów zostanie przewodnicz¹cym rady dzielnicy.
Czas poka¿e, czy te prognozy siê sprawdz¹. W ka¿dym
razie bêdziemy uwa¿nie, tak
jak robimy to od ponad 20 lat,
przygl¹daæ siê sytuacji politycznej
na Pradze i na bie¿¹co informowaæ czytelników o tym, co
s³ychaæ w lokalnej polityce.
JO

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

Praga na wzór.
Projektowanie z rzemios³em
dokoñczenie ze str. 1

jakim stanie jest rzemieœlnicze
zaplecze w prawobrze¿nej
Warszawie. Kuratorzy wybrali
do wspó³pracy warsztaty mistrzowskie, które reprezentuj¹
niszowe zawody zwi¹zane z
wytwórczoœci¹. Fabryka Bombek
Fogiel, Pracownia Szewska
Tomasza Pietrzaka czy Pracownia Aba¿urów Ma³gorzaty
Œwiderskiej to niektóre z nich.
Umo¿liwiaj¹c im spotkanie z

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 2018 r. poz. 1945),
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
9 paŸdziernika 2018 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej œredniego
ciœnienia do 0,5 MPa o d³ugoœci ok. 55 m i œrednicy 40 PE na dz. nr
ew. 29/7, 29/12, 29/3 (cz.), 29/8 (cz.), 31/3 (cz.) z obrêbu 4-01-27
przy ul. Gladioli 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.

Wojdyñska, Fortel
i ¯i¿ki w nowej ods³onie
dokoñczenie ze str. 1

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 05.11.2018 r. zosta³
wywieszony na 21 dni i podany do publicznej
wiadomoœci wykaz nr WGN/15/2018 dotycz¹cy
przeznaczenia nieruchomoœci po³o¿onych na terenie
dzielnicy Targówek do wydzier¿awienia na okres do 3 lat.

pokoleniem m³odych artystów,
kuratorzy staraj¹ siê utrwaliæ
zanikaj¹c¹ tradycjê i dostosowaæ j¹ do potrzeb obecnych
odbiorców. Oryginalne projekty,
które ogl¹damy na wystawie,
przewartoœciowuj¹ utrwalone
techniki, przynosz¹c obu
stronom nowe doœwiadczenia
i korzyœci.
Wystawa bêdzie dostêpna dla
zwiedzaj¹cych do 14 kwietnia
2019 roku.
JK

W poniedzia³ek, 29 paŸdziernika, rozpocz¹³ siê drugi etap
wymiany nawierzchni ul. Fortel
od ul. ¯ywicznej do utwardzonego w ubieg³ym roku odcinka
tej drogi. Tutaj równie¿ prace
prowadzi Zak³ad Remontów i
Konserwacji Dróg.
Od 25 paŸdziernika wystêpuj¹
te¿ utrudnienia na ul. ¯i¿ki (325 m).
Tutaj dzielnica planuje do 10
listopada u³o¿yæ podbudowê,

a nastêpnie po 11 listopada
rozpocz¹æ asfaltowanie.
Ulice powstaj¹ w ramach
programu utwardzania dróg gruntowych: Wojdyñska w miejskim
programie, a ¯i¿ki we wzorowanym
na nim programie dzielnicowym.
Utwardzenie dróg polega na
pokryciu pasa drogi gruntowej
utwardzon¹ nawierzchni¹ betonow¹ lub asfaltow¹ bez budowania oœwietlenia, odwodnienia,
kanalizacji, chodników itp. JK

Kogo wybraliœmy w naszych dzielnicach?
Zgodnie z obietnic¹ z poprzedniego wydania, publikujemy
sk³ady rad dzielnic Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka.
Wyniki s¹ ostateczne, a o tym, kto bêdzie pe³ni³ jakie funkcje
dowiemy siê po pierwszych sesjach rad.
Bia³o³êka
Zwyciê¿y³a Koalicja Obywatelska. Porozumienie Platformy
Obywatelskiej i Nowoczesnej zdoby³o 37,38 procent g³osów
(jedenaœcie mandatów); Stowarzyszenie Razem dla Bia³o³êki
otrzyma³o 22,82 procent (piêæ mandatów); Prawo i Sprawiedliwoœæ
20,48 procent (równie¿ piêæ mandatów); Inicjatywa Mieszkañców
Bia³o³êki zdoby³a 19,33 procent (cztery mandaty).
Do rady dzielnicy dostali siê: Micha³ Kozio³, Piotr Smoczyñski,
Dariusz Ostrowski, Lucyna Wnuszyñska, Marcin Korowaj, Pawe³
Tyburc, El¿bieta Œwitalska, Piotr Oracz, Piotr Knap, Jan Mackiewicz,
Anna Majchrzak, Waldemar Kamiñski, Bartosz D¹browa, £ukasz
Oprawski, Piotr Cieszkowski, Waldemar Roszak, Joanna Lubbe,
Piotr Gozdek, Filip Pelc, Mariola Olszewska, Piotr Jaworski, Anna
Myœliñska, Marek Dêbowczyk, Micha³ Jaworski, Danuta Zaleska.
Praga Pó³noc
Tutaj triumfuje Prawo i Sprawiedliwoœæ, 28,49 procent g³osów
(dziewiêæ mandatów); Koalicja Obywatelska zdoby³a 26,07 procent
(siedem mandatów); Porozumienie dla Pragi mog³o liczyæ na
14,86 procent poparcia (cztery mandaty); SLD Lewica Razem z

