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Biblioteka nie w tym roku

Nowa inwestycja
na Tarchominie
Nied³ugo zniknie pas zieleni wzd³u¿ ulicy Œwiatowida
na Tarchominie. Nie tylko z powodu poszerzenia jezdni.
Na rogu Œwiatowida i Myœliborskiej powstanie budynek
mieszkalny maj¹cy 50 metrów wysokoœci.
Najpierw pojawi³ siê billbo- pory wiadomo by³o, ¿e tereard, teraz ju¿ grodz¹ p³oty. ny po prawej stronie ŒwiatoZmiany, zachodz¹ce na rogu wida zarezerwowane s¹ na
ulicy Œwiatowida i Myœlibor- dodatkow¹ jezdniê g³ównej
skiej z ciekawoœci¹ i lekkim tarchomiñskiej arterii.
Okazuje siê, ¿e nie do koñniepokojem obserwuj¹ t³umy
ludzi, gromadz¹ce siê co rano ca tak jest. Prawdopodobnie
na pobliskim przystanku ju¿ du¿o wczeœniej, tylko tego
tramwajowym, aby dwójk¹ nie mówi siê t³ocz¹cym siê na
dojechaæ do metra. Do tej
dokoñczenie na str. 4

Od wyborów min¹³ miesi¹c. W okresie poprzedzaj¹cym
kampaniê, jak i w samej kampanii jednym z wa¿niejszych
tematów podnoszonych przez lokalnych polityków by³o
przywrócenie biblioteki na Kijowskiej. Wbrew optymistycznym zapowiedziom, wyra¿onym przyk³adowo w
lutowym wywiadzie udzielonym naszej gazecie przez
prezesa RSM Andrzeja Pó³rolniczaka szanse, by placówka
powsta³a w tym roku, spad³y praktycznie do zera. Dawno
nieaktualne sta³y siê te¿ terminy (wrzesieñ br.) wskazane
w wydawanej przez urz¹d dzielnicy informacyjnej broszurze
poœwiêconej dzielnicowym inwestycjom.
Czary goryczy dope³nia mieszkañców wysy³ane a¿ do
lektura ju¿ archiwalnego pro- prezydenta Dudy.
toko³u z sierpniowej sesji rady
Przeznaczone na odtwodzielnicy, w trakcie której rzenie placówki bibliotecznej
wiceburmistrz Cierpisz infor- œrodki przekazane bibliotece
mowa³, ¿e „w przypadku braku przez w³adze dzielnicy zgodrealizacji zadania otworzenia nie z informacjami, do których
nowej biblioteki zostan¹ wobec dotar³a gazeta, nie zosta³y
pani dyrektor wyci¹gniête uruchomione na ten cel
daleko posuniête konse- (œrodki finansowe przyznano
kwencje”. Biblioteki nie ma, w formie dotacji podmiotowej,
wiceburmistrz ju¿ wkrótce a nie inwestycyjnej). Rodzi
zakoñczy swoj¹ prask¹ misjê siê pytanie, czy przyznane
w nastêpstwie odsuniêcia œrodki zostan¹ wykorzystane
PiS od w³adzy, a dyrektor do finansowania bie¿¹cej
Mas³owska zostaje na stano- dzia³alnoœci biblioteki, czy
wisku. Przynajmniej na razie. te¿ uda siê je przesun¹æ na
Nie pomog³y nawet odwo³ania kolejny rok?
Zobaczymy, jak do tematu
przywrócenia
biblioteki przy
STOMATOLOGIA
Kijowskiej odnios¹ siê nowe
PROMOCJA
w³adze dzielnicy, na wybór
których nadal czekamy. O
- wybielanie zêbów
dalszym rozwoju sytuacji
- wype³nienia
bêdziemy oczywiœcie infor- korony porcelanowe
mowaæ czytelników.
- protezy elastyczne
JO

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl

Nowa ksi¹¿ka o ¿ydowskiej Pradze
Warszawska Praga coraz czêœciej staje siê tematem zainteresowañ pisarzy. W ostatnich
miesi¹cach ukaza³o siê sporo publikacji dotycz¹cych choæby podwórkowych kapliczek,
znajduj¹cych siê na prawym brzegu oraz przewodników po dzielnicy. Jednak naprawdê
wyj¹tkow¹ pozycj¹ jest praca Adama Dylewskiego, historyka mieszkaj¹cego od urodzenia
na Pradze, poœwiêcona historii praskich ¯ydów. Wydana nak³adem wydawnictwa „Czarne”
solidna monografia zatytu³owana „Ruda, córka Cwiego. Historia ¯ydów na warszawskiej
Pradze” zabiera czytelnika w zgie³k i gwar ¿ydowskich sklepików i fabryk, bazarowych
szczêk, czy mistycznoœæ domów modlitwy, funkcjonuj¹cych w wielu praskich kamienicach.
Praskim czytelnikom ksi¹¿ka
Dylewski przybli¿a na kar- skich ¯ydów wyszed³ noblista),
zosta³a zaprezentowana na spo- tach swej pracy dzieje wielu czy rodziny Bruhl. Œledzimy te¿
tkaniu z autorem, które odby³o siê pokoleñ praskich ¯ydów. Po- historiê ¿ydowskich przedsiêw miniony pi¹tek w Muzeum War- znajemy losy Szmula Zbytko- biorców - Manasy Ryby, jedneszawskiej Pragi. Jego moderato- wera (od niego pochodzi nazwa go z za³o¿ycieli Bazaru Ró¿ycrem by³ pracownik MWP, znawca Szmulowizny), rodziny Bergso- kiego, czy Dawida Rosenbluma
dokoñczenie na str. 2
dziejów Pragi, Adam Lisiecki.
nów (tak, to z szeregów pra-

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)

Szko³a 314 do remontu
Szko³a 314, w której wychowa³y siê pokolenia mieszkañców
Tarchomina, przejdzie generalny remont. Budynek pamiêtaj¹cy
pocz¹tek lat 80. trzeba dostosowaæ do obowi¹zuj¹cych
przepisów. Bêdzie to kosztowaæ ponad 2 mln z³.
Ta szko³a towarzyszy³a ¿ycie powstaj¹cej dzielnicy w
mieszkañcom Tarchomina latach 80. Oddany do u¿ytku
niemal od pocz¹tku istnienia w 1984 roku, ju¿ po kilku latach
osiedla. Budynek szko³y 314, okaza³ siê za ma³y, dobudousytuowany przy ulicy Porajów 3, wano wiêc nowe skrzyd³o,
widaæ na zdjêciach Wies³awa tzw. rêkaw, przeznaczony
Antosika, dokumentuj¹cych dla uczniów klas I-III. 314-tka

nie by³a tylko szko³¹ – w tych
pionierskich latach to by³o
miejsce integruj¹ce lokaln¹
spo³ecznoœæ. Tu odbywa³y siê
wybory, zebrania, imprezy
okolicznoœciowe i festyny.
Znana ze swojej proekologicznej dzia³alnoœci, w 1994 roku
szko³a otrzyma³a imiê Przyjació³
Ziemi.
dokoñczenie na str. 4
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Zielony plac na £om¿yñskiej
Na samym koñcu Pragi w najbli¿szych latach mo¿e
powstaæ niezwykle atrakcyjna przestrzeñ rekreacyjnohandlowo-kulturalna. Tworzyæ j¹ bêdzie plac miejski, który
ma powstaæ na przeciêciu ulic Jadowskiej i £om¿yñskiej
na Szmulkach. To z jednej strony dostosowanie tej przestrzeni do zapisów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (planiœci zaprojektowali w tym miejscu
plac miejski), a z drugiej realizacja projektu Zarz¹du Zieleni
m.st. Warszawy w ramach programu „Na_Prawa Zieleni”.
Przybyli mieszkañcy i spoNa zaprojektowanie tej
przestrzeni ZZW za kilka tygo- ³ecznicy zwracali uwagê na
dni planuje og³osiæ konkurs. koniecznoœæ zapewnienia
Jego efektem ma byæ na przejazdu (bêdzie zachowany),
opracowanie koncepcji urba- a przy tym potrzebê uspokojenistyczno-architektonicznej
„Zielony plac” – teren u zbiegu
ulic £om¿yñskiej i Jadowskiej
w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st.
Warszawy. O szczegó³ach
przedsiêwziêcia zainteresowani
mieszkañcy mogli siê dowiedokoñczenie ze str. 1
dzieæ na organizowanym w i Stanis³awa Najmana, za³o¿yminionym tygodniu spotkaniu cieli potê¿nych niegdyœ fabryk
otwartym w szkole przy Otwoc- Labor i Wulkan. Na kartach
kiej, w którym uczestniczy³ swojej pracy Dylewski przeddyrektor ZZW, Marek Piwo- stawia równie¿ tragiczne
warski, a tak¿e pracownicy losy praskich ¯ydów w okresie
II wojny œwiatowej, a tak¿e
odpowiedzialni za projekt.

nia ruchu w tej czêœci Pragi.
Krzysztof Michalski z Praskiego
Stowarzyszenia Mieszkañców
„Micha³ów” zwróci³ równie¿
uwagê na koniecznoœæ poszerzenia projektu o remonty
wewnêtrznych podwórek s¹siaduj¹cych z placem komunalnych kamienic, utwardzenie
wewnêtrznych dróg gruntowych
w ramach prowadzonych prac,
a tak¿e poprawê oœwietlenia
przestrzeni ulic £om¿yñskiej i
Jadowskiej. Zwrócono równie¿

uwagê na kwestie zachowania
zabytkowego charakteru tej
czêœci Szmulek poprzez wykorzystanie znajduj¹cego siê pod
asfaltem bruku do wy³o¿enia
miejsc postojowych oraz odtworzenie ulicznego oœwietlenia
w postaci pastora³ów wzorowanych na zachowanych
przy Jadowskiej i £om¿yñskiej
oryginalnych „gazówkach”.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez pracowników
ZZW wiêkszoœæ tych postulatów
ma zostaæ uwzglêdniona w
konkursie. O dalszych szczegó³ach bêdziemy informowaæ.
K.

Nowa ksi¹¿ka o ¿ydowskiej Pradze
sylwetki pra¿an, którzy z nara¿eniem ¿ycia ratowali swoich
¿ydowskich s¹siadów (najbardziej znane s¹ oczywiœcie
postaci Antoniny i Jana ¯abiñskich z praskiego ZOO oraz
ksiêdza Micha³a Kubackiego z
micha³owskiej bazyliki). Zalet¹

pracy Dylewskiego jest te¿
¿ydowski przewodnik po praskich ulicach znajduj¹cy siê
na koñcu monografii. Warto
siêgn¹æ po tê ksi¹¿kê, by w
ten sposób lepiej zrozumieæ
wielokulturowe dzieje Pragi.
K.

