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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Na miarê XXI wieku
Rozbudowa i modernizacja kompleksu oœwiatowego
przy ul. Bartniczej 2, prowadzona przez firmê Dorbud SA
z Kielc, trwa³a 3 lata, kosztowa³a 36 524 336 z³. Prace
prowadzone by³y przy funkcjonowaniu istniej¹cych tu szkó³:
Zespo³u Szkó³ nr 41 i Zespo³u Szkó³ Specjalnych nr 98.
Budynek szko³y na Bartni- oraz wymiany instalacji weczej 2 powsta³ w 1926 roku, wnêtrznych i posadzek. Do
by³ pierwszym obiektem pu- istniej¹cego obiektu dobudoblicznym murowanym na te- wany zosta³ budynek o wysorenie Bródna. Zosta³ wpisa- koœci 2 kondygnacji nadziemny do rejestru zabytków mia- nych i jednej kondygnacji poddokoñczenie na str. 9
sta sto³ecznego Warszawy.
O zachowanie walorów
OKULARY dla CIEBIE !!!
zabytkowych zadba³ autor
projektu rozbudowy szko³y,
Z tym og³oszeniem:
architekt Ryszard Rogala.
BADANIE WZROKU GRATIS
Budynek zosta³ zmodernizoBEZ KONIECZNOŒCI ZAKUPU
wany w zakresie termomo- 50% NA OPRAWKI
dernizacji (z zachowaniem
walorów historycznych form
SALON OPTYCZNY
elewacji), wymiany pokrycia
„DBAM O WZROK”
dachu (z odtworzeniem kominów oraz okien dachowych CH TESCO ul. STALOWA 60/64
Tel. 531 531 818
poddasza typu „wole oczka”),
dostosowania obiektu dla
pn.-sob. 9-21, niedz. 10-19
osób niepe³nosprawnych

SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
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)

nowa
gazeta
Kandydat
do Radypraska
Warszawy 1

Zbadaj s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
audioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci
siê vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37, nr tel. 22 353 06 20.
Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania
2008. Proponuje szeroki wybór nowoczesnych aparatów
s³uchowych i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100
lat s³u¿y pomoc¹ osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

U progu niepodleg³oœci:

Praski Komitet
Obywatelski
Zbli¿aj¹ siê wybory samorz¹dowe. Komitety wyborcze
prezentuj¹ listy kandydatów na radnych, partie i ugrupowania polityczne przedstawiaj¹ swoje programy dzia³ania. 96 lat temu Polska nie istnia³a. Polacy ¿yli na ziemiach w³¹czonych w wyniku zaborów do trzech oœciennych monarchii. Wraz z wybuchem wielkiej wojny ludów
pojawi³a siê nadzieja na odzyskanie niepodleg³oœci i odbudowê instytucji pañstwowych. Ju¿ w pierwszym roku
wojny zaczê³y odradzaæ siê w³adze Warszawy i Pragi.
Uwzglêdniaj¹c nieco odWybuch I wojny œwiatowej
dawa³ Polakom nadzieje na mienne warunki prawobrze¿nej
odzyskanie niepodleg³oœci. czêœci miasta grono obywateli
Konflikt miêdzy zaborcami Pragi postanowi³o powo³aæ Prastwarza³ nieoczekiwane szan- ski Komitet Obywatelski. „Echo
se na odrodzenie polskiej pañ- Pragi” w nr 1 z 6 stycznia 1916
stwowoœci. Korzystaj¹c z pew- r. tak opisywa³o jego powstanie:
„Po porozumieniu siê z prenego z³agodzenia polityki
w³adz zaborczych, w Warsza- zydium Komitetu Obywatelwie przyst¹piono do organizo- skiego m. Warszawy co do
wania instytucji samorz¹do- wzajemnego stosunku i œciwych. Ju¿ 3 sierpnia 1914 r. s³ej wspó³pracy we wszystpowsta³ Komitet Obywatelski kich jego sekcjach, zwo³ano
m. Warszawy, na którego cze- ogólne zebranie obywateli
le stan¹³ ksi¹¿ê Zdzis³aw Lu- praskich, któremu przedstabomirski. Dzia³aj¹cy poprzez wiono cele i zadania przysekcje Komitet zajmowa³ siê sz³ego komitetu i dokonano
dowozem i rozdzia³em pomo- wyboru 10-ciu cz³onków.”
Prezesem Praskiego Kocy dla bezrobotnych rodzin rezerwistów oraz zapewnieniem mitetu Obywatelskiego zosta³
bezpieczeñstwa publicznego.
dokoñczenie na str. 10