wynikiem 8,95 procent (dwa mandaty); Komitetu wyborczego
Jana Œpiewaka z 7,54 procent g³osów (jeden mandat).
Nowymi radnymi zostali: El¿bieta Kowalska-Kobus, Marcin
D¹browski, Ireneusz Tondera, Karol Szyszko, Gra¿yna Szymañczuk,
Ernest Kobyliñski, Kamil Ciepieñko, Andrzej Sowa, Patrycja Sondij,
Barbara Kwaœniewska, Agnieszka £oziñska, Sebastian Wijas,
Teresa Mioduszewska, Ma³gorzata Grzegorzewska, Jacek
Wachowicz, Grzegorz Walkiewicz, Ma³gorzata Ciechomska,
Katarzyna Urbañska, Mariusz Borowski, Robert Kazanecki,
Wojciech Nastula, Hanna Jarzêbska, Barbara Domañska.
Targówek
Koalicja Obywatelska z wynikiem z 38,83 procent (jedenaœcie
mandatów); Prawo i Sprawiedliwoœæ zdoby³o 30,16 procent
poparcia (dziesiêæ mandatów); Mieszkañcy Bródna-TargówkaZacisza z wynikiem 15,55 procent (cztery mandaty).
Radnymi bêd¹: Justyna Rucyk, Katarzyna Górska-Manczenko,
Jêdrzej Kunowski, Marcin Sk³odowski, £ukasz Lewandowski,
Bartosz Szajkowski, Joanna Kiljañczyk, Marta Borczyñska, Andrzej
Grabowski, Ma³gorzata Kwiatkowska, Krzysztof Miszewski,
Jolanta Miœkiewicz, Marek Waszczak, Grzegorz Golec, Bo¿ena
Winter, Micha³ Jamiñski, Aneta Wyczólkowska, Janusz Marczyk,
Andrzej D¹browski, Jerzy ¯arnecki, Joanna Mroczek, Jadwiga
Ciastek, Edyta Sosnowska, Cezary W¹sik, Jacek Duczman.
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zosta³ dr Jan Gromadzki, a
zastêpcami - ksi¹dz Józef Szkudelski i in¿ynier Tadeusz Eytner.
O dzia³alnoœci Komitetu, który
zajmowa³ siê organizowaniem
pomocy dla najubo¿szych i
najbardziej poszkodowanych
przez wojnê mieszkañców
dzielnicy, pisaliœmy ju¿ w Nowej
Gazecie Praskiej (NGP nr 22
z dn. 10.11.2010).
Przypomnê tu tylko, ¿e Komitet dzia³a³ poprzez sekcje, takie
jak Sekcja ¯ywnoœciowa, Poœrednictwa Pracy, Lekarska czy
Sekcja Tanich Kuchni. Powo³a³
te¿ instytucjê Opieki Domowej
oraz instruktorów dzielnicowych
i okrêgowych, których zadaniem
by³o typowanie rodzin najbardziej potrzebuj¹cych wsparcia.
Szczególn¹ trosk¹ Komitet
otacza³ dzieci, tworz¹c Komisjê
Ochron. Pod koniec 1915 r. Komisja prowadzi³a 25 ochronek,
5 sal zajêciowych i 2 szko³y, w
których prowadzono do¿ywianie. Nad zdrowiem dzieci i doros³ych czuwa³a Sekcja Lekarska pod kierownictwem dr Kazimierza Zieliñskiego, w ramach
której prascy lekarze udzielali
bezp³atnych porad zarówno w
ambulatorium szpitalnym, jak i
w prywatnych gabinetach.
Dzia³alnoœæ Praskiego Komitetu
by³a bardzo dobrze zorganizowana,
wkrótce iloœæ jego cz³onków wzros³a do 18. Poza wymienionymi
prezesem i jego zastêpcami, byli
to m.in. Franciszek Czerwiñski,
przedsiêbiorcy Aleksander i Leopold Daab, Jan Martens, prezes
Towarzystwa Przyjació³ Pragi
W³adys³aw Kwasieborski, budowniczy domów i w³aœciciel bazaru

na Nowej Pradze W³adys³aw
Pachulski czy przemys³owiec i
w³aœciciel du¿ej firmy budowlanej
Wac³aw Wêg³owski, w którego
domu mieœci³o siê biuro Komitetu i który kierowa³ Sekcj¹ Ofiar,
utworzon¹ w celu zasilenia
funduszy Komitetu.
Po roku wojny sytuacja na frontach zaczê³a siê zmieniaæ. Armia
carska zosta³a zmuszona do odwrotu. Rankiem 5 sierpnia 1915
roku Rosjanie opuœcili lewobrze¿n¹ czêœæ Warszawy. Przechodz¹c na drugi brzeg wysadzili
za sob¹ wszystkie mosty. Wkrótce wycofali siê te¿ z Pragi, przy
czym ewakuowali ca³e urzêdy i
instytucje pañstwowe, zak³ady
przemys³owe i rzemieœlnicze. To,
czego nie zdo³ali zabraæ, niszczyli.
Pozosta³y po nich ruiny dworców,
fabryk i mostów. W³adzê w mieœcie przej¹³ Komitet Obywatelski.
Ju¿ w kilka godzin po wyjœciu
Rosjan z lewobrze¿nej Warszawy ich miejsce zajêli Niemcy i
rozpoczê³a siê trwaj¹ca 3 lata
okupacja niemiecka. Nowe w³adze okupacyjne zaakceptowa³y
istnienie Komitetu Obywatelskiego,
pozostawiaj¹c mu, jak równie¿
wy³onionemu z niego zarz¹dowi
miasta, pewn¹ swobodê dzia³ania, przede wszystkim w sferze
symboli i oznaczeñ. I tak jeszcze
w 1915 roku samorz¹dowe w³adze polskie ustanowi³y Syrenê
herbem miasta, a tak¿e przywróci³y Warszawie tytu³ stolicy,
pomijany od 1870 roku.
Równoczeœnie podjêto wiele
decyzji i przedsiêwziêæ, maj¹cych
bardziej praktyczne znaczenie.
Powo³an¹ po odejœciu Rosjan
Stra¿ Obywatelsk¹ przekszta³cono w regularn¹ Milicjê Miejsk¹,

która sta³a siê drug¹ po Stra¿y
Ogniowej formacj¹ mundurow¹
podleg³¹ w³adzom samorz¹dowym. W niezmiernie trudnych
warunkach wojennych Komitet
Obywatelski stara³ siê te¿ na
nowo urz¹dziæ dziedziny ¿ycia
przez lata zaniedbywane przez rosyjskich zaborców, a wiêc przede
wszystkim system edukacyjny i
kulturê. Podjêto uchwa³ê o wprowadzeniu powszechnego nauczania.
Na nowo otwarte zosta³y Uniwersytet i Politechnika Warszawska.
W teatrach grano sztuki o wymowie patriotycznej, zakazane
wczeœniej przez carsk¹ cenzurê.
Warszawa, której dotychczasowy rozwój terytorialny blokowa³
zakaz wznoszenia trwa³ych budynków w pierœcieniu rosyjskich
fortyfikacji, w dobie urzêdowania
Komitetu Obywatelskiego znacznie siê powiêkszy³a. Dekretem z
8 kwietnia 1916 r. przy³¹czono do
niej dotychczasowe przedmieœcia, m.in. Bielany, Marymont,
Wolê, Mokotów, Czerniaków,
Golêdzinów, Pelcowiznê, Nowe
Bródno, Targówek, Utratê, Grochów, Sask¹ Kêpê i Kêpê Goc³awsk¹, rozszerzaj¹c jej obszar
z 32,7 do 114,8 km kw., co spowodowa³o, ¿e Warszawa sta³a siê
wiêksza od Pary¿a. Decyzjê w tej
sprawie wyda³ genera³-gubernator Hans von Beseler, ale inicjatywa wysz³a ze strony polskiej, od
mieszkañców Mokotowa, którzy
czuli siê poszkodowani brakiem
infrastruktury miejskiej. Na przedmieœciach bowiem brakowa³o
sieci wodoci¹gowej, kanalizacji,
ulice nie mia³y utwardzonej nawierzchni. Teraz mia³o siê to
zmieniæ: pod przewodnictwem
Tadeusza To³wiñskiego opraco-