Sprawy lokalne
Szanowni Pañstwo! Dziêki
Waszym g³osom zosta³am wybrana
na Radn¹ Dzielnicy Praga Pó³noc.
Serdecznie dziêkujê wszystkim
za wsparcie, liczne rozmowy, a w
konsekwencji - za ka¿dy oddany
na mnie g³os! Tak jak g³osi moje
has³o wyborcze - w s³u¿bie cz³owiekowi, teraz jestem w s³u¿bie
mieszkañcom Pragi Pó³noc.
Uczyniê wszystko, aby nie zawieœæ Pañstwa zaufania, którym
mnie obdarzyliœcie przy urnach
wyborczych. Bêdê realizowaæ rozpoczête dotychczas dzia³ania
tj. m.in. przywrócenie zabranej linii autobusowej 125 z Placu
Hallera oraz zabiegaæ o nielikwidowanie pêtli autobusowej,
która jest w uk³adzie urbanistycznym od 25 lipca 1910 r.,
konsekwentnie rozwi¹zywaæ inne problemy mieszkañców.
Pragnê Pañstwa poinformowaæ, i¿ realizacja projektu
Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego z Bud¿etu
Partycypacyjnego, z przyczyn proceduralnych dotycz¹cych
wycinki drzew, dofinansowania i przekszta³cenia altany, jest
przesuniêta na wiosnê przysz³ego roku. Na bie¿¹co prowadzê dzia³ania, poprzez które d¹¿ê do realizacji tego projektu.
Zawi¹zuj¹ siê nowe koalicje i dobrze by by³o gdyby Pañstwo
równie¿ uczestniczyli w tym procesie. Liczê na dialog i wspó³pracê
ponad podzia³ami partyjnymi z racji otrzymanego mandatu
od Mieszkañców. Wierzê, ¿e wszyscy nowo wybrani Radni
bêd¹ zgodnie dzia³ali dla dobra lokalnej spo³ecznoœci.
Zapraszam Pañstwa do czynnej wspó³pracy dla dobra
mieszkañców i rozwoju Naszej Dzielnicy.
Ma³gorzata Anna Grzegorzewska
Radna Dzielnicy Praga Pó³noc
m.grzegorzewska13@gmail.com
facebook.com/malgorzata.anna.grzegorzewska

Archiwum spo³eczne
Muzeum Warszawskiej Pragi rusza z programem
„Archiwum spo³eczne”, kierowanym do wszystkich
mi³oœników prawobrze¿nej Warszawy. Jego celem jest
zgromadzenie zdjêæ pokazuj¹cych miêdzy innymi
kamienice, podwórka, wnêtrza mieszkañ, ulice, fabryki,
sklepy, bazary, kina, parki, pla¿e sprzed 1990 roku.
Do muzeum trafi³o ju¿ kilka fotografii, które s¹ cennym
Ÿród³em wiedzy, nie tylko dla mieszkañców, lecz równie¿
osób zainteresowanych badaniem warszawskiej Pragi.
Na tym zdjêciu z lat 30. XX
wieku widzimy kamienicê u
zbiegu ulic In¿ynierskiej i Ma³ej.
Fotografia ma olbrzymie znaczenie
dla prawid³owej rekonstrukcji
fasady widocznego domu. W
budynku tym mieœci³a siê
szko³a podstawowa, do której
uczêszcza³ dziadek pani Joanny
Koz³owskiej – to ona przekaza³a
muzeum skan zdjêcia.
Zdjêcie pochodzi z czasów II wojny œwiatowej. Dziecko
bawi siê na karuzeli w weso³ym miasteczku znajduj¹cym siê
w miejscu dzisiejszego
urzêdu pocztowego
przy ulicy Targowej. W
tle widaæ kopu³y cerkwi
œw. Marii Magdaleny.
Skan fotografii zosta³
wykonany dziêki uprzejmoœci pani Krystyny
Staniszewskiej.

Ulica Zygmuntowska w latach 30. XX wieku. Do zdjêcia
pozuje elegancko ubrana Helena
Biczyk. W tle widaæ budynek
gimnazjum W³adys³awa IV (dziœ
liceum) z towarzysz¹c¹ mu bujn¹
zieleni¹. Dziœ w tym miejscu
biegnie al. Solidarnoœci. Skan
zdjêcia trafi³ do muzeum dziêki
uprzejmoœci pani Krystyny
Filipiak.
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Nowa inwestycja na Tarchominie
dokoñczenie ze str. 1

przystanku lub stoj¹cym w
korkach ludziom, dzia³ki na rogu
Myœliborskiej i Œwiatowida
przeznaczone zosta³y pod
zabudowê. Mo¿e wiêc w tym
centralnym punkcie osiedla
powstan¹ wreszcie jakieœ
obiekty u¿ytecznoœci publicznej, np. liceum, dodatkowa
przychodnia zdrowia czy
p³ywalnia? Nic z tych rzeczy.
Powstanie tu kolejny budynek
mieszkalny, na dodatek najwy¿szy w Bia³o³êce.
Linia tramwajowa z M³ocin
na Tarchomin przyci¹gnê³a
deweloperów. Nagle tereny
zajête do tej pory przez par-

kingi i drobne us³ugi, sta³y siê
atrakcyjne. Przy Œwiatowida
buduje siê wiêc na potêgê.
Miêdzy ulic¹ Milenijn¹ a
ma³ym Carrefourem firma
Warbud buduje osiedle
„Przy Ratuszu”, natomiast na
wspomnianej wy¿ej dzia³ce na
rogu Œwiatowida i Myœliborskiej, warszawski deweloper
Kompania Domowa ma zamiar postawiæ blok, którego
jedno skrzyd³o bêdzie mia³o
15 piêter.
Na nasze pytanie, czy tak
wysoka inwestycja nie k³óci
siê z obowi¹zuj¹cymi dla tego
terenu przepisami, rzeczniczka urzêdu dzielnicy Bia³o³êka,

Marzena Gawkowska odpowiedzia³a, ¿e zgodnie z
obowi¹zuj¹cym od 2012 roku
planem zagospodarowania
przestrzennego, w pobli¿u
skrzy¿owania Œwiatowida i
Myœliborskiej mog¹ powstaæ
bloki mieszkalne o wysokoœci do
6 piêter, na samym rogu jednak
plan dopuszcza dominantê
wysokoœciow¹ do 50 metrów.
- Nie my wydaliœmy na tê
budowê zgodê – doda³a Marzena Gawkowska – tylko
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st.
Warszawy. Przy tak du¿ych
inwestycjach dzielnica jest
tylko jednostk¹ pomocnicz¹.

Szko³a 314 do remontu
wych ok³adzin œcian na zewn¹trz i wewn¹trz budynku,
wymianê pokrycia dachowego, usprawnienie wentylacji,
a tak¿e wykonanie nowej
instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Aby nie dezorganizowaæ szkolnych zajêæ,
najbardziej uci¹¿liwe prace
prowadzone bêd¹ podczas
wakacji w 2019 roku.
JK

dokoñczenie ze str. 1

W ci¹gu ostatnich dziesiêciu
lat podstawówka przesz³a
du¿y remont, podczas którego zosta³a ocieplona i przemalowana, zmodernizowano
te¿ salê gimnastyczn¹ a
tak¿e otwarto nowy kompleks
boisk do pi³ki no¿nej i rêcznej,
siatkowej oraz koszykówki.
Jednak zmiany okaza³y siê
niewystarczaj¹ce.
- Musimy dostosowaæ
budynek do coraz bardziej
zaostrzanych przepisów
przeciwpo¿arowych – t³uma-

czy Marzena Gawkowska,
rzeczniczka urzêdu dzielnicy
Bia³o³êka. – Chodzi o bezpieczeñstwo ma³ych dzieci,
które zaczn¹ tu przebywaæ w
zwi¹zku z otwarciem w szkole
oddzia³ów przedszkolnych.
Dzielnicy uda³o siê pozyskaæ 2,2 mln z³otych na dostosowanie budynku szko³y
do zmienionych przepisów.
Jest ju¿ projekt, który zak³ada
wydzielenie stref przeciwpo¿arowych, wytyczenie
dodatkowych wyjœæ ewakuacyjnych, wykonanie no-

Jeszcze w sprawie
skweru Botewa
W poprzednim numerze Nowej Gazety Praskiej zamieœciliœmy informacjê z zakoñczonych w drugiej po³owie
paŸdziernika konsultacjach w sprawie zagospodarowania
zaniedbanego terenu zielonego, po³o¿onego w kwartale
ulic Botewa, Æmielowskiej, Myœliborskiej i Œwiatowida,
roboczo nazwanego Skwerem Botewa.
Próbuj¹c dokonaæ pierwszych podsumowañ konsultacji,
przytoczyliœmy m.in. zas³yszan¹ opiniê, dotycz¹c¹ strefy
aktywnoœci, relaksu i rekreacji, a konkretnie podwa¿aj¹c¹
sens budowania na skwerze si³owni plenerowej. Wyraziciele
tej opinii swoje zdanie argumentowali istnieniem w pobli¿u
kilku si³owni i niewielkim ich wykorzystaniem.
Okazuje siê jednak, ¿e oczekiwania mieszkañców s¹ bardzo ró¿ne. Zg³osi³a siê do nas czytelniczka, przedstawicielka
grupy mieszkañców osiedla Kamiñskiego, którzy, wrêcz przeciwnie do przytoczonej przez nas opinii, bardzo chcieliby mieæ
na skwerze si³owniê plenerow¹. Czytelniczka zwróci³a uwagê,
¿e do najbli¿szej si³owni, znajduj¹cej siê w Parku Ceramiczna,
mieszkañcy osiedla Kamiñskiego maj¹ jednak doœæ daleko.
Jak widaæ, ustalaj¹c zagospodarowanie skweru Botewa warto
rozwa¿yæ ró¿ne g³osy i ró¿ne oczekiwania mieszkañców.
Miejmy nadziejê, ¿e uda siê je wypoœrodkowaæ i zrealizowaæ tak,
aby skwer s³u¿y³ jak najszerszej spo³ecznoœci lokalnej.
JK

A wiêc wreszcie bêdziemy
mieæ w Tarchominie wie¿owiec. Kilka lat temu nasza
gazeta zaanga¿owa³a siê w
walkê mieszkañców osiedla
Winnica z firm¹ BARC, zamierzaj¹c¹ zbudowaæ przy
ulicy Modliñskiej dwa 30-piêtrowe budynki. Wobec silnego
protestu mieszkañców deweloper musia³ zmieniæ projekt.
Jednak wtedy nie by³o jeszcze
ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego dla
Winnicy. W tym wypadku
plan jest i zezwala na wysok¹
zabudowê.
Ciekawe, co na now¹ inwestycjê powiedz¹ mieszkañcy
zespo³u bloków przy ulicy
Myœliborskiej 85, którym wie¿owiec Kompanii Domowej
znacznie ograniczy widocznoœæ od strony po³udnia.
Poza tym, lokalizacja na rogu
Œwiatowida powinna budziæ
w¹tpliwoœci tak¿e przysz³ych
lokatorów inwestycji. Co to za
atrakcja mieszkaæ tu¿ przy
ruchliwej trasie, w spalinach
i w ha³asie kursuj¹cych czêsto tramwajów? Jedno jest
pewne: t³ok w tramwaju bêdzie jeszcze wiêkszy, a czas
dojazdu z pracy do domu
jeszcze siê wyd³u¿y.
JK