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WX/092/P
♦Badania techniczne - poj. do 3,5 tony ♦Motocykle

ul. Jagielloñska 69, tel. 22 676-29-51
poniedzia³ek-pi¹tek 600-2200, sobota 700-1500

Zrób zdjêcie
Od 17 do 21 listopada na terenie Centrum Handlowego
Warszawa Wileñska mo¿na bêdzie ogl¹daæ wystawê
fotografii pt. „Praga w komie”. Jednoczeœnie rozpocznie
siê konkurs dla wszystkich pra¿an na najciekawsze
zdjêcie, wykonane telefonem komórkowym. Dla autorów
najciekawszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody,
które zostan¹ rozdane w po³owie grudnia.
Prezentowane na wystawie zdjêcia wykonali m³odzi mieszkañcy Pragi, którzy uczestniczyli w warsztatach reporta¿u
komórkowego. Przedsiêwziêcie zainauguruje uroczysty wernisa¿ z udzia³em goœci zwi¹zanych z warszawsk¹ Prag¹.
Wernisa¿ poprowadzi autor projektu „Miasto w komie”. Cezary Ciszewski – dokumentalista, varsavianista i publicysta,
który kiedyœ by³ jednym z dzieciaków, wydeptuj¹cych praskie
boiska i marz¹cych o grze w narodowej reprezentacji.
Wernisa¿ rozpocznie siê we œrodê 17 listopada o
godzinie 11.00.

e-mail: zbigniewcierpisz@op.pl

Debata nad przysz³oœci¹
Pa³acyku Konopackiego
Zabytek od lat nie mia³ szczêœcia. Mimo starañ, nic nie
wysz³o z kolejnych pomys³ów na jego zagospodarowanie.
Najpierw mia³o siê w nim znaleŸæ Muzeum Pragi, potem
Muzeum Wnêtrz Mieszczañskich i Muzeum Literatury.
W rezultacie zabytek stoi od lat niezagospodarowany i
popada w coraz wiêksz¹ ruinê.
Uczestnicy warsztatów zaNa pomys³ o¿ywienia XIXwiecznego pa³acyku na rogu ³o¿yli grupê „Precel”, czyli
ul. Œrodkowej i Strzeleckiej Praskie Centrum Rewitalizawpad³a grupa architektów, ar- cji Spo³ecznej, której pierwtystów, socjologów, spo³eczni- szym z celów jest spowodoków podczas miêdzynarodo- wanie otwarcia z nadchowej akcji „The Knot”, która dz¹c¹ wiosn¹ bram do ogroodby³a siê w tym w³aœnie miej- du przy pa³acyku. Móg³by on
scu w lipcu tego roku. Wtedy m.in. s³u¿yæ do zabaw okoto na dwa tygodnie udostêp- licznym dzieciom, tym barniono ogród artystom z ca³e- dziej, ¿e na Nowej Pradze
go œwiata. Od rana do nocy brakuje miejsc, gdzie najodbywa³y siê tu m.in. warsz- m³odsi mogliby spêdzaæ czas.
taty dla dzieci z okolicy, konDo zorganizowania konfecerty, wyk³ady. Poza tym, w rencji i nag³oœnienia sprawy
trakcie akcji powstawa³ pro- niszczej¹cego praskiego zajekt rewitalizacji zrujnowane- bytku dosz³o po sugestiach
go pa³acyku, który znalaz³ dzielnicy Praga Pó³noc o
swoj¹ kontynuacjê tak¿e po mo¿liwoœci jego sprzeda¿y,
dokoñczenie na str. 4
wyjeŸdzie „Knota” z Polski.