wano pierwszy kompleksowy
plan urbanistyczny miasta.
Wreszcie, za zgod¹ niemieckich okupantów, 14 sierpnia 1916
roku przeprowadzono wolne i
powszechne wybory do Rady
Miejskiej. Po raz pierwszy swoich kandydatów mog³y wysuwaæ
ró¿ne ugrupowania polityczne, a
tym samym Warszawa, jako
pierwsze miasto w Królestwie
Polskim, uzyska³a przedstawicielstwo rzeczywiœcie reprezentuj¹ce
spo³eczeñstwo. Na czele nowo
wybranej, licz¹cej 90. cz³onków
Rady Miejskiej m.st. Warszawy
stan¹³ lekarz, rektor Uniwersytetu
Warszawskiego, Józef Brudziñski.
Prezydentem Warszawy w³adze
okupacyjne mianowa³y ksiêcia
Zdzis³awa Lubomirskiego.
Komitet Obywatelski istnia³ do
maja 1916 roku, kiedy to zosta³ rozwi¹zany, a czêœæ jego agend zosta³a przejêta przez Zarz¹d Miejski.
Choæ mo¿liwoœci dzia³ania KO by³y
mocno ograniczone, spe³ni³ on swoje
zadanie. Mimo ¿e nie pochodzi³ z
wyborów, by³ jednak namiastk¹
w³adz samorz¹dowych i pe³ni³
funkcjê zarz¹du miasta, a¿ do powo³ania w³aœciwego samorz¹du.
By³ wynikiem aktywizacji lokalnej
spo³ecznoœci, pokaza³ jej ogromny
potencja³ i determinacjê do dzia³ania.
Pochodz¹ca ju¿ z wyborów
Rada Miejska te¿ nie mia³a pe³nej samodzielnoœci. Jej decyzje
wymaga³y potwierdzenia w³adz
okupacyjnych. Mimo to, i Komitet
Obywatelski i Rada Miejska odegra³y bardzo wa¿n¹ rolê w procesie odradzania siê samorz¹du:
dziêki nim, w chwili odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci, Warszawa maj¹c rozbudowan¹ strukturê administracyjn¹ i kilkanaœcie
tysiêcy wyszkolonych urzêdników,
by³a gotowa do odegrania roli
stolicy niepodleg³ego pañstwa.
Joanna Kiwilszo

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 2018 r. poz. 1945),
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 9 paŸdziernika 2018 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
sieci gazowej œredniego ciœnienia do 0,5 MPa o d³ugoœci ok. 84 m
i œrednicy 63 PE na dz. nr ew. 59/1, 59/12 (cz.), 59/15 (cz.) z
obrêbu 4-01-25; dz. nr ew. 1/1, 1/10 (cz.) z obrêbu 4-01-26 przy
ul. Przyrzecze 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.

Powrót ³awek na Pragê
Eleganckie, wygodne, drewniane, z pod³okietnikami lub bez.
Nowe ³awki, wzorowane na modelu z lat 70. XX w. pojawi³y
siê na ulicach Pragi. Stawiane s¹ na zlecenie Zarz¹du Zieleni
m.st. Warszawy. Kilkadziesi¹t pojawi³o siê m.in. na ulicach:
Bia³ostockiej, Kijowskiej, £om¿yñskiej, Siedleckiej, Jagielloñskiej,
czy Otwockiej w nastêpstwie projektu Krzysztofa Michalskiego
(felietonista naszej gazety) z minionej edycji bud¿etu partycypacyjnego. Pozosta³e ZZW stawia w miejscach wskazywanych
przez mieszkañców. £¹cznie na ulicach Pragi w tym roku ma
stan¹æ 130 ³awek. Kolejne pojawi¹ siê w przysz³ym roku wraz z
realizacj¹ innego projektu z BP autorstwa Karoliny Krajewskiej
(równie¿ zwi¹zana od lat z NGP).
Autorzy obu projektów jako potrzebê monta¿u ³awek na ulicach
Pragi wskazuj¹ proœby wielu mieszkañców, szczególnie starszych,
którzy w swoich codziennych podró¿ach po ulicach dzielnicy
potrzebuj¹ miejsc, gdzie choæ na chwilê mog¹ usi¹œæ i odpocz¹æ.
Nowe ³awki idealnie wpisuj¹ siê w te oczekiwania.
K.
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Chodnik
5 lat. Dok³adnie tyle czasu musia³o
up³yn¹æ, by drogowcy rozpoczêli realizacjê
najbardziej potrzebnego chodnika na
Pradze Pó³noc i Targówku. Temat porusza³em kilka razy na ³amach NGP, ale w kilku
zdaniach przypomnê szczegó³y tym z
Pañstwa, którzy nie mieli okazji zapoznaæ
siê z wczeœniejszymi felietonami.
Wspominany chodnik budowany jest na
granicy obu dzielnic, wzd³u¿ tzw. ma³ej Radzymiñskiej, po jej po³udniowo-wschodniej
stronie, miêdzy ulicami Otwock¹ i Naczelnikowsk¹. Codziennie przechodz¹ tamtêdy
setki, jeœli nie tysi¹ce mieszkañców. Do tej
pory czêsto musieli brn¹æ w b³ocie, chc¹c
dotrzeæ do celu (sklep Kaufland, przystanki
autobusowe). O budowie chodnika zapomniano w 2009 r. (PKP prowadzi³y du¿y
remont wiaduktu kolejowego, pod którym
biegnie Radzymiñska) oraz w 2011 r. (Zarz¹d Dróg Miejskich remontowa³ wówczas
s¹siedni¹ Naczelnikowsk¹). Ale przypomnie-

liœmy my, mieszkañcy tej okolicy. Najpierw
nag³aœniaj¹c sprawê w mediach (tematem
zainteresowali siê wówczas niektórzy radni),
nastêpnie sk³adaj¹c projekt do bud¿etu
partycypacyjnego, wreszcie pisz¹c petycjê
do ZDM oraz kolejarzy i przez ostatnie
kilka lat monituj¹c ww. instytucje w sprawie
przyspieszenia uzgodnieñ i wybudowania
brakuj¹cych 200 metrów chodnika.
Uda³o siê. Tu¿ po wyborach rozpoczê³y
siê prace budowlane (niestety, je równie¿
trzeba spo³ecznie monitorowaæ, bo niektóre
zastosowane rozwi¹zania wymagaj¹ korekty),
które zgodnie z zapowiedzi¹ drogowców
maj¹ siê zakoñczyæ w ci¹gu kilku tygodni.
Fakt budowy bardzo potrzebnego chodnika
cieszy. Przera¿a tempo dzia³añ – 5 lat uzgodnieñ, tworzenia projektu, prac budowlanych.
Tego wszystkiego mo¿na by³oby unikn¹æ. Jak?
Wystarczy³o przy okazji wiêkszych prac (tych
z 2009 r. czy 2011 r.) poszerzyæ ich zakres i
przy okazji wybudowaæ brakuj¹cy chodnik.