Pierwsza sesja Bia³o³êki
W nowej kadencji radni Dzielnicy Bia³o³êka po raz
pierwszy w powiêkszonym 25-osobowym sk³adzie zebrali
siê 13 listopada. Piotr Cieszkowski, Bartosz D¹browa,
Marek Dêbowczyk, Piotr Gozdek, Micha³ Jaworski, Piotr
Jaworski, Waldemar Kamiñski, Piotr Knap, Marcin Korowaj,
Micha³ Kozio³, Joanna Lubbe, Jan Mackiewicz, Anna
Majchrzak, Anna Myœliñska, Mariola Olszewska, £ukasz
Oprawski, Piotr Oracz, Dariusz Ostrowski, Filip Pelc,
Waldemar Roszak, Piotr Smoczyñski, El¿bieta Œwitalska,
Pawe³ Tyburc, Lucyna Wnuszyñska i Danuta Zaleska
swoje funkcje bêd¹ sprawowaæ przez 5 lat, do 2023 roku.
Uroczystym punktem sesji by³o zaprzysiê¿enie nowo
wybranych radnych, którzy nastêpnie wybrali spoœród siebie
cz³onków prezydium. Przewodnicz¹cym rady zosta³ Piotr
Jaworski, a jedyn¹ wiceprzewodnicz¹c¹ - Mariola Olszewska.
Na kolejnych posiedzeniach radni wybior¹ równie¿ cz³onków
zarz¹du dzielnicy. Kiedy to nast¹pi – nie wiadomo. To zale¿y
od przewodnicz¹cego rady, który zwo³uje sesje.
W zwi¹zku z tym, ¿e Bia³o³êkê zamieszkuje ju¿ ponad 100
tysiêcy mieszkañców, w zarz¹dzie dzielnicy zasiadaæ bêdzie
a¿ 5 cz³onków.
JK

¯ycie nie znosi pró¿ni
a taka wydarzy³a siê na pocz¹tku listopada w GKP Targówek
Warszawa, zawieszono dzia³alnoœæ dru¿yn dzieciêcych.
Z jakiego powodu – niewa¿ne, ale wa¿ni s¹ m³odzi ludzie,
dla których wzorce wybitnych sportowców s¹ najwa¿niejsze.
Trenerzy Kazimierz Górski, Andrzej Strejlau, Antoni Piechniczek, Jacek Dmoch i zawodnicy tacy jak Kazimierz
Deyna, Grzegorz Lato, Zbigniew Boniek, Jan Tomaszewski,
Wojciech Szczêsny, Leszek Pisz, Jakub B³aszczykowski,
Robert Lewandowski, a nie wspomnê tu o zagranicznych
gwiazdach i mo¿na by wymieniaæ i wymieniaæ – to wielkie
autorytety, idole, osoby godne zaufania dla naszych
pociech. I co dalej… pró¿nia, przepaœæ, czarna dziura?
Sta³o siê inaczej, zapaleñcy, rodzice, trenerzy powo³ali
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TARGÓWEK 1953.
Dlaczego uczniowski – jasna sprawa, dlaczego Targówek –
bo tu mieszkaj¹, bawi¹ siê, wychowuj¹, prze¿ywaj¹ pierwsze
pora¿ki i sukcesy, a najwa¿niejsze, bo to ich Wspania³y i Kochany
TARGÓWEK. Dlaczego 1953 – bo w tym roku rozpoczê³a siê
piêkna historia sportu pi³karskiego na tej dzielnicy. Nie chcemy
budowaæ nowej jakoœci czy nowego rozdania – kiedyœ, a zapewne
i teraz jest zaszczytem bycie zawodnikiem czy kibicem zielonobia³ych. Historia broni siê sama. Zaczynamy od zera i to chyba
najlepszy pocz¹tek. Wielkie zaanga¿owanie kadry i rodziców daje
nadzieje na realizowanie pasji, marzeñ i sukcesu sportowego.
Jak wiemy, sport to zdrowie, ale nie tylko - to przede wszystkim
wychowanie – sumiennoœæ, punktualnoœæ, dok³adnoœæ, zaanga¿owanie, umiejêtnoœæ wspó³pracy, lojalnoœæ i wiele bardzo
wa¿nych cech w rozwoju sportowca. To s¹ nasze priorytety.
Wszyscy (mam nadziejê) stanowimy jedn¹ Sportow¹ Rodzinê
UKS TARGÓWEK 1953. Dobro dzieci jest nasz¹ si³¹ i mottem
dzia³ania. U nas jest miejsce dla ka¿dego. Jesteœmy dla WAS!!!
ZAPRASZAMY!
Zarz¹d UKS Targówek 1953

Charytatywny Turniej Pi³ki No¿nej „Zgrana Paczka”
Zagraj z nami dla Domu Samotnej Matki i Dziecka
na Pradze-Pó³noc
1 grudnia w hali sportowej Dzielnicowego Oœrodka Sportu
i Rekreacji dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy, przy
ul. Szanajcy 17/19 odbêdzie siê druga edycja charytatywnego
turnieju pi³ki no¿nej „Zgrana Paczka”. Impreza, podobnie jak
w ubieg³ym roku, zorganizowana zostanie na rzecz Domu
Samotnej Matki i Dziecka przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy. Udzia³ w turnieju jest
bezp³atny, ale ka¿dy mo¿e wesprzeæ Dom Samotnej Matki
i Dziecka przekazuj¹c produkty spo¿ywcze, chemiczne oraz
ksi¹¿ki dla dzieci.
- Bardzo siê cieszê, ¿e kolejny rok z rzêdu DOSiR PragaPó³noc, mo¿e po³¹czyæ dwa wa¿ne aspekty spo³eczne, czyli
pomoc osobom potrzebuj¹cym oraz statutowy cel DOSiRu,
jakim jest popularyzacja aktywnych form spêdzania czasu
wolnego czy organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych. W
ubieg³ym roku poziom sportowy by³ bardzo wysoki, ale co
wa¿niejsze prawdziwym zwyciêzc¹ turnieju byli podopieczni

Domu Samotnej Matki i Dziecka. Iloœæ darów przeros³a
nasze najœmielsze oczekiwania – powiedzia³ zastêpca dyrektora DOSiR Praga-Pó³noc m.st. Warszawy, Jan Szczep³ek.
Zawody rozegrane zostan¹ w formule Futsalu, co
oznacza, ¿e dru¿yna bêdzie sk³adaæ siê z czterech zawodników graj¹cych w polu oraz bramkarza. Do turnieju
mog¹ zg³osiæ siê dru¿yny, których zawodnicy ukoñczyli 18
lat. Limit zg³oszeñ wynosi 12 dru¿yn. Na terenie obiektu
bêd¹ obecni pracownicy Oœrodka Opieki Spo³ecznej PragaPó³noc, którzy zbieraæ bêd¹ dary dla Domu Samotnej
Matki i Dziecka. Z rozmów z podopiecznymi z Domu Samotnej Matki i Dziecka wynika, ¿e najchêtniej przyjmowane
bêd¹ produkty spo¿ywcze o d³ugim terminie wa¿noœci, np.
kasza, ry¿, m¹ka, cukier, makarony etc., produkty chemiczne
takie jak: proszki do prania, œrodki czystoœci. Mile widziane
bêd¹ ksi¹¿ki dla dzieci. Pracownicy nie bêd¹ przyjmowaæ
gotówki.
Wiêcej informacji oraz zapisy na www.dosir.waw.pl
oraz www.facebook.com/dosir.waw
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Ju¿ wkrótce rusza nowa Inwestycja mieszkaniowa
RSM „Praga” „Stacja Targówek”, przy ul. Witebskiej 4
Kolejna inwestycja mieszkaniowa RSM „Praga”
powstanie przy II linii warszawskiego metra. Jego
bliskoœæ to jedno z wa¿niejszych kryteriów wyboru
mieszkania jakim kieruj¹ siê potencjalni nabywcy.
Œwietna lokalizacja, a co najwa¿niejsze œwietna
komunikacja to podstawowy parametr w wyborze
miejsca do ¿ycia, szczególnie wa¿ny w tak du¿ym
mieœcie jakim jest Warszawa. Najnowsza inwestycja
RSM Praga nosiæ bêdzie nazwê Stacja Targówek
ze wzglêdu na bliskoœæ stacji metra i lokalizacje –
ulica Witebskiej 4 – w sercu jednaj z najbardziej
rozwijaj¹cych siê dzielnic stolicy.
Planowana inwestycja stanie w centrum Targówka - tu¿
przy II linii metra, w otoczeniu licznych terenów zielonych
m.in. Parku Wiecha, w s¹siedztwie szkó³, przedszkoli, licznych
placów zabaw oraz Teatru Rampa! Bliskoœæ nie tylko
metra, ale tak¿e przystanków autobusowych oraz stacji PKP
zapewnia doskona³¹ komunikacjê z innymi dzielnicami.
Inwestycja projektowana jest z myœl¹ o tych, którzy ceni¹
sobie spokój, ciszê, a jednoczeœnie nie chc¹ rezygnowaæ
z bycia aktywnymi. Ci, który kochaj¹ ruch pobli¿u znajd¹
siê liczne oœrodki sportu i rekreacji (m.in. OSIR Targówek)
i kluby fitness. Do aktywnego spêdzania czasu zachêca
dostêpnoœæ stacji Veturilo oraz œcie¿ek rowerowych. Fanów
ruchu na œwie¿ym powietrzu ucieszy tak¿e bliskoœæ Skweru
Wiecha z si³owni¹ plenerow¹, torem do jazdy na wrotkach,
boiskami i placami zabaw.
Sama inwestycja sk³adaæ siê bêdzie z trzech budynków
z mieszkaniami o najbardziej po¿¹danych metra¿ach –
od 26 m2 do 71 m2. Zadbaliœmy o odpowiedni¹ oprawê
inwestycji, w której dobrze bêdzie siê mieszkaæ zarówno
rodzinom z dzieæmi, jak mi m³odym aktywnym mi³oœnikom
miejskiego stylu ¿ycia. Bêdzie nowoczeœnie, kameralnie
i wyj¹tkowo! Nowoczesna bry³a budynku - wpisuje siê
w najbli¿sze otoczenie, jednoczeœnie dodaj¹c mu
œwie¿oœci i nowego wyrazu, a struktura mieszkañ

idealnie sprawdzi siê nie tylko dla osób dynamicznie
¿yj¹cych i stawiaj¹ce na funkcjonalny rozk³ad mieszkañ
rodzin, ale tez dla tych chc¹cych pozyskaæ nieruchomoœæ
w celach inwestycyjnych.