2 nowa gazeta praska

Chcemy dobrze mieszkaæ
Andrzej Pó³rolniczak mieszka w prawobrze¿nej Warszawie od æwieræwiecza, od 16 lat prezesuje Robotniczej
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Praga”, ma 12-letnie doœwiadczenie samorz¹dowe, startuje do Rady Warszawy z listy
Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
- W poprzednim wydaniu NGP rozmawialiœmy o Pañskich chwilê i pozachwycaæ siê piêknem starych odrestaurowanych
pomys³ach na usprawnienie komunikacji w Bia³o³êce i na kamienic na Z¹bkowskiej. Tu potrzeba wielkich inwestycji, na
Pradze Pó³noc, ale z pewnoœci¹ s¹ i inne problemy ...
lata. O te inwestycje dla Pragi zamierzam walczyæ.
- Inne sprawy, o które warto powalczyæ?
- Oczywiœcie, jest wiele spraw, które wymagaj¹ radykalnych
dzia³añ i pieniêdzy z bud¿etu miasta. W Bia³o³êce to oœwiata, a
- Wysokie op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, w ca³ej Warkonkretnie brak miejsc w ¿³obkach, przedszkolach i szko³ach. W szawie. P³ac¹ je zarówno lokatorzy mieszkañ spó³dzielczych
tej kadencji uda³o siê sporo w tej kwestii zrobiæ. Nak³ady by³y znacz- jak i w³asnoœciowych we wspólnotach mieszkaniowych. S¹ to
ne, ale dzielnica wci¹¿ siê rozwija, przybywa nowych osiedli i no- czêsto op³aty horrendalnie wysokie, wynikaj¹ce ze z³ych zawych mieszkañców. Budowa szkó³, przedszkoli i ¿³obków nie na- sad wyceny i z marnych przepisów, zawy¿ane dodatkowo przez
d¹¿a za rozwojem dzielnicy. Jeœli dynamika wzrostu siê utrzyma, bieg³ych pracuj¹cych na zlecenie Urzêdu m.st. Warszawy.
a z pewnoœci¹ tak bêdzie, problem braku miejsc w placówkach Wyceny gruntu oparte s¹ o wyniki przetargów na dzia³ki budowoœwiatowych bêdzie narasta³. Urz¹d Miasta wydaje pozwolenia lane, przeznaczane na komercyjne inwestycje deweloperskie.
na budowê kolejnych wielotysiêcznych osiedli. Skoro tak, to trzeW celu uzyskania obni¿ki op³aty trzeba odwo³aæ siê do Koba zaplanowaæ budowê nowych szkó³, przedszkoli i ¿³obków i przy- legium Samorz¹dowego, a czêsto do s¹du. W spó³dzielni
gotowaæ œrodki na ich sfinansowanie. Tymczasem w projekcie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Bia³o³êki na lata 20112015 Urz¹d Miasta planuje w roku 2011 dokoñczyæ rozbudowê
przedszkoli przy Strumykowej 17 i Porajów 3. I to wszystko. Nie
przewidziano ani z³otówki na budowê ¿³obków. Potrzebne s¹ co
w Warszawie bezpiecznej, przyjaznej,
najmniej trzy nowe szko³y podstawowe, zaœ planowane s¹ œrodki
jedynie na dwie - przy Ceramicznej i G³êbockiej. W roku 2010
w harmonijnie ukszta³towanym otoczeniu,
nak³ady na inwestycje oœwiatowe na Bia³o³êce wynios¹ prawie
z
zieleni¹, obiektami sportowymi i kulturalnymi
33 mln z³, i nie jest to za du¿o. W projekcie planu piêcioletniego
jest to œrednio rocznie – 11 mln. To jest dramatyczny regres.
oraz dobr¹ komunikacj¹.
Brakuje te¿ œrodków na bie¿¹ce drobne remonty i konserBia³o³êka i Praga musz¹ mieæ doœwiadczonych
wacje. Dyrekcje szkó³ i przedszkoli dokonuj¹ cudów radz¹c
i przygotowanych merytorycznie radnych
sobie z bie¿¹cymi problemami i dziêki nim placówki normalnie
w Radzie Miasta.
funkcjonuj¹. W mijaj¹cej kadencji by³em równie¿ przewodnicz¹cym Komisji Oœwiaty, wiêc mam podstawy, by tak twierMoje przygotowanie zawodowe oraz wiedza
dziæ. Kolejny problem Bia³o³êki to drogi lokalne. Na budowê
i doœwiadczenie, pozyskane podczas pracy
nowych ulic, modernizacjê starych, budowê oœwietlenia i œciezawodowej i samorz¹dowej, w po³¹czeniu z
¿ek rowerowych Urz¹d Miasta przewiduje œrednio 7 mln z³ roczemocjonalnym zwi¹zkiem z Prag¹ i Bia³o³êk¹
nie. Zwa¿ywszy na stan ulic Bia³o³êki – to bardzo ma³o. 3,7
- tu mieszkam i pracujê - daje gwarancjê, ¿e
mln z³ zaplanowano na budowê jednego parku i dokoñczenie
skutecznie bêdê reprezentowa³ interesy
ju¿ realizowanego - zaledwie tyle na ca³¹ dzielnicê. Na program
mieszkañców Pragi i Bia³o³êki w Radzie
rozwoju kultury na ca³e piêæ lat przewidziano 200 tys. z³ (!) i to
Warszawy.
dopiero w roku 2015. Na program rozwoju sportu i rekreacji 0 z³!!
Dziêkujê za poparcie
Z tego jasno widaæ, ¿e w dzielnicy nie pojawi siê ¿aden nowy
obiekt kulturalny czy sportowy. Dlatego kandydujê, aby energicznie
straæ siê o wiêksze pieni¹dze na inwestycje.
- Mo¿e przynajmniej Praga Pó³noc otrzyma wiêcej œrodków na oœwiatê, na utrzymanie substancji mieszkaniowej
Lat 54
i na infrastrukturê?
- Na Pradze oœwiata wymaga zdecydowanego wsparcie, ale w
Wykszta³cenie wy¿sze, Absolwent Wydzia³u
innym zakresie. Tu potrzeba programów i œrodków na podniesienie
Zarz¹dzania Uniwersytetu
poziomu edukacji dzieci i m³odzie¿y w szko³ach. Od lat wyniki egzaWarszawskiego
minów i testów na Pradze Pó³noc s¹ jednymi z gorszych w Warszawie. To trzeba zmieniæ. Praskie dzieci i m³odzie¿ na to zas³uguj¹.
Rodzina
¿ona i troje doros³ych dzieci
Jeœli chodzi o substancjê mieszkaniow¹, to najbardziej pal¹cym problemem jest stan kamienic. Rewitalizacja jest droga,
Miejsce
Bia³o³êka
ale jeœli nie podejmie siê zdecydowanych dzia³añ, zabytkowe
zamieszkania
domy run¹ i znikn¹ z mapy stolicy. Kamienice praskie nie tylko
te zabytkowe wymagaj¹ kapitalnych, kompleksowych remonMiejsce
Praga, Prezes Zarz¹du Robotniczej
tów. Wiem o tym doskonale, od lat kierujê jedn¹ z najwiêkpracy
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Praga”
szych spó³dzielni mieszkaniowych w kraju, która co roku przeznacza bardzo du¿e œrodki na remonty. Mieszkañcy Pragi sami
1998-2002 Radny Gminy Bia³o³êka,
Dzia³alnoœæ
nie udŸwign¹ ciê¿aru remontów, których koszty s¹ ogromne,
samorz¹dowa
2002-2006 Radny m.st. Warszawy,
adekwatne do wieloletnich zaniedbañ. Nie maj¹ na to szans
2006-2010 Radny Dzielnicy Bia³o³êka
ani najemcy mieszkañ komunalnych ani w³aœciciele lokali ze