Praski folwark

Degradacja etyki
Na wstêpie pragnê z³ozyæ wyrazy podziêkowania wszystkim pra¿ankom i pra¿anom,
szczególnie ze Starej Pragi i Szmulowizny,
którzy w wyborach samorz¹dowych oddali
swój g³os na KWW Jana Œpiewaka Wygra
Warszawa, popieraj¹c lokalnych kandydatów,
w tym moj¹ osobê, do rady dzielnicy.
DZIÊKUJÊ! Uzyskane od Pañstwa poparcie,
po przeliczeniu metod¹ D’Hondta, pozwoli³o
na wprowadzenie do rady dzielnicy jednego przedstawiciela, którym jest Grzegorz
Walkiewicz. Grzegorzowi, jak równie¿
nowo wybranym radnym gratulujê i ¿yczê
pe³nego zaanga¿owania oraz wielu sukcesów
dla dobra dzielnicy i mieszkañców.
W kuluarach trwaj¹ rozmowy koalicyjne
tak, aby wy³oniæ grupê wiêkszoœciow¹
tj. minimum 12 radnych, która bêdzie przynajmniej w za³o¿eniach - przez najbli¿sze
5 lat rz¹dziæ na Pradze Pó³noc. Mo¿liwoœci
by³o kilka, ale jak wieœæ gminna niesie
bêdzie to koalicja PO, SLD i Kocham Pragê.
Koalicjanci bêd¹ rekomendowaæ osoby do
zarz¹du dzielnicy tj. burmistrza i dwóch

wiceburmistrzów, którzy na najbli¿szej
sesji rady dzielnicy zostan¹ powo³ani na
stanowiska. Chwilê poczekajmy.
W dzisiejszym felietonie chcia³abym
wróciæ do kampanii, która cieniem k³adzie
siê na niektórych radnych. Niektórym
kontrkandydatom zabrak³o merytorycznych
argumentów i ducha sportowej rywalizacji.
Posunêli siê do brudnej kampanii, pomówieñ, wrêcz znies³awienia mojej osoby
za to, ¿e mam inne spojrzenie na styl
uprawiania polityki. Prezentowane treœci
w gazetce wyborczej Kocham Pragê,
szkaluj¹ce moj¹ osobê oraz moje dobre
imiê s¹ nieprawdziwe i s³u¿¹ podwa¿eniu
mojej wiarygodnoœci w opinii publicznej.
Pan Jacek Wachowicz przypisuj¹c mojej
osobie k³amliwe i bezpodstawne tezy
narusza nie tylko moje dobra osobiste,
ale równie¿ podwa¿a autorytet s¹du i organów œcigania. W sprawie, o której pisze
Pan Wachowicz wypowiedzia³ siê ju¿
s¹d I i II instancji, który oddali³ w ca³oœci
protest wyborczy Pana Wachowicza, a co

Takich spraw jest na Pradze wiêcej. Wystarczy
przypomnieæ o wci¹¿ nieotwartej Trasie
Œwiêtokrzyskiej na odcinku Targowa-Zamoyskiego. Tam równie¿ „zapomniano” o 30
metrach chodnika. Po nag³oœnieniu sprawy
m.in. przez ni¿ej podpisanego drogowcy obiecali budowê. Najpierw do koñca wrzeœnia br.,
teraz do wiosny 2019 r. … Pytanie, co odpisz¹
wiosn¹ przysz³ego roku, gdy jednak nie uda
siê po³o¿yæ kilkudziesiêciu p³yt.
Z chodnikami na Pradze w ogóle jest kiepsko.
Wiele ulic ostatni remont przesz³o jeszcze w
czasach s³usznie minionych i ich chodniki od
tamtej pory by³y co najwy¿ej punktowo ³atane. Z kolei na tych ulicach, które doczeka³y
siê zmian, np. na Targowej, stan chodników
po kilku latach od remontu pozostawia wiele
do ¿yczenia. Ruszaj¹ce siê, spêkane p³yty,
w dodatku w wielu miejscach obficie zalane
olejem silnikowym, to niestety efekt dopuszczenia parkowania na chodnikach (przepisy
dotycz¹ce tej kwestii wprowadzono w ¿ycie
jeszcze w stanie wojennym).
Mam nadziejê, ¿e poprawa tej sytuacji bêdzie priorytetem dla samorz¹dowców w nadchodz¹cej kadencji i ¿e na pozytywne zmiany nie
bêdziemy musieli czekaæ przez kolejne piêæ lat.
za tym idzie nie znalaz³ ¿adnych podstaw
prawnych do uznania wniosków podniesionych przez niego. S¹d okrêgowy w dniu
12 lutego 2016 roku oddali³ protest, a w
dniu 12 wrzeœnia 2016 roku s¹d apelacyjny oddali³ za¿alenie Pana Wachowicza.
Orzeczenie jest prawomocne. Z klubu radnych, pos³uguj¹cych siê bezprawnie nazw¹
Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej, wyst¹pi³am 4.01.2016 roku. Z³o¿y³am formaln¹
pisemn¹ rezygnacjê w urzêdzie dzielnicy,
jednoczeœnie z protoko³em z kontroli ZGN
za lata 2010-2014. By³a to moja suwerenna i przemyœlana decyzja, poniewa¿ nie
chcia³am swoim nazwiskiem firmowaæ
dzia³añ, które by³y praktykowane przez
Pana Wachowicza, a zosta³y opisane w
przedmiotowym protokole z kontroli. Tak
wiêc stwierdzenie Pana Wachowicza, ¿e
„zosta³am usuniêta z klubu PWS” jest
nieprawdziwe. Co notabene sam, w³asnorêcznym podpisem, potwierdzi³ w piœmie
z 25.02.2016 roku. Cytujê: „..Pragnê
zauwa¿yæ, i¿ z³o¿y³a Pani rezygnacjê z
cz³onkostwa w klubie radnych PWS..” W
temacie rzekomego znikniêcia 164 kart
do g³osowania – Pan Wachowicz pomin¹³,
i¿ na wezwanie s¹du o przes³anie zaplombowanych paczek z kartami, zastêpca

Bia³o³êcka karuzela

Nowa kadencja samorz¹du

Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com
Ps. w poprzednim, powyborczym felietonie
nie doszacowa³em finalnej liczby oddanych
na moj¹ osobê g³osów. Ostatecznie by³o
ich 367 (najlepszy wynik KW dla Pragi i
indywidualnie 7 wynik w 7 - mandatowym
okrêgu – oczywiœcie na brak mandatu z³o¿y³o siê kilka czynników, w tym sposób
dzielenia mandatów, ale to ju¿ pozostawmy).
Za ka¿dy g³os raz jeszcze dziêkujê!