Morsowanie nad Wis³¹

sportów wodnych korzystaj¹
z kajakarstwa, wakeboardu czy
p³ywania na SUP. Przybywa
tak¿e miejsc do treningu w
plenerze, takich jak œcianka

W minion¹ niedzielê rozpoczê³a siê druga edycja
morsowej szkó³ki Dzielnicy Wis³a. Fani k¹pieli w zimnej
rzece spotkaj¹ siê na pla¿y Rusa³ka/ZOO a¿ piêæ razy.
Organizatorzy przygotowali równie¿ szereg animacji
w ramach akcji Cztery pory Wis³y.
Warszawiacy skorzystaj¹ z
Morsowanie wzmacnia odaktywnej formy wypoczynku pornoœæ, przyspiesza metabonad Wis³¹ równie¿ jesieni¹. W lizm i pozytywnie wp³ywa na
pla¿owej strefie sportu, w oko- samopoczucie. W tym sezonie
licach warszawskiego ZOO, mieszkañcy mog¹ przy³¹czyæ
odbêd¹ siê k¹piele morsów, siê do bezp³atnych spotkañ 25
bezp³atne warsztaty surviva- listopada oraz 2, 8 i 9 grudnia.
lowe, ekologiczne, nauka gry Ka¿dy mors, który weŸmie
na bêbnach, treningi biegowe udzia³ w wydarzeniu co naji animacje dla dzieci. W fina- mniej cztery razy, otrzyma
³owy dzieñ, 9 grudnia, uczest- nagrodê w postaci ciep³ej blunicy zobacz¹ tak¿e pokaz ra- zy i czapki. W zesz³ym roku
townictwa na wodzie i zasi¹d¹ uczestnicy szkó³ki morsowania
Dzielnicy Wis³a ³¹cznie spêdzili
przy wspólnym ognisku.
Szkó³ka morsowa Dzielnicy 2500 minut w zimnym nurcie
rzeki. Szczegó³y spotkañ doWis³a
To cykl spotkañ dla wszyst- stêpne tutaj. Wstêp wolny. Harkich, którzy rozpoczêli ju¿ monogram wydarzeñ Czterech
swoj¹ przygodê z k¹pielami w pór Wis³y bêdzie na bie¿¹co
zimnej wodzie oraz dla tych, publikowany na fanpage’u
którzy do tej pory nie mieli od- Dzielnicy Wis³a tutaj.
Wis³a przez 12 lat zmieni³a
wagi lub okazji spróbowaæ tej
niecodziennej rekreacji. 10.00. swoje oblicze. Bulwary i miejPo rejestracji uczestnicy prze- skie pla¿e s¹ wizytówk¹ stolicy
chodz¹ krótkie szkolenie z i jednym z g³ównych miejsc
instruktorem morsowania. rekreacji. Odbywaj¹ siê tam
Wejœcie do wody poprzedza liczne wydarzenia sportowe i
15-minutowa rozgrzewka z kulturalne dla dzieci i doros³ych.
truchtem i æwiczeniami prowa- Przy warszawskich brzegach
dzonymi pod czujnym okiem rzeki znajdziemy Centrum Nauki
instruktorki fitness. Pocz¹tku- Kopernik, Muzeum nad Wis³¹
j¹cy zanurzaj¹ siê w Wiœle i Multimedialny Park Fontann.
trzykrotnie, po jednej minucie. W letnim sezonie mieszkañcy
Ci, którzy regularnie hartuj¹ mog¹ korzystaæ z Warszawskich
swoje cia³o w zimnej wodzie, Linii Turystycznych – rejsu do
wejd¹ do rzeki na ca³e 10 mi- Serocka, oraz bezp³atnych
nut. Po k¹pieli na uczestników promów. Dziêki rozwiniêciu
bêdzie czeka³a herbata, roz- Warszawskiej ¯eglugi Rekregrzewaj¹ca zupa i dyplom. O acyjnej, latem organizowane
bezpieczeñstwo wydarzenia s¹ liczne rejsy ³odziami i innymi
zadba sto³eczne WOPR.
jednostkami. Dodatkowo, fani

wspinaczkowa, boiska do gry,
si³ownie plenerowe i workoutowe.
Nadwiœlañski szlak rekreacyjny
zachêca do rowerowych i pieszych wycieczek.

Po s¹siedzku

Jajo-niespodzianka
O jaju, a w³aœciwie kamieniu,
powstaj¹cym nad Wis³¹ na
Golêdzinowie, wraz z postêpem
prac na budowie mówi siê coraz wiêcej. Ma to byæ pawilon
edukacji ornitologicznej, którym
Zarz¹d Zieleni chwali siê w
mediach spo³ecznoœciowych.
Stanowi zwieñczenie sfinansowanego ze œrodków unijnych
projektu Life +, polegaj¹cego
na przywracaniu na brzegach
Wis³y miejsc do gniazdowania
ptaków siewkowatych.
Projekt od pocz¹tku budzi³
kontrowersje z powodu wycinek
drzew nadbrze¿nych i du¿ej
ingerencji w siedliska innych
zwierz¹t. Nie inaczej by³o z
koncepcj¹ pawilonu, który w
za³o¿eniu mia³ zapobiegaæ
nadmiernej presji ludzi na dziki
brzeg Wis³y. Niestety, presja
ta w zwi¹zku z powstaniem
pawilonu mo¿e byæ jeszcze
wiêksza, zw³aszcza na miejsca
parkingowe tu¿ nad Wis³¹.
Takich mo¿liwoœci w ramach
projektu praktycznie nie bêdzie.
Mimo pojemnoœci nie w pe³ni
wykorzystanego parkingu na
Golêdzinowie, ju¿ dziœ czêsto
zastawiane samochodami
spoza dzielnicy s¹ okolice
budowy i wa³ na wysokoœci
Golêdzinowa. Czy w ramach
dzia³alnoœci obiektu uda siê

przekonaæ jego u¿ytkowników
do pozostawienia samochodu
z dala od Wis³y?
Ostatecznie, pawilon jest
finansowany ze œrodków w³asnych miasta. A wiêc i program
nie musi w pe³ni odpowiadaæ
pierwotnym za³o¿eniom. Na
razie jest to wiêc jajo-niespodzianka. Pominê kwestiê, czy
to inwestycja na Pradze najbardziej potrzebna, ale w zwi¹zku
z ni¹ zmian wymaga te¿ okolica.
Brak chodnika i bezpiecznego
dojœcia do mostu Gdañskiego i
ZOO, wiêcej koszy powinno
stan¹æ przy œcie¿ce nad Wis³¹,
³awki, sanitariaty, itp. Tak czy
inaczej bêdzie to presja ludzi na
brzeg Wis³y. Zachowanie go w
stanie dzikim mo¿e siê okazaæ
niezmiernie trudne.
Karolina Krajewska
przewodnicz¹ca
Rady Osiedla Œliwice

Rozpoczêcie budowy zaplanowane jest na I kwarta³
2019 roku.
Wiêcej informacji o inwestycjach RSM „Praga” mo¿na
dowiedzieæ siê ze strony spó³dzielni www.rsmpraga.pl

Dom Kultury Zacisze
ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
24.11 (sobota)Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
Wehiku³ sztuki - temat: Rysunkowy performance. Historia sztuki
dla najm³odszych (7-12 lat). Godz. 11.00-13.00. Op³ata 25 z³.
Mali Einsteini - temat: Fascynuj¹cy œwiat metali. Doœwiadczenia
i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa - godz. 10.00,
II grupa - godz. 11.00, III grupa - godz. 12.00. Op³ata: 30 z³.
24.11 (sobota) godz. 10.00 (5h) - Œwiat musicalu 2018. Warsztaty
musicalowe dla dzieci i m³odzie¿y - grupa zamkniêta. Finasowanie:
Fundusz Animacji Kultury WPEK (zadanie III - projekty rewitalizacyjne).
24.11 (sobota) godz. 17.00-21.00 - Potañcówka imieninowa
Andrzeja i Katarzyny. Wstêp 20 z³.
25.11 (niedziela) godz. 12.30 - Œwiat musicalu 2018 - pokaz
fina³owy. Dzieci i m³odzie¿ uczestnicz¹ce w projekcie
zaprezentuj¹ fragmenty musicali. Wstêp wolny. Projekt jest
realizowany przez Dom Kultury Zacisze w partnerstwie z
Teatrem Rampa oraz Szko³¹ Podstawow¹ nr 114. Finasowanie:
Fundusz Animacji Kultury WPEK (zadanie III - projekty
rewitalizacyjne). Miejsce: Teatr Rampa, ul. Ko³owa 20.
25.11 (niedziela) godz. 17.00 - Renata Przemyk „Ya Hozna i
The Best Of”. Obowi¹zuj¹ wejœciówki. Koncert realizowany w ramach
projektu „Muzycznie dla s¹siadów” - Bud¿et Partycypacyjny 2018.
1.12 (sobota) godz. 11.00-17.00 - Dzieñ otwarty z okazji 30-lecia
Tkactwa artystycznego DK Zacisze - warsztaty tkactwa,
rozmowa z tkaj¹cymi osobami i podejrzenie ich warsztatu
pracy, mo¿liwoœæ obejrzenia wystawy gobelinów. Wstêp wolny.
2.12 (niedziela) godz. 16.00 - 30 lat tkactwa artystycznego!
Wystawa gobelinów pracowni tkactwa artystycznego DK Zacisze.
Wstêp wolny.
2.12 (niedziela) godz. 16.00 - Koncert zespo³u Sentido del
Tango z okazji 30-lecia Tkactwa artystycznego DK Zacisze. W
programie koncertu m.in.: A. Piazzolla – Oblivion, A. Piazzolla
– Libertango, G. Rodriguez – La cumparsita, J. Petersburski
– To ostatnia niedziela, A. Villoldo – El choclo, J. Petersburski
– Tango milonga, A. Piazzolla – Maria de Buenos Aires. Realizacja
koncertu w ramach projektu „Muzycznie dla s¹siadów” – Bud¿et
Partycypacyjny 2018. Wstêp wolny.
3, 10, 17.12 (poniedzia³ek) godz. 12.45-14.45 - G³ówka pracuje.
Wstêp wolny! Spotkania w formie zabaw intelektualnych,
wp³ywaj¹ce na koncentracjê, spostrzegawczoœæ, pamiêæ,
wyobraŸniê, wiedzê. W programie m.in: zabawy logiczne i
ruchowe, gry planszowe, kalambury i inne. Ró¿norodnoœæ
zajêæ inspiruje, bawi, integruje w przyjaznej i mi³ej atmosferze.
Zajêcia realizowane w ramach MAL „Szklana Góra”.

Spo³eczny
6 nowa obserwator
gazeta praska

Bia³o³êcka karuzela

Rada na miarê naszych mo¿liwoœci?