mieszkaniowej, której jestem prezesem, korzystamy z trybu
odwo³awczego i wygrywamy w s¹dzie z miastem du¿e pieni¹dze. Ale wczeœniej trzeba op³aciæ rzeczoznawców. Spó³dzielnie s¹ w stanie ponieœæ te koszty, mieszkañcy wspólnot musz¹
to robiæ indywidualnie. Czy przeciêtnego lokatora staæ na op³acenie rzeczoznawców? Oczywiœcie, nie. Dlatego nie odwo³uj¹
siê od podwy¿ek. Miasto ³ata dziurê w bud¿ecie kosztem mieszkañców. Obiecujê, ¿e do³o¿ê wszelkich starañ, by to zmieniæ,
jeœli wyborcy dadz¹ mi szansê pracy w Radzie Warszawy.
- Czy op³aty z tytu³u wieczystego u¿ytkowania gruntu
s¹ nieuniknione?
- Mo¿na ich unikn¹æ, przekszta³caj¹c u¿ytkowanie wieczyste
w prawo w³asnoœci gruntu. Ale to sporo kosztuje i mieszkañców rzadko kiedy na to staæ. Dlatego ustawa o przekszta³ceniu u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci pozwala udzieliæ mieszkañcom bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie. Tê
bonifikatê ustala Rada Miasta. W Warszawie nie ma takiej bonifikaty. Jest to temat trudny; obawiam siê, ¿e inni radni siê na
nim nie znaj¹. Bêd¹c radnym Warszawy do³o¿ê wszelkich starañ, by Rada Miasta uchwali³a tak¹ bonifikatê dla spó³dzielni,
wspólnot mieszkaniowych i w³aœcicieli domów jednorodzinnych.