Opada py³ po wyborach, znikaj¹ ostatnie og³oszenia. Zaczyna siê ósma ju¿, tym
razem 5-letnia kadencja samorz¹du.
Mieszkañcy Warszawy, w tym mieszkañcy
Bia³o³êki, wybrali swoich przedstawicieli.
Wszystkim serdecznie gratulujê, bo czy
nam siê to podoba, czy nie, taka jest wola
suwerena – wola wyborców. Wybory na
prezydenta stolicy wygra³ Rafa³ Trzaskowski,
uto¿samiaj¹cy swoj¹ osob¹ dzik¹ reprywatyzacjê, ci¹gn¹c¹ siê od dziesiêcioleci
zapóŸnion¹ budowê metra, dzik¹ deweloperkê oraz brak znajomoœci dzielnic
Warszawy, do czego chêtnie i szczerze siê
przyznawa³. Plan uczciwej i ambitnej
Warszawy Patryka Jakiego nie okaza³ siê
dla warszawiaków interesuj¹cy. Wola suwerena. Jeszcze ciekawiej prezentuje siê
sk³ad nowej rady dzielnicy Bia³o³êka.
Najlepszym wynikiem mo¿e pochwaliæ
siê Anna Majchrzak, która przez pó³ roku
blokowa³a prace rady dzielnicy, ¿eby nie

urzêdnika wyborczego na Pradze Pó³noc
oraz wybrani przez niego pracownicy urzêdu dzielnicy zamiast przes³aæ zaplombowane paczki z kartami wyborczymi, bez
udzia³u przedstawicieli komitetów wyborczych i w³adz urzêdu, dokonali otwarcia
zaplombowanych worków i przeliczenia w
Urzêdzie Dzielnicy Praga Pó³noc, ujawniaj¹c „rzekomy brak 164 kart” wy³¹cznie z
jednej komisji. Przes³aæ, a przeliczyæ, to moim zdaniem - dwa czasowniki o ró¿nym
znaczeniu. Autor pomija, gdzie i jak by³y
przechowywane karty, kto dysponowa³
kluczem/kluczami, jak pomieszczenie
by³o zabezpieczone. Co ciekawe, rzekomy
brak kart ujawniono z komisji obwodowej,
gdzie g³osowali m.in. mieszkañcy Kolonii
Zabkowska. Pan Wachowicz pomin¹³
bardzo istotny element. Startuj¹c jako
bezpartyjna i niezale¿na z miejsca 5.,
otrzyma³am od mieszkañców kolonii tak¹
iloœæ g³osów, które pozwoli³y mi uzyskaæ
mandat radnej. Niestety, promowana
przez Pana Wachowicza „jedynka” nie
uzyska³a mandatu, co nie wzbudzi³o jego
entuzjazmu i aprobaty. Ciekawe, czy w tym
roku te¿ z³o¿y protest wyborczy? Czas

poka¿e. Wracaj¹c do meritum, gazetka
wyborcza Kocham Pragê, rozpowszechniona na terenie dzielnicy, zawiera³a
szereg pomówieñ i nieprawdziwych
treœci dotycz¹cych mojej osoby. Dlatego
te¿ podjê³am dzia³ania prawne.
A ju¿ w nastêpnym felietonie wrócimy
do kuluarów pó³nocnopraskiego samorz¹du.
„Nie ma nic s³odszego nad œwiat³o
prawdy”
Cyceron
Ma³gorzata Markowska
Malgorzata.h.markowska@gmail.com

dopuœciæ do demokratycznego g³osowania,
po którym burmistrz z PO nieuchronnie
utraci³by stanowisko. Przez kolejny rok
Anna Majchrzak podawa³a siê za przewodnicz¹c¹ rady, pomimo ¿e ni¹ nie by³a.
Pani Annie gratulujê 2763 zdobytych
g³osów. Na Bia³o³êce to absolutny rekord.
Kolejnym zwyciêzc¹ jest Waldemar Roszak, który zas³yn¹³ ³¹czeniem mandatu
radnego z prac¹ u dewelopera oraz
wypowiedzi¹, ¿e metra na Bia³o³êkê nigdy nie obiecywa³, bo obiecywa³ jedynie...
dzia³ania na rzecz metra. Panu Waldemarowi gratulujê 1960 zdobytych g³osów.
Trzeci najlepszy wynik nale¿y do Paw³a
Tyburca, który przez pó³ roku blokowa³
dzia³ania komisji rewizyjnej, przez ostatnie
3 miesi¹ce minionej kadencji blokowa³
zwo³ywanie sesji oraz by³ beneficjentem
manipulacji wyborczych z poprzednich
wyborów samorz¹dowych. Panu Paw³owi
gratulujê 1904 g³osów. Czwartym zwyciêzc¹ z najlepszym wynikiem jest Piotr
Jaworski, by³y burmistrz dzielnicy, oskar¿any o dzia³ania o charakterze korupcyjnym,
lobbing na rzecz deweloperów, wp³ywanie
na wynik poprzednich wyborów samorz¹dowych, mobbing wobec podw³adnych
oraz namawianie podleg³ych sobie urzêdników do dzia³añ z naruszeniem prawa.
Panu Piotrowi gratulujê 1481 zdobytych
g³osów. Ka¿da z wymienionych przeze
mnie osób otrzyma³a od wyborców
mocny mandat zaufania na kolejne 5 lat
polskiego samorz¹du.
£ukasz Oprawski
by³y zastêpca burmistrza
dzielnicy Bia³o³êka