Nowa kadencja,
stare uk³ady

Za nami pierwsza sesja rady dzielnicy.
By³o uroczyœcie, sprawnie, spokojnie. I co
najbardziej cieszy, z transmisj¹ internetow¹.
Dwa lata temu o tak¹ transmisjê próbowa³em
walczyæ poprzez bud¿et partycypacyjny. Mój
ówczesny projekt pod nazw¹ „Patrzymy radnym na rêce” nie zyska³ wystarczaj¹cego
poparcia kwalifikuj¹cego go do realizacji, ale
od tej kadencji wyrêczy³o nas miasto. Tym
samym Praga Pó³noc do³¹czy³a do grona
dzielnic, w których posiedzenia rady bêdzie
mo¿na œledziæ na bie¿¹co w internecie. Mam
przy tym nadziejê, ¿e poza transmisjami „na
¿ywo” nagrania bêd¹ archiwizowane, tak by
móc na bie¿¹co odwo³ywaæ siê spraw poruszanych przez naszych przedstawicieli.
Trudno powiedzieæ, by obecna rada by³a
rad¹ wymarzon¹. Gdyby tak¹ by³a, zarówno
ja, jak i 24 inne osoby nie startowalibyœmy
w wyborach z list komitetu „Dla Pragi”.
Jest raczej, cytuj¹c klasyka, rad¹ na miarê

naszych mo¿liwoœci. Pomimo ¿e sk³ad na
pierwszy rzut oka, patrz¹c na obecne ugrupowania, nie ró¿ni siê zbytnio od tego sprzed
czterech lat, myœlê, ¿e pewne zmiany w funkcjonowaniu rady nast¹pi¹. Wp³yw na to ma
rosn¹ca œwiadomoœæ mieszkañców naszej
dzielnicy, obserwowana na co dzieñ choæby
w dyskusjach i wywo³ywaniu radnych do
tablicy w mediach spo³ecznoœciowych, a od
œwiêta, patrz¹c na buduj¹c¹ frekwencjê w
ostatnich wyborach. Jako mieszkañcy mamy
coraz wiêksz¹ œwiadomoœæ wagi naszych
g³osów oraz potrafimy krytycznie patrzeæ
na funkcjonowanie lokalnego samorz¹du.
Oferujemy przy tym gotowe rozwi¹zania, dotycz¹ce choæby polityki œmieciowej, kontroli
inwestycji czy rozwoju zieleni. Oby podobnie
myœl¹cych mieszkañców przybywa³o.
Mam nadziejê, ¿e wszyscy nowi, ale te¿
i starzy radni, bêd¹ wykazywaæ siê nie tylko
inicjatyw¹, ale i umiejêtnoœci¹ s³uchania

Praski folwark

Ryzykowne obietnice
„Odnowa Pragi Pó³noc musi byæ priorytetem nowych w³adz Warszawy” – to jedno
z kilku zobowi¹zañ podjêtych w czasie kampanii wyborczej prezydenta elekta. Przyspieszenie rewitalizacji, 1000 mieszkañ pod³¹czanych rocznie do miejskiej sieci c.o. i c.c.w,
czy remont kapitalny œrednio 15 budynków.
Rzeczywistoœæ czy wyborcze obietnice?
Jak czytamy w konsultowanym Programie Mieszkania 2030 na koniec roku 2030
na terenie stolicy pozostanie 5000 lokali
komunalnych, pozbawionych centralnego
ogrzewania. Wszystkie natomiast powinny
byæ doposa¿one w pomieszczenia sanitarne
(wc, ³azienka). Plan pod³¹czeñ jest nieadekwatny do potrzeb mieszkañców. Dlaczego
pod³¹czenia nie moga byæ traktowane
priorytetowo, chocia¿by ze wzglêdu na fakt,
¿e nie powoduj¹ relokacji mieszkañców?
Wiele kontrowersji w programie budzi
ra¿¹ca dysproporcja na niekorzyœæ nowego
zasobu komunalnego z segmentu A (mieszkania spo³eczne) i B (komunalne) w stosunku
do segmentu C (TBS) i D (nowe lokale budowane w systemie non profit przez miejskie
spó³ki lub pozyskiwane z rynku prywatnego).
Za³o¿eniem programu jest budowa do roku
2030 oko³o 17 tysiêcy lokali, ale wy³¹cznie
5 tysiêcy bêdzie przeznaczone dla osób

najbardziej potrzebuj¹cych. Bêd¹ to lokale
udostêpniane w najem socjalny, jako mieszkania chronione i treningowe oraz lokale
komunalne. Pozosta³e w segmencie C i D
mog¹ byæ niedostêpne dla wiêkszoœci mieszkañców ze wzglêdu na ceny oraz brak zdolnoœci kredytowych. Przedstawiony program
zak³ada zwiêkszenie iloœci oddawanych
lokali ponad czterokrotnie wobec roku
wyjœciowego 2018. Nie okreœlono jednak
sposobu i metod tak du¿ego wzrostu.
Obiekcje budzi rozszerzenie katalogu osób
z preferencjami. Obecnie istniej¹cy katalog
kategorii najemców z pierwszeñstwem
najmu – lokatorzy z reprywatyzowanych
zasobów, z decyzjami PINB-u-nie gwarantuje szybkiego najmu z powodu niewystarczaj¹cej liczby lokali. Dodatkowo Program
nie uwzglêdnia rozwi¹zania problemów
wieloletnich najemców, dotycz¹cych m.in.
zakoñczenia eksperymentalnego Programu
budownictwa czynszowego 1998-2002,
likwidacji wykluczenia spo³ecznego osób z
niepe³nosprawnoœciami oraz tzw. wiêŸniów
czwartego piêtra, czy odd³u¿enia lokatorów,
objêtych w przesz³oœci czynszem karnym
(3% wartoœci odtworzeniowej). Jak wskazuj¹
dane, oferta restrukturyzacji zad³u¿enia
zaoferowana przez m.st. Warszawa z 2015

wyborców. Równie¿ tych, którzy niekoniecznie g³osowali w wyborach zgodnie z
intencj¹ radnych. Myœlê, ¿e nie tylko ja
chcia³bym, aby g³os nas, mieszkañców by³
s³yszany na co dzieñ i byœmy byli w³¹czani
w procesy decyzyjne, choæby w formie
dyskusji o priorytetach inwestycyjnych
Pragi. Bardzo liczê, ¿e nasi przedstawiciele
bêd¹ bli¿ej nas. Bliskoœæ przy tym rozumiem poprzez mieszkanie na Pradze (nie
jest tajemnic¹, ¿e nie wszyscy wybrani radni
mieszkaj¹ w naszej dzielnicy), ale i poruszanie siê po niej w sposób pozwalaj¹cy
dostrzec problemy, z którymi na co dzieñ
borykaj¹ siê pra¿anie. Zza szyb samochodu
nie zawsze wszystko mo¿na dostrzec.
Wierzê, ¿e aktywnych mieszkañców,
równie¿ tych, którzy startowali w wyborach
z „konkurencyjnych” list, nowo wybrani
przedstawiciele i przysz³y zarz¹d nie bêd¹
traktowaæ jak politycznych przeciwników,
roku zaadresowana by³a jedynie do w¹skiego
grona d³u¿ników i nie spe³ni³a swojego zadania w wiêkszoœci przypadków. Ponad 90%
powiadomionych d³u¿ników nie zawar³o
porozumienia, poniewa¿ nie byli w stanie
spe³niæ finansowo jego warunków.
Dla nowych w³adz Pragi Pó³noc, porozumienia KO, SLD i Kocham Pragê to nie
lada wyzwanie. Praga Pó³noc to dzielnica
przez wiele lat zaniedbywana i niedofinansowana, wymagaj¹ca natychmiastowych
dzia³añ. A jak widaæ, Program Mieszkania
2030 nie jest doskona³y.
Samorz¹d jest dobrodziejstwem, wy³¹cznie
wtedy, gdy potrafimy z niego korzystaæ.
Warunkiem rozwoju i godnego ¿ycia
mieszkañców dzielnicy jest silne przywództwo ludzi kompetentnych, posiadaj¹cych
wiedzê. M¹drych i odwa¿nych, maj¹cych
motywacjê by zmieniaæ otaczaj¹c¹ ich
rzeczywistoœæ. Zmieniaæ, a nie obiecywaæ!
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym statutem w
ci¹gu 30 dni od dnia pierwszego posiedzenia
Rady Dzielnicy powinien zostaæ wybrany
nowy zarz¹d: burmistrz i dwóch zastêpców. Czy¿by historia zatoczy³a ko³o i w
zarz¹dzie oprócz przedstawiciela KO
ponownie zasi¹dzie dwóch cz³onków
rekomendowanych przez Kocham Pragê?
W ¿yciu codziennym d¹¿ymy do
perfekcji. Skupiamy siê na potkniêciach
innych, wytykamy im pomy³ki. Pamiêtajmy jednak - ka¿dy z nas pope³nia b³êdy.

Prosto z mostu

Kolej na XXI wiek
Ministerstwo Infrastruktury opublikowa³o
projekt „Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju
Transportu do 2030 roku” (datowany na
9 listopada 2018 r.). Poniewa¿ czêsto omawia³em na tych ³amach problemy transportu
drogowego, w szczególnoœci autobusowego,
tym razem napiszê o transporcie kolejowym, nie mniej przecie¿ dla nas wa¿nym.
Ma on byæ, rzecz jasna, jednym z filarów
„Strategii”. W projekcie brakuje mi jednak
œmia³ych zamierzeñ. Zapewne jedn¹ z
przyczyn jest to, i¿ obecna ekipa rz¹dowa
– tak jak i poprzednie – nie ma si³y, by
przepchn¹æ pomys³y lepsze czy gorsze
przez bezw³adnego molocha, jakim jest PKP.
Wielkim zamierzeniem sprzed kilkunastu
lat, zaniechanym przez rz¹d „ciep³ej wody
w kranie”, by³a kolej du¿ych prêdkoœci.
Potrzebuje ona oddzielnych torów, zarówno
z powodu wy¿szych standardów technologicznych, jak i wymogu niekrzy¿owania siê
z innymi torami. Tymczasem w „Strategii”
najwy¿sza klasa torów jest „o prêdkoœci
200 km/h i wy¿szej” - takie linie maj¹
dochodziæ do Centralnego Portu Komunikacyjnego. To nie ta pó³ka. Francuska