Ch³odnym okiem

Nowa rada, nowe wyzwania

Prosto z mostu

Dzieñ Niepodleg³oœci
Nad przygotowaniem obchodów Stulecia
Niepodleg³oœci Polski czuwa³ specjalny
komitet honorowy, z³o¿ony z obecnego i
by³ych Prezydentów RP oraz szefów organizacji kombatanckich i NSZZ „Solidarnoœæ”.
Ju¿ w 2016 r. wy³oniono w miêdzynarodowym konkursie firmê maj¹c¹ przygotowaæ
centralne obchody Roku, dysponuj¹c¹ ca³kiem sporym bud¿etem. 1 stycznia 2018 r.
odpalono portal spo³ecznoœciowy Polska w
24 jêzykach, który szybko sta³ siê jednym
z najczêœciej odwiedzanych miejsc z domen¹ .eu. W pomys³owych konkursach
dotycz¹cych Polski i Europy ka¿dy móg³ wygraæ jedn¹ z 10 000 wycieczek poznawczych
do Polski, a osoby z polskim paszportem
– do dowolnej stolicy Unii Europejskiej.
Pami¹tkowe filmy z tych wycieczek zala³y
Youtube i inne platformy wideo.
Portal promowa³ nadchodz¹ce wydarzenia Roku Niepodleg³oœci, ale szczególnie
du¿o miejsca poœwiêca³ polskim ksi¹¿kom,
filmom, grom i muzyce. By³o to o tyle
³atwe, ¿e rz¹d jeszcze w 2016 r. stworzy³
specjalny fundusz stypendialny dla
t³umaczeñ i promocji polskich produkcji
artystycznych na rynkach obcojêzycznych.
W Krakowie 28 lipca 2018 r. odby³
siê, w rocznicê wybuchu Wielkiej Wojny,
Reconstruction Day – najwiêksza taka impreza w Europie, na któr¹ œci¹gnê³y bodaj
dwie setki tysiêcy u³anów, piechurów, a

nawet artylerzystów w historycznych
strojach. Wymarszowi Pierwszej Brygady
towarzyszyli m.in. napoleoñscy fizylierzy,
¿o³nierze genera³a Pattona i oczywiœcie
polscy husarze. Przygl¹da³ im siê ponad
milion turystów, a kana³ Discovery poœwiêci³ specjaln¹ ramówkê.
W drugiej po³owie sierpnia – ze szczególnym akcentem w rocznicê Porozumieñ
Sierpniowych - w ma³ym miasteczku Kostrzyn na granicy polsko-niemieckiej odby³
siê wielki festiwal muzyczny. Przygotowa³
go Jerzy Owsiak, ale ró¿ni³ siê od jego
wczeœniejszych imprez. Zdecydowanie
mniej by³o taplania w b³ocie, a wiêcej
osób, którzy przyjecha³y, by pos³uchaæ
unikalnych plenerowych koncertów
orkiestry Concertgebouw, berliñskich czy
warszawskich filharmoników. Dla osób
niemaj¹cych ochoty nocowaæ w Kostrzynie rz¹d polski uruchomi³ szybkie poci¹gi
oraz mosty powietrzne do Warszawy
i Berlina z wykorzystaniem pobliskich
lotnisk w Goleniowie i Babimoœcie. Na
koncertach widywano i g³owy pañstw,
i gwiazdy rocka.
Uroczystoœci 1 wrzeœnia – w rocznicê
wybuchu Drugiej Wojny – mia³y ca³kiem
inny charakter, refleksyjny i naukowy.
Oddano je w rêce komitetu z³o¿onego z
burmistrzów Rotterdamu, Londynu, Drezna, Petersburga, Hiroszimy, Warszawy i

Wielunia oraz przedstawicieli pañstwa
Izrael.
11 listopada przez Warszawê przeszed³
wielki Marsz Zwyciêstwa nad Wojn¹.
Otwierali go przywódcy niemal wszystkich
pañstw, które wziê³y udzia³ w obu wojnach
œwiatowych. Warszawa trzeszcza³a w szwach
od przybyszy z ca³ego œwiata. Marsz zakoñczy³ siê koncertem na Stadionie Narodowym,
³¹cz¹cym siê z podobnymi imprezami w
innych stolicach. Pod koniec do³¹czy³ do nich
koncert w nowojorskim Central Parku.
Podobnie wygl¹da³ ten dzieñ w innych
polskich miastach. Zabawa trwa³a do rana.
Nikt siê jednak nie przejmowa³, bo nazajutrz – co prawda by³ poniedzia³ek, ale
ustawowo wolny. Trzeba by³o po œwiêtowaniu posprz¹taæ i odespaæ.
Wymyœlenie tej bajki zajê³o mi tyle
minut, co napisanie tego tekstu...
Maciej Bia³ecki
maciej@bialecki.net.pl

Pisz¹c do poprzedniego numeru NGP
zna³em - tak jak moi konkurenci - jedynie
szcz¹tkowe wyniki wyborów. Wynika³o z
nich, ¿e po raz kolejny z Pañstwa wyboru
otrzymam mandat radnego dzielnicy.
Wraz ze mn¹ z list SLD Lewica Razem
mandat swój powtórzy³ z bardzo dobrym
wynikiem 701 g³osów Mariusz Borowski.
By³ to jednak zbiorowy wysi³ek wszystkich
29 kandydatów z tej listy. Popar³o nas
ponad 2500 mieszkañców Pragi. Poprawiliœmy wynik w porównaniu do 2014 roku
o prawie 500 g³osów. Pozosta³ jednak
niedosyt. Do zdobycia kolejnego mandatu
zabrak³o nam niewiele. W pokonanym
polu pozostawiliœmy wielu, którzy na
Pradze wieszczyli nam klêskê wyborcz¹.
B³êdem pokonanych by³o zadufanie we
w³asn¹ moc i sprawstwo oraz odrzucenie
wszelkich propozycji wspó³pracy. PO i PiS
korzysta³y na wzajemnym konflikcie. Nic
tak dobrze nie rozpala emocji i nie mobilizuje elektoratów. Sta³o siê to w ca³ej
Warszawie, sta³o siê to tak¿e na Pradze.
Od lat nie pamiêtam tu frekwencji na
poziomie 60%. PiS, pomimo spadku
uprawnionych do g³osowania, zmobilizowa³ ponad 1300 osób wiêcej ni¿ w 2014
roku, a Platforma ponad 2300 osób. W
liczbach bezwzglêdnych wybory na Pradze
wygra³ PiS - 7970 g³osów. Odnotowaæ nale¿y bardzo dobry wynik komitetu Kocham
Pragê (by³e PWS), który podobnie jak cztery
lata temu bêdzie jêzyczkiem u wagi wy-