TGV rozwija prêdkoœci znacznie powy¿ej
300 km/h. A wobec decyzji rz¹du o
centralizacji transportu lotniczego (rz¹d
PO-PSL rozbudowywa³ raczej lotniska
regionalne, ten stawia na CPK) kolej
du¿ych prêdkoœci w kraju o rozmiarach
Polski jest po prostu niezbêdna.
W mediach kr¹¿y z³oœliwy ¿art, ¿e w
Trzeciej RP uda³o siê wyrównaæ tylko jedn¹
dysproporcjê pomiêdzy terenami nale¿¹cymi przed stu laty do ró¿nych zaborców:
zmniejszono gêstoœæ sieci linii kolejowych
w dawnym zaborze pruskim i austriackim
do poziomu – dramatycznie s³abego –
zaboru rosyjskiego. To niestety prawda:
wszyscy wiemy, ¿e linie kolejowe, o¿ywiaj¹ce niegdyœ polsk¹ prowincjê, s¹
ci¹gle likwidowane z powodu braku rentownoœci. A w „Strategii” nie znajdziemy
¿adnego sensownego mechanizmu, jak
ten proces zahamowaæ.
Ale to wszystko pestka. Najwiêkszym
wyzwaniem, przed jakim stoj¹ polskie
koleje od czasu niedokoñczonej reformy
Jerzego Buzka, jest ujednolicenie biletów.
W cywilizowanym œwiecie cena biletu z

miasta A do miasta B jest zawsze taka sama
(z wyj¹tkiem poci¹gów typu TGV), gdy¿
pasa¿er wybiera przecie¿ porê odjazdu, a
nie przewoŸnika. Je¿eli chce pojechaæ do
B innym poci¹giem, bilet jest nadal wa¿ny,
najwy¿ej straci rezerwacjê miejsca siedz¹cego. W Polsce nie: je¿eli spóŸniê siê na
poci¹g i chcê wsi¹œæ do nastêpnego,
czêsto muszê kupiæ ca³kowicie inny bilet.
To skutek braku porozumienia pomiêdzy
przewoŸnikami: IC, PR, Kolejami Mazowieckimi itd. Przeczyta³em kilkakrotnie
rozdzia³ „Projekt strategiczny «Wspólny
Bilet»” i nijak mi nie wychodzi, ¿e w 2030 r.
ten absurd przejdzie do historii.
Maciej Bia³ecki
maciej@bialecki.net.pl

ale w³aœnie jak partnerów do wspó³pracy.
I przynajmniej czêœæ z naszych pomys³ów
bêd¹ starali siê realizowaæ.
W koñcu nas wszystkich powinna ³¹czyæ
Praga, dzielnica w której mieszkamy,
czêsto pracujemy, p³acimy podatki,
uczymy siê, czy wypoczywamy. Dla Pragi
warto ³¹czyæ, nie dzieliæ!
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Cz³owiek nie jest nieomylny. Nale¿y jednak uczyæ siê, wyci¹gaæ wnioski i wdra¿aæ
nowe zachowania. Czy perspektywa przysz³orocznych wyborów parlamentarnych
pozwoli Koalicji Obywatelskiej na Pradze
Pó³noc podj¹æ a¿ takie ryzyko?
„M¹dry cz³owiek uczy siê na swoich b³êdach.
Sprytny cz³owiek uczy siê na cudzych b³êdach.
A g³upi nie uczy siê wcale i wci¹¿ pope³nia
te same b³êdy, licz¹c na inny rezultat”
Ma³gorzata Markowska
Malgorzata.h.markowska@gmail.com

We wtorek, 13 listopada, na Bia³o³êce odby³a siê pierwsza sesja rady
dzielnicy nowej kadencji. Po ka¿dej
ze stron nadzieje zwi¹zane z nowym
rozdaniem by³y ogromne. Przez moment
pojawi³a siê nawet iskierka nadziei na
odsuniêcie uk³adu dzier¿¹cego w³adzê
i pogr¹¿aj¹cego Bia³o³êkê w marazmie
od kilku kadencji. Sprawa wa¿y³a siê,
jak to zwykle bywa³o, g³osami tak zwanych bezpartyjnych samorz¹dowców,
którzy na Bia³o³êce dzia³aj¹ w dwóch
lokalnych ugrupowaniach – Inicjatywie
Mieszkañców Bia³o³êki oraz Razem
dla Bia³o³êki. W poprzedniej kadencji
trac¹cemu w³adzê uk³adowi pomog³o
wzi¹æ oddech IMB, id¹ce do w³adzy
z has³ami odnowy dzielnicy. Dziœ ju¿
wiemy, ¿e cen¹ za kilka stanowisk by³o
niewtr¹canie siê w najwa¿niejsze decyzje, dotycz¹ce dzielnicy. Te zapada³y
w warszawskim ratuszu, czyli tam,
sk¹d pochodzi³a decyzja o ich wspólnym,
komisarycznym zarz¹dzie. W obecnej
kadencji wszystko wskazuje na to, ¿e
ko³o ratunkowe Platformie Obywatelskiej zamierza rzuciæ RdB, równie¿
zdobywaj¹ce g³osy w wyborach pod
has³ami odnowy bia³o³êckiego samorz¹du. Jeszcze przed wyborami jako
PiS i RdB byliœmy zgodni, ¿e odsuniêcie
PO od w³adzy jest celem absolutnie
nadrzêdnym. Jednak pierwsza sesja
rozwia³a z³udzenia. Na przewodnicz¹cego
rady powo³any zostaje Piotr Jaworski
(PO), na jego zastêpcê Mariola Olszewska
(RdB). Taki scenariusz mo¿e œwiadczyæ
tylko o jednym. Rodzi siê koalicja PORdB. Ugrupowania pozostaj¹ce w opozycji od nowej koalicji szybko dostaj¹
zimny prysznic. Choæ statut przewiduje
3 miejsca w prezydium rady, to PO

proponuje, ¿eby iloœæ zastêpców
ograniczyæ do... jednego. Za pomys³em
PO w radzie dzielnicy jest tylko RdB. To
wystarczy. Jednomyœlnym g³osowaniem
forsuj¹ dwuosobowe prezydium rady.
W efekcie PiS oraz IMB pozostaj¹ bez
¿adnej reprezentacji w prezydium. Jest
to oczywiste pogwa³cenie podstawowych
standardów demokracji, gdy wiêkszoœæ
nie okazuje najmniejszego szacunku
dla mniejszoœci, choæby symbolicznego.
I o ile nie dziwi takie podejœcie partii
PO, to wielkim zaskoczeniem jest dla
nas takie samo podejœcie do tej sprawy
przedstawicieli ugrupowania RdB.
Wygl¹da na to, ¿e choæ reprezentanci
IMB i RdB przy ka¿dej okazji podkreœlaj¹ dziel¹ce ich ró¿nice, to ³¹czy
ich du¿o wiêcej ni¿ dzieli. Mo¿na by³o
od³o¿yæ prywatne animozje na bok i
wprowadziæ rewolucjê. Dziêki bezpartyjnym samorz¹dowcom zmieni siê
jedno – w koalicji z Platform¹ Obywatelsk¹ w tej kadencji ugrupowanie IMB
zostanie zast¹pione przez ugrupowanie
RdB. Zmieni siê du¿o – dla IMB i RdB.
Reszta pozostanie bez zmian.
£ukasz Oprawski
szef klubu radnych PiS na Bia³o³êce

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

Ch³odnym okiem

Ruszyliœmy
Kalendarz pó³nocnopraskiego samorz¹du znacz¹co przyspieszy³. Komisarz
wyborczy nie czeka³ na objêcie w³adztwa
w Warszawie przez prezydenta Rafa³a
Trzaskowskiego i w dniach 8-14 listopada
zwo³a³ sesje rad dzielnic. Zintensyfikowa³o
to znacz¹co przebieg rozmów. Praga
Pó³noc konstytuowa³a siê 14 listopada.
Poprzedzi³o to szereg spotkañ, na których
wypracowaliœmy ustalenia pozwalaj¹ce na
wy³onienie prezydium rady. W wyniku
wyboru zosta³em przewodnicz¹cym
pó³nocnopraskiej rady. Wiceprzewodnicz¹cymi zostali El¿bieta Kowalska-Kobus
z Koalicji Obywatelskiej i Jacek Wachowicz
z Kocham Pragê. To dopiero pocz¹tek.
Czeka nas na najbli¿szej sesji powo³anie
zarz¹du dzielnicy i szereg g³osowañ
powo³uj¹cych komisie rady i ich sk³ady
osobowe. Doœwiadczamy przy tym wszystkim dobrodziejstw nowych przepisów
prawnych, przyjêtych ostatnimi czasy
przez parlament. Z racji faktu, ¿e zapisy
ustawy mówi¹ o jawnoœci g³osowañ, a
obecny zarz¹d nie zadba³ o zakup nowych
urz¹dzeñ, wszystkie g³osowania na pierwszej
sesji odby³y siê w ten sposób, ¿e prowadz¹cy wyczytywa³ nazwisko radnego, a ten
deklarowa³ swoje stanowisko w sprawie.
Praga ma system elektroniczny, który by³

wdra¿any w poprzedniej kadencji, system
bardzo powolny i tak niewydolny, ¿e po
krótkim u¿ytkowaniu zrezygnowano z niego.
Do czasu nowych rozwi¹zañ spróbujemy
do niego wróciæ, albo czekaj¹ nas ci¹g³e
g³osowania imienne. Wdro¿yæ trzeba bêdzie
w nowej radzie inne, nowe rozwi¹zania
prawne. Musi powstaæ komisja skarg,
wniosków i petycji, trzeba bêdzie wprowadziæ rozwi¹zania prawne umo¿liwiaj¹ce
obywatelom sk³adanie projektów uchwa³ w
ramach inicjatyw obywatelskich, uregulowaæ
nowe prawa klubów do zg³aszania w³asnych
projektów uchwa³. Niektóre rozwi¹zania
ustawowe, jak bud¿et obywatelski, s¹
ju¿ od dawna realizowane na Pradze, z
tym wiêc nie bêdzie problemu. Pocz¹tek
kadencji bêdzie wiêc pracowity, zrobiê
wszystko, by z korzyœci¹ dla mieszkañców.
Najbardziej, oczywiœcie, ekscytuje sk³ad
zarz¹du. Nowa ekipa bêdzie kierowa³a
bie¿¹cymi pracami przez najbli¿sze piêæ
lat. Mój wybór na przewodnicz¹cego jednoznacznie wskazuje, ¿e nie bêdzie w nim
osób z PiS. Wszystko wskazuje, ¿e zarz¹d
tworzyæ bêd¹ przedstawiciele klubów Koalicji
Obywatelskiej i Kocham Pragê. Ciekawych
personaliów - proszê o uzbrojenie siê w
cierpliwoœæ. Trwaj¹ rozmowy. Po pierwszej
sesji „obj¹³em gabinet”. Pokój, w którym

pracuje przewodnicz¹cy rady jest mi
doskonale znany. Lata temu by³ to
gabinet burmistrza dzielnicy, w którym
pracowa³em. Pierwsze, co mi siê w nim
rzuci³o w oczy, to brak flagi Unii Europejskiej, o któr¹ poleci³em wyst¹piæ. Ze
starych sprzêtów pozosta³o radio i uszkodzone szafy rega³owe. Bogato nie jest.
PS. W rozmowie z red. naczeln¹ Nowej
Gazety Praskiej Ew¹ Tucholsk¹ uzgodniliœmy, ¿e nadal na dotychczasowych
zasadach bêd¹ pojawia³y siê w niej moje
felietony.
Ireneusz Tondera
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

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

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

KREDYTY i ubezpieczenia
dla firm, osób prywatnych
576-059-300
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444
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
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Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13
tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
Pe³en zakres us³ug

Dlaczego ze s³ownika zniknê³y „S³ówka”
trzecia te¿ przyprowadza
swoje psy i koty do lekarzy
weterynarii na szczepienia
przeciwko wœciekliŸnie, bo
to jest oczywiste. Wœcieklizna jest w Zakopanem i
okolicach. Je¿eli chcecie,
Szanowni, zobaczyæ, jak
dzia³a weterynaria to wystarczy zalogowaæ siê na

strony pañstwowych inspektoratów weterynarii i
zobaczycie, jaka jest skala
zaszczepionych psów.
Tylko œwinki morskie nie
podlegaj¹ ¿adnym szczepieniom. Ka¿dy gatunek
ma swoje zmory. Dla przyk³adu, króliki szczepimy
na pomór królików i myk-

Mobilny punkt poradnictwa dla osób bezdomnych

bêdzie siê odbywa³ na trasie:
METRO STADION NARODOWY 03 - Wybrze¿e Szczeciñskie - most Œwiêtokrzyski
- Zajêcza - Topiel - Herberta Rozbrat - Myœliwiecka Szwole¿erów - Czerniakowska - Bartycka - Goœciniec Polska - G¥SOCIÑSKA 01.
Przedsiêwziêcie finansuje
m.st. Warszawa.