boru przysz³ych w³adz samorz¹dowych
Pragi Pó³noc. W rezultacie wyborów PiS
wprowadzi³ do rady 9 osób w tym czwórkê
debiutantów: Karol Szyszko, Ernest Kobyliñski, Sebastian Wijas, Ma³gorzata Grzegorzewska, PO 7 osób, w tym dwójkê
debiutantów Agnieszka £oziñska i Ma³gorzata Ciechomska. W Kocham Pragê,
która ma 4 radnych, debiutuj¹ Andrzej
Sowa i Barbara Domañska. W pó³nocnopraskiej radzie debiutuje tak¿e by³y
radny Œródmieœcia Grzegorz Walkiewicz,
wybrany z komitetu Wygra Warszawa. W
23-osobowej radzie dominowaæ bêd¹ wiêc
radni doœwiadczeni, ale dop³yw œwie¿ej
krwi jest znacz¹cy. S³ów kilka o dotychczasowych w³odarzach, którzy zdecydowali
siê na start w wyborach. Poleg³ sromotnie
komitet Ruchu Samorz¹dowego Mieszkañców, firmowany przez by³ego przewodnicz¹cego Ryszarda Kêdzierskiego i
wiceprzewodnicz¹cego rady dzielnicy
Marka Bieleckiego, który nie przekroczy³
5% progu wyborczego. Poleg³ w wyborach,
startuj¹c do Sejmiku Województwa Mazowieckiego wiceburmistrz Zbigniew Cierpisz
(PiS), nie uda³ siê tak¿e start do Rady
Warszawy z komitetu Akcja Warszawa
drugiemu wiceburmistrzowi Marcinowi
Iskrze, podobnie jak by³ym radnym Pragi
Pó³noc Sebastianowi Kêdzierskiemu i
Katarzynie Jasiñskiej (PiS). Nie bêdzie w
nowej radzie Ma³gorzaty Markowskiej,
Piotra Pietruszyñskiego i Magdaleny Guga³y,

którzy próbowali swych si³ z komitetu
Wygra Warszawa. Radn¹ dzielnicy Targówek zosta³a dotychczasowa radna Pragi
Pó³noc Edyta Sosnowska. Osobisty sukces
odniós³ natomiast burmistrz Pragi Pó³noc
Wojciech Zab³ocki, który piastowaæ bêdzie
mandat radnego województwa, zdobywaj¹c z drugiego miejsca ponad 20000 g³osów. Bêd¹c jednak w opozycji sejmikowej
bêdzie mia³ czas na rozmyœlania i refleksje.
Kto zatem i w jakiej konfiguracji bêdzie
rz¹dzi³ Prag¹ Pó³noc nie wiadomo. Wiadomo jednak, ¿e pierwsza sesja Rady
Warszawy odbêdzie siê 22 listopada. Na
Pradze Pó³noc mo¿e to mieæ miejsce na
prze³omie listopada i grudnia. Mo¿e siê
wiêc wydarzyæ, ¿e nowych w³odarzy
Praga otrzyma na gwiazdkê.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta

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

„Eva” w Teatrze Rampa
„Ona jest œwietna, tylko jak j¹ sprzedaæ?” - zastanawiali
siê menad¿erowie. Dziewczyna o anielskim g³osie nie chcia³a
byæ s³awna. Tak naprawdê œwiat pozna³ Evê Cassidy dopiero
kilka lat po jej œmierci.
Eva Cassidy nigdy nie myœla³a siê podoba³o, czyli nastrojowe
o karierze zawodowej wokalistki, ballady lub standardy jazzowe.
choæ od czasu do czasu wystê- W lipcu 1996 roku zdiagnozowapowa³a ze szkolnym zespo³em. no u niej zaawansowan¹ postaæ
Z powodu nieœmia³oœci, której czerniaka z³oœliwego. Zmar³a 2
nie potrafi³a przezwyciê¿yæ, jej listopada tego samego roku
publicznoœæ stanowili pocz¹tko- maj¹c zaledwie 33 lata. Za ¿ycia
wo g³ównie cz³onkowie rodziny nie wyda³a ¿adnej p³yty. Jej
i najbli¿si przyjaciele. PóŸniej, w pierwszy album „Eva By Heart”
latach 80. wystêpowa³a jedynie ukaza³ siê rok po œmierci.
w ma³ych klubach na przedmieTê poruszaj¹c¹ historiê
œciach Waszyngtonu z lokalnymi opowiada najnowszy spektakl
zespo³ami.
Sceny Kameralnej Teatru Rampa
Ale nawet wtedy, kiedy po (premiera odby³a siê 3 listopada).
pierwszych sukcesach zaintere- Naszym przewodnikiem i narrasowa³y siê ni¹ wytwórnie p³ytowe, torem opowieœci jest Marlena nigdy nie posz³a na kompromis. gwiazda amerykañskiej popChcia³a œpiewaæ tylko to, co jej kultury, œwietnie grana przez

Joannê Szczepkowsk¹, która
jest jednoczeœnie autork¹ tekstu
i re¿yserk¹ spektaklu. W postaæ
Evy wcieli³a siê Dorota Osiñska,
aktorka Teatru Rampa i wokalistka o zachwycaj¹cym g³osie,
triumfatorka II edycji programu
„The Voice of Poland”.
Inspiracj¹ do powstania spektaklu muzycznego „Eva” by³ nie tylko
anielski g³os jego bohaterki, ale
równie¿, a mo¿e nawet przede
wszystkim, talent Doroty Osiñskiej,
czêsto porównywanej do Evy
Cassidy. Joanna Szczepkowska
dostrzeg³a tak¿e podobieñstwa
charakterów, gustów artystycznych i brzmieñ g³osów, jakie ³¹cz¹
obie artystki. Jest te¿ coœ, co ³¹czy
i bohaterkê, i obie twórczynie
spektaklu – podobna wra¿liwoœæ,
nie tylko muzyczna. Joanna
Szczepkowska wielokrotnie da³a
jej wyraz w niepozbawionych
zreszt¹ specyficznego humoru
felietonach, publikowanych w

„Wysokich Obcasach”. Niew¹tpliwie
to jednakowe postrzeganie œwiata
musia³o przyczyniæ siê do sukcesu
najnowszego spektaklu „Rampy”.
Jednak najwa¿niejsza jest muzyka. W przedstawieniu widzowie
znajd¹ nie tylko s³ynne piosenki,
jakie œpiewa³a Eva Cassidy,
jak „Time after time”, „Songbird”
czy „Over the rainbow”, ale te¿ jej
legendê, opowiedzian¹ w ró¿nych
muzycznych rytmach i brzmieniach urzekaj¹cym g³osem Doroty
Osiñskiej. To prawdziwa uczta
dla ucha, której ukoronowaniem
jest „What a Wonderful Word” z
repertuaru Louisa Armstronga.
Kierownikiem muzycznym
przedstawienia jest Pawe³
Stankiewicz, który odpowiada
tak¿e za aran¿acje piosenek
wykonywanych na ¿ywo przez
zespó³ znakomitych muzyków.
Joanna Kiwilszo
Daty spektakli: 8, 9 listopada
oraz 1, 2, 7, 8 grudnia 2018 r.