Na ulice Warszawy wyjecha³ mobilny punkt poradnictwa (MPP), czyli autobus, w którym osoby bezdomne
otrzymuj¹ pomoc od specjalistów z organizacji pozarz¹dowych. To pilota¿owy projekt. Autobus bêdzie jeŸdzi³
do koñca kwietnia.
– Wa¿ny jest spójny, skoMobilny punkt poradnicordynowany system udzielania twa, czyli autobus dla osób w
pomocy, ukierunkowany na kryzysie bezdomnoœci, bêwychodzenie osób bezdom- dzie pe³ni³ wa¿n¹ rolê w
nych z kryzysu i osi¹ganie udzielaniu pomocy doraŸnej.
przez nie samodzielnoœci Autobus umo¿liwi osobom
adekwatnej do sytuacji ¿ycio- bezdomnym przemieszczanie
wej i stanu zdrowia. Mobilny siê pomiêdzy schroniskami,
punkt poradnictwa jest pi- noclegowniami, jad³odajniami,
lota¿owym rozwi¹zaniem ogrzewalniami, punktami pou³atwiaj¹cym bezdomnym mocy medycznej oraz ³aŸni¹.
osobom skorzystanie z po- MPP dociera do dworców
mocy, jak¹ oferujemy – kolejowych, miejsc, gdzie
mówi W³odzimierz Paszyñski, przebywaj¹ osoby bezdomwiceprezydent Warszawy.
ne, oferuj¹c mo¿liwoœæ transportu do placówek, ciep³y
• Drzwi antyw³amaniowe
D Gerda, Dorn
napój oraz poradnictwo.
Na zlecenie ratusza w auto•
Drzwi
wewnêtrzne
R
Porta, Dre, Pol-skone
busie dy¿uruj¹ streetworkerzy
Z • Okna PCV i AL
ze Stowarzyszenia Pomocy i
W • Parapety wew. i zew.
Interwencji Spo³ecznej oraz
Towarzystwa Pomocy im.
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Symbolem dulszczyzny
jest brak prezerwatywy,
niep³acenie alimentów i
wspó³czeœnie ruchy antyszczepionkowe. Ci, którzy klêcz¹, nagle wstaj¹,
aby nie szczepiæ. Dziwne
ruchy, dotycz¹ce ludzi, nie
dotycz¹ zwierz¹t. Nie chcê
nikogo obra¿aæ, ale jedna

Mobilny punkt poradnictwa rusza z ulicy Sokolej o
godz.: 7.00, 9.00, 11.00,
17.00, 19.00 i 21.00 i kursuje na trasie: METRO
STADION NARODOWY 03
– Wybrze¿e Szczeciñskie –
Okrzei – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni
– Kijowska – Targowa – Ratuszowa – Jagielloñska –
rondo Starzyñskiego – Starzyñskiego – most Gdañski
– S³omiñskiego – Miêdzyparkowa – Bonifraterska –
Stawki – al. Jana Paw³a II –
al. „Solidarnoœci” – Wolska
– Fort Wola – Cm. Wolski –
Fort Wola – Wolska – Kasprzaka – al. Prymasa Tysi¹clecia – al. Jerozolimskie
– Grzyma³y-Soko³owskiego
– Kopiñska – Wawelska –
Krzyckiego – Raszyñska –
al. Jerozolimskie – most
Poniatowskiego – al. Poniatowskiego – rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka
– Targowa – Zamoyskiego
– Sokola – METRO STADION NARODOWY 03.
MPP zabiera pasa¿erów
tylko z tych przystanków,
przejazd jest bezp³atny.

Ostatnim kursem, o godzinie 21.00, pasa¿erowie bêd¹
mogli dojechaæ jedynie do
noclegowni przy ulicy Polskiej
– po drodze autobus nie
bêdzie siê zatrzymywa³ na
przystankach. Ostatni kurs

Terytorialsi w akcji

Blisko 80 ochotników z Pó³nocnego Mazowsza wypowie
s³owa roty przysiêgi, tym samym staj¹c siê pe³noprawnymi
¿o³nierzami Wojska Polskiego.
W niedzielê, 25 listopada o dowisk, reprezentuj¹ ró¿ne
godz. 13:00 na Rynku Miej- zawody, maj¹ swoje pasje,
skim w Wêgrowie odbêdzie zainteresowania, a tak¿e unisiê ceremonia zaprzysiê¿enia katowe umiejêtnoœci. Wœród
nowych terytorialsów, którzy tych, którzy z³o¿¹ za kilka
zasil¹ szeregi trzech batalio- dni przysiêgê, s¹ uczniowie,
nów lekkiej piechoty 5. Ma- studenci, pracownicy adminizowieckiej Brygady Obrony stracyjni, przedstawiciele
Terytorialnej w Ciechanowie. s³u¿by zdrowia, nauczyciele,
Ochotnicy zostali powo³ani instruktorzy wszelakich spordo s³u¿by 10 listopada br., tów, a nawet kominiarz i akpochodz¹ z ca³ego rejonu torka teatralna. Dane statystyczne pokazuj¹, ¿e œrednia
odpowiedzialnoœci brygady,
wieku ¿o³nierza OT to 32 lata,
który stanowi pó³nocn¹ czêœæ
a zdecydowan¹ wiêkszoœæ,
Mazowsza wraz z 7 dzielnicabo a¿ 70% stanowi¹ ludzie
mi prawobrze¿nej Warszawy.
m³odzi, w wieku poni¿ej 35
Wywodz¹ siê z ró¿nych œrolat. Blisko 77% jest aktywnych zawodowo, a ok. 15%
studiuje. Oko³o 50% ma wykszta³cenie œrednie, a 32%
wy¿sze. Co dziesi¹ty terytorials jest kobiet¹.
Przysiêga wojskowa jest
uzdrowiciel robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêt- ukoronowaniem intensywnego
noœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, i wymagaj¹cego 16-dniowego
ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
szkolenia, jakie musi odbyæ
EFRENDO skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. ka¿dy ochotnik, chc¹cy zostaæ
¿o³nierzem obrony terytorialMiêdzy innymi:
nej. Obecnie takie szkolenie
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
podstawowe odbywa siê na
- prostacie, problemach hormonalnych
placu æwiczeñ taktycznych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach reumatycznych
„Targonie”, w pobli¿u Cie- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie,
chanowa. Terytorialsi szkol¹
- chorobie Parkinsona, parali¿u
siê pod okiem instruktorów,
- problemach z kr¹¿eniem
którzy odbyli kurs instruktor- chorobach kobiecych
sko – metodyczny z udzia³em
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
mobilnego zespo³u szkolenioDlaczego lepiej wybraæ Efrendo?
- wizyta trwa ok. 45 minut przez które Efrendo zajmuje siê wego, z³o¿onego z by³ych
¿o³nierzy jednostek specjalca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem wskazanych miejsc
- doje¿d¿amy do domu czy szpitala je¿eli sam nie jesteœ w nych. Szkolenie podstawowe
stanie do nas dotrzeæ
jak i wyrównawcze (przezna- prowadzimy sta³¹ dzia³alnoœæ, codziennie mo¿esz siê z nami czone dla osób, które ju¿
skontaktowaæ w godzinach 9-19.
mia³y stycznoœæ z wojskiem),
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
stanowi dopiero pocz¹tek
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 listopada i 1, 3 4, 5 grudnia drogi dla ochotników, bowiem
Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
ca³y cykl szkolenia ¿o³nierza
pod numerami tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007. OT trwa 3 lata i obejmuje
szkolenia indywidualne,
Sobota i niedziele telefony komórkowe.
specjalistyczne i zgrywaj¹ce
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA
pododdzia³y. Po trzech latach
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

somatozê, go³êbie na
salmonellozê i paramyksowirozê, koty szczepimy
na kalciwirozê, bia³aczkê,
panleukopeniê, chlamydiozê,
zakaŸne zapalenie krtani
i tchawicy. Psy szczepimy
obowi¹zkowo przeciwko
wœciekliŸnie, nosówce,
wirusowemu zapaleniu
w¹troby, wirusowemu zapaleniu krtani i tchawicy,
doszczepiaj¹c dodatkowymi
szczepionkami donosowymi
lub podskórnymi, przeciwko krwotocznemu ostremu
zapaleniu ¿o³¹dka i jelit,
czyli parwowirozie i koronawirozie. Szczepimy
tak¿e przeciw leptospirozie. Witamina C jest dobrem w m¹drych rêkach,
nie podczas antyszczepionkowych bredni. Nie
chcê wymieniaæ wiêcej
gatunków zwierz¹t dla
których oczywistymi jest
podanie szczepionek,
aliœci sta³e obni¿anie poziomu wiedzy jest zawsze
po³¹czeniem kurdupla z
populizmem.

i odbyciu minimum 124 dni
szkoleniowych, ¿o³nierze
zostan¹ poddani certyfikacji,
a po jej pozytywnym zakoñczeniu uzyskuj¹ status gotowoœci bojowej (combat ready).
Szkolenia w WOT odbywaj¹
siê g³ównie w weekendy, co
pozwala w sposób optymalny
pogodziæ ¿ycie zawodowe,
rodzinne, czy te¿ naukê ze
s³u¿b¹ wojskow¹.
Obecnie w wojskach obrony terytorialnej s³u¿y blisko
15 tys. ¿o³nierzy, z czego
12,5 tys. stanowi¹ ochotnicy.
WOT na Pó³nocnym Mazowszu
5. Mazowiecka Brygada
Obrony Terytorialnej im. st.
sier¿. Mieczys³awa Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, powsta³a w ramach II etapu
formowania WOT, jest jedn¹
z dwóch brygad OT na terenie
województwa mazowieckiego.
W jej sk³ad wchodz¹ 4 bataliony lekkiej piechoty, rozmieszczone w 4 rejonach
pó³nocnego Mazowsza: w
Ciechanowie, Komorowie, w
Siedlcach i w Zegrzu (w trakcie formowania). Dowódc¹ 5.
Mazowieckiej Brygady jest
p³k dypl. Andrzej Wasielewski.
Misj¹ 5. Mazowieckiej Brygady
Obrony Terytorialnej, jest
obrona i wspieranie spo³ecznoœci lokalnych. W czasie
pokoju to zadanie realizowane
jest m.in. w formie przeciwdzia³ania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych
oraz prowadzenia dzia³añ
ratowniczych w sytuacjach
kryzysowych w sta³ym rejonie
odpowiedzialnoœci, który
obejmuje 17 powiatów. Natomiast w czasie wojny brygada
stanowiæ ma wsparcie dla
wojsk operacyjnych.
Obecnie 5. Mazowiecka
Brygada Obrony Terytorialnej
liczy ju¿ blisko 1500 ¿o³nierzy.
Aneta Szczepaniak
rzecznik prasowy
5. Mazowiecka Brygada
Obrony Terytorialnej
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Kosmogonie Julii Cury³o
W „kosmicznych” obrazach Julii Cury³o, zaprezentowanych
w Galerii STALOWA potêga nauki zderza siê z duchowoœci¹,
fizyczne i matematyczne wzory mieszaj¹ siê z symbolami
chrzeœcijañskimi. Fizyka - fizyk¹, metafizyka – metafizyk¹,
a i tak najwa¿niejsze jest przekazywanie ¿ycia.

14 listopada w Galerii STALOWA otwarta zosta³a wystawa
prac Julii Cury³o, zatytu³owana
„Moje kosmogonie”. Pochodz¹ce z ró¿nych serii obrazy i
obiekty sk³adaj¹ siê na utrzyman¹ w tonie realizmu magicznego opowieœæ o pochodzeniu
cz³owieka i jego marzeniach
o podboju kosmosu.
Na pierwszy rzut oka obrazy
wydaj¹ siê prze³adowane,
pe³ne niepasuj¹cych do siebie,
chaotycznie rozmieszczonych
szczegó³ów. Kosmonauci
spotykaj¹cy w przestrzeni
kosmicznej dmuchane jednoro¿ce, figura Chrystusa unosz¹ca
siê nad bazylik¹ œw. Piotra na
orle, zderzacz cz¹stek w Oœrod-

ku Badañ J¹drowych CERN i
odpustowe balony w kszta³cie
kurek i delfinów, a do tego
wzory matematyczne i nagie
postacie ludzkie – wszystko to
sprawia wra¿enie jakiejœ absurdalnej, surrealistycznej wizji.
Jednak Julia Cury³o nie
godzi siê na zaszeregowanie
jej malarstwa do surrealizmu.
- Surrealiœci najczêœciej
odzwierciedlali w swoich pracach
marzenia senne, nie mieli
œwiadomie wytyczonej drogi
– mówi artystka.
W malarstwie Julii Cury³o
jest inaczej: widoczny jest
zamys³, od samego pocz¹tku
konsekwentnie realizowany.
Owszem, zdarzaj¹ siê ele-

menty surrealistyczne, absurdy
i zderzenia wykluczaj¹cych
siê teorii, ale wszystko to
czemuœ s³u¿y. Artystka stawia
bowiem sobie i widzowi odwieczne pytania: jak powsta³
œwiat i jak powsta³o ¿ycie?
- Jedni szukaj¹ odpowiedzi
poprzez jêzyk fizyki, liczby
i wzory, inni poprzez wiarê
w istnienie istot wy¿szych. W
obu przypadkach trwaj¹ poszukiwania „boskiego” jêzyka,
który móg³by wyjaœniæ wszystko, co pozostaje niepewne i
unosi siê w sferze domys³ów
– t³umaczy Julia Cury³o.
Julia Cury³o szuka odpowiedzi jêzykiem sztuki. Charakterystyczn¹ cech¹ jej prac
jest ich ukryte dno. Pozornie
s¹ to ³atwe, kolorowe, ocieraj¹ce siê o kicz obrazy, dopiero po d³u¿szym obcowaniu
z nimi widz odkrywa ich

ukryt¹ symbolikê. Ka¿dy obraz
jest zmiksowanym utworem,
z³o¿onym z elementów kultury
masowej, symboli, religii, filozofii, nauki – a wiêc tego
wszystkiego, co otacza
wspó³czesnego cz³owieka.
Julia Cury³o urodzi³a siê w
Warszawie. Studiowa³a w
warszawskiej Akademii Sztuk
Piêknych, gdzie obroni³a dyplom w pracowni malarstwa
prof. Leona Tarasewicza i
pracowni sztuki w przestrzeni
publicznej prof. Miros³awa
Duchowskiego w 2009 roku.
Rozg³os przyniós³ jej wielkoformatowy mural „Baranki Bo¿e”
pokazywany na stacji metra
Marymont w 2010 roku. W tym
samym roku otrzyma³a Grand
Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego podczas PROMOCJI
2010 w Galerii Sztuki w Legnicy.
Wystawa prac Julii Cury³o
„Moje kosmogonie” w Galerii
STALOWA przy ul. Stalowej
26 trwa do 12 grudnia 2018 r.
Joanna Kiwilszo

Muzyczne warsztaty
w Galerii Wileñskiej
W sobotê 17 listopada w Galerii Wileñskiej odby³y
siê kolejne warsztaty z cyklu „Zostañ Praskim Mistrzem”.
Tym razem motywem przewodnim by³a muzyka.

G³ówn¹ atrakcj¹ by³ pokaz gry na bêbnach i instrumentach
perkusyjnych z ca³ego œwiata, które poprowadzili muzycy z
Etno Sceny. To artyœci, którzy nie ograniczaj¹ siê do jednego
stylu muzycznego, lecz czerpi¹ inspiracjê z ró¿nych folklorów i Ÿróde³, co daje niepowtarzalne brzmienie oraz nadaje
odmienny charakter ka¿demu ich wystêpowi. Podczas spotkania w Galerii Wileñskiej muzycy wykorzystywali miêdzy
innymi afrykañskie djemby, kubañskie congi, bongosy oraz
brazylijskie tamboriny.
Warsztaty prowadzone przez doœwiadczonych instruktorów
muzycznych by³y dla dzieci nie tylko wspania³ym doœwiadczeniem, ale tak¿e okazj¹ do nauki rytmu, wspólnego grania
oraz wspó³tworzenia mini-orkiestry. Wœród prowadz¹cych
zajêcia by³ Ricky Lion – muzyk z Kongo, który uczy³ dzieci
gry na instrumentach perkusyjnych i bêbnach typowych dla
jego kraju. Kiedy wspólnie stworzyli orkiestrê, ka¿de dziecko
poczu³o siê jak prawdziwy artysta.
JK

Uwaga! Konkurs!
Wœród Czytelników, którzy odpowiedz¹ telefonicznie
na numer redakcji NGP 22 618-00-80 na 2 pytania:
1. W Muzeum Warszawskiej Pragi mo¿na ogl¹daæ rzeŸbê autorstwa Teodora Rygiera. Przedstawia ona ¿onê bardzo znanego pra¿anina. Jak siê nazywa³a?
2. By³ poet¹-powstañcem, zgin¹³ 10 wrzeœnia 1944. Pozosta³ w pamiêci Polaków jako autor hymnu legendarnego
batalionu AK „Parasol”.
Zostan¹ rozlosowane zestawy kart do zabawy w grê
edukacyjn¹ „Panowie i Panie! Oto pra¿anie”.
Organizatorem gry jest Fundacja „Edu&More”.

Prawnik na Wrotkach
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W zwi¹zku z zainteresowaniem ze strony czytelników
tematem, kontynuujê temat Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 1997 roku w wersji obowi¹zuj¹cej na dzieñ
29 paŸdziernika 2018 roku.
W poprzednim artykule z w ca³ej swej rozci¹g³oœci
serii omówiliœmy art. 1-3 i oznacza, ¿e ka¿dy z nas ma
znaczenie prawne oraz kon- lub powinien mieæ wp³yw na
sekwencje tego¿ dla ka¿dego to, co dzieje siê w naszym
z nas. T¹ czêœæ poœwiêcê kraju, a ludzie bêd¹cy u w³awiêc na art. 4-7.
dzy powinni reprezentowaæ
Art. 4.1. W³adza zwierzchnia interesy ka¿dego z nas, jak
w Rzeczypospolitej Polskiej równie¿ mamy prawo do
nale¿y do Narodu.
“bezpoœrednioœci” sprawowa2. Naród sprawuje w³adzê nia w³adzy przez nas, co w
przez swoich przedstawicieli demokratycznym spo³eczeñstwie wyra¿a siê zazwyczaj w
lub bezpoœrednio.
Pozwolê sobie podkreœliæ postaci mo¿liwoœci zarz¹dzetu jedno. Moje wyjaœnienia z nia referendum.
zakresu prawa konstytucyjneArt. 5. Rzeczpospolita Polgo s¹ rozwa¿aniami bardziej ska strze¿e niepodleg³oœci
teoretycznymi, rozwa¿ania i nienaruszalnoœci swojego
praktyczne bêd¹ przeze terytorium, zapewnia wolnoœæ
mnie poruszone w artykule nie i prawa cz³owieka i obywatela
nale¿¹cym do serii i bêd¹cym oraz bezpieczeñstwo obywateli,
krytycznie nastawionym do strze¿e dziedzictwa narodowego
rzeczywistego stosowania oraz zapewnia ochronê œrodonaszej Ustawy Zasadniczej. wiska, kieruj¹c siê zasad¹
Wracaj¹c do meritum, art.4 zrównowa¿onego rozwoju.

Czym jest owa Rzeczpospolita
Polska? Tu nie tylko chodzi o
pañstwo jako instytucjê, aparat sprawowania przez nas
jako suwerena w³adzy, ale
równie¿ o ka¿dego z nas. RP
jest naszym wspólnym domem, jeœli w moim domu jest
nabrudzone to sprz¹tam… to
samo powinno odnosiæ siê do
zachowañ ka¿dego z nas, i
tych maluczkich i tych wielkich.
Zobowi¹zani jesteœmy do
dbania o nasze ma³e domy, ale
i o nasz dom du¿y, tak¹ sam¹
dba³oœæ. Tak wiêc to nie tylko
odpowiedzialnoœæ organów
pañstwa, policji, urzêdów…
ale ka¿dego z nas.
Art. 6.1. Rzeczpospolita
Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostêpu
do dóbr kultury, bêd¹cej Ÿród³em
to¿samoœci narodu polskiego,
jego trwania i rozwoju.
2. Rzeczpospolita Polska
udziela pomocy Polakom zamieszka³ym za granic¹ w zacho-

waniu ich zwi¹zków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.
To bardzo podobny w
swym wydŸwiêku artyku³ do
art. 5. K³adzie on jednak nacisk na to¿samoœæ narodu i
kulturê tego¿. Tu podobnie
jak poprzednio ta dba³oœæ,
przekazywanie wiedzy, znajomoœci kultury i jêzyka, to
coœ, o co nie tylko powinny
dbaæ i zabiegaæ teoretycznie
neutralne w swym bycie instytucje pañstwowe, ale ka¿dy
z nas, na co dzieñ.
Art. 7. Organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na podstawie
i w granicach prawa.
Tu chyba nic dodawaæ nie
trzeba. Tajemnic¹ poliszynela jest, ¿e urzêdnicy nie
koniecznie znaj¹ prawo, dlatego rozs¹dek podpowiada
zapoznanie siê z co najmniej
Kodeksem Postêpowania
Administracyjnego i najlepiej
wyposa¿enie w wersjê ksi¹¿kow¹ tego przed za³atwianie
spraw w urzêdach.
Chc¹cych dowiedzieæ siê
wiêcej, zapraszam do kontaktu
na delfina@praskieklimaty.pl
Delfina W. Gerbert-Czarniecka