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
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
• 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

NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,
www.serwis-rtv.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

Po s¹siedzku

Deweloper naszym dobrem
Przy Jagielloñskiej powstaje
pierwszy budynek przysz³ej
zabudowy osiedla Mennicy.
W³aœnie zaczê³a siê sprzeda¿
mieszkañ pierwszego etapu
inwestycji. Nie bêdzie to kameralne osiedle niedu¿ych domów,
jak pocz¹tkowo planowano i o
co siê a¿ prosi³o przy takim
terenie nad Wis³¹. Na wizualizacji dewelopera widaæ jedynie
sztampow¹ zabudowê, wyciskaj¹c¹ z miejsca ile siê da „powierzchni u¿ytkowej mieszkalnej” (PUM). Na w¹skiej dzia³ce
miêdzy Jagielloñsk¹ a wa³em
wiœlanym zmieszczono a¿ trzy

rzêdy bloków, te od strony Wis³y,
nieco ni¿sze, opieraj¹c prawie
o stopê wa³u. Niepokój mieszkañców Œliwic budzi skala oraz
intensywnoœæ planowanej zabudowy, zastrze¿enia mamy tak¿e
do przyjêtej przez dzielnicowy
wydzia³ architektury wysokoœci
- 26,5 m (ok. 8 piêter) przy dopuszczonych w studium zagospodarowania 20 metrach. To
zastrze¿enie podzieli³ tak¿e publicznie wicedyrektor miejskiego
Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego Marek Mikos,
ale nie posz³y za tym ¿adne
dzia³ania. Na terenie po³o¿onych

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

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:
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 listopada
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
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Podziêkowanie
Szanowni mieszkañcy
Bia³o³êki, Tarchomina, S¹siedzi
Bardzo dziêkujê za oddanie
na mnie g³osu w wyborach
samorz¹dowych 2018 do Rady
Dzielnicy Bia³o³êka. Startuj¹c
w wyborach w pierwszym Okrêgu
z 6-go miejsca na liœcie zdoby³am
g³osy, które uplasowa³y mnie
na drugim miejscu. Tym bardziej
mnie to cieszy, ¿e s¹ to g³osy
mieszkañców, do których osobiœcie
dotar³am ze swoim przekazem.
Mog³am z Pañstwem porozmawiaæ,
wys³uchaæ uwag oraz postulatów.
Niestety jest to zbyt ma³o aby
zostaæ radnym. Jednoczeœnie chcê zapewniæ moich wyborców,
¿e nadal bêdê aktywna. Bêdê bacznie obserwowaæ pracê Rady
i realizacjê programów wyborczych poszczególnych Radnych
do czego równie¿ Pañstwa zachêcam. Bêdê równie¿ aktywnie
pracowaæ w Stowarzyszeniu „Warszawiak na Swoim” oraz
w Komisji Dialogu Spo³ecznego ds. mieszkalnictwa. Zachêcam
mieszkañców do wszelkiej inicjatywy chocia¿by w kwestii
projektu utworzenia parku zieleni „Œwiderska”, który powsta³ z
mojej inicjatywy poparty przez Klub PiS i RdB. Niestety nie wszed³
pod obrady Rady. Mam nadziejê, ¿e bêdzie kontynuowany w
obecnej kadencji. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziêkujê.
Zofia Suska
Mieszkanka Tarchomina
Radna Dzielnicy Bia³o³êka kadencji 2014-2018
Wiceprezes Stowarzyszenia „Warszawiak na Swoim”
mail: zofias5@wp.pl

po drugiej stronie Jagielloñskiej
Œliwic dopuszczalna wysokoœæ
wynosi 13 m... Poza tym, prezentowany obecnie na wizualizacji
dewelopera projekt jest ju¿
zupe³nie inny ni¿ ten, na który
otrzymano decyzjê œrodowiskow¹. A teren jest wra¿liwy
powodziowo. Co i jak mo¿na na
nim budowaæ mia³a okreœliæ ponowna ocena oddzia³ywania na
œrodowisko, sporz¹dzona przed
etapem budowlanym, ale od niej
odst¹piono. Kto bêdzie ponosi³
koszty strat w przypadku podtopieñ i powodzi, deweloper?
Zastrze¿eñ jest wiêcej. Nie
zadbano o akustykê - œciany
bloków bêd¹ dodatkowo odbijaæ
ogromny ha³as od Jagielloñskiej,
a odleg³oœci pomiêdzy budynkami mog¹ nie wystarczyæ na
odpowiednie przewietrzanie.
Ponadto zieleñ na tym nadwiœlañskim terenie znajdziemy...
g³ównie na dachach. Puszczenie
de facto na ¿ywio³ zabudowy na
tym terenie, wyznacza standard
dla pozosta³ych inwestorów
w okolicy, co grozi chaosem
na znacznie wiêksz¹ skalê.
Dochodz¹ do tego k³opoty komunikacyjne, brak miejsc pracy
itp., znane ju¿ z innych inwestycji
w Warszawie (np. Odolany).
Tak jak w Porcie Praskim zabudowa odbywa siê tutaj na podstawie wz-tek, czyli wydawanych
w dzielnicy warunków zabudowy.
Deweloperzy du¿¹ inwestycjê

dziel¹ na poszczególne dzia³ki
i w efekcie buduj¹ zazwyczaj
gêœciej i wy¿ej, ni¿ pozwala³by
na to plan miejscowy. W obu
przypadkach planu nie ma. Winne
takiej sytuacji jest miasto, ale to
dzielnica posz³a deweloperowi na
rêkê. To tutaj brak zrozumienia
dla uzasadnionych obaw mieszkañców, a ka¿da kolejna w³adza
w inwestycjach deweloperskich
widzi swoje piêæ minut s³awy.
Brak jednak podstawowego namys³u, zwa¿enia konsekwencji.
W wyniku braku takiej refleksji,
niszczone s¹ obecnie dwa ciekawe przyrodniczo i inwestycyjnie
tereny dzielnicy. Wydaje siê, ¿e
przypadku Jagielloñskiej jeszcze
mo¿na nad tym zapanowaæ. Czy
rz¹dz¹cy siê na to odwa¿¹, czy
sprawdzi siê s³ynne: „po nas
choæby potop”? W tym przypadku
mo¿e byæ to prorocze...
Karolina Krajewska
- przewodnicz¹ca Rady
Osiedla Œliwice
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