„CHCEMY DOBRZE MIESZKAÆ”

wspólnot mieszkaniowych. To naturalne, ¿e trzeba im pomóc.
Mam œwiadomoœæ, ¿e czêœæ budynków nadaje siê tylko do rozbiórki. Nie ucieknie siê od koniecznoœci wybudowania mieszkañ dla tych, którzy te budynki bêd¹ musieli opuœciæ. To kolejne, wielkie wyzwanie. Od lat pracujê na Pradze, moja spó³dzielnia ma tu swoje osiedla, znam wielu wspania³ych ludzi
Pragi, którzy powtarzaj¹, ¿e nie wystarczy przyjechaæ tu na

Dzia³alnoœæ
spo³eczna

od 2000 r. Prezes Unii Spó³dzielców
Mieszkaniowych w Polsce

Zainteresowania
i pasje

historia, ekonomia, krajoznawstwo,
turystyka górska piesza i rowerowa,
kolarstwo szosowe, narciarstwo
biegowe i zjazdowe, taniec.

Komitet Wyborczy SLD

Prawnik radzi

Czêœciowe cofniêcie pozwu
Z³o¿y³em do s¹du pozew o zap³atê 60 000 z³ przeciwko
mojemu d³u¿nikowi w postêpowaniu upominawczym.
Sprawa nie zosta³a najprawdopodobniej jeszcze rozstrzygniêta przez s¹d (nie dosta³em na ten temat ¿adnej informacji). D³u¿nik kilka dni temu zap³aci³ ok. 1/3 nale¿noœci. Czy mogê w tej sytuacji skorygowaæ pozew? Czy s¹d
mo¿e nie zezwoliæ na korektê?
Mariusz P.
Oczywiœcie czêœciowe cof- kwoty ogranicza Pan roszczeniêcie pozwu jest mo¿liwe. Po nie. Zgodnie z art. 203 kodekpierwsze jednak powinien Pan su postêpowania cywilnego,
ustaliæ sygnaturê sprawy, jaka pozew mo¿e byæ cofniêty bez
zosta³a nadana przez s¹d. Po zezwolenia pozwanego a¿ do
uzyskaniu tej informacji nale- rozpoczêcia rozprawy, a je¿eli
¿y z³o¿yæ do s¹du pismo, w z cofniêciem po³¹czone jest
którym wska¿e Pan, do jakiej zrzeczenie siê roszczenia – a¿

do wydania wyroku. Co prawda s¹d mo¿e uznaæ za niedopuszczalne ograniczenie roszczenia, ale tylko wtedy, gdy
okolicznoœci sprawy wskazuj¹, ¿e czynnoœæ ta jest
sprzeczna z prawem lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego albo zmierza do obejœcia
prawa. Nale¿y mieæ na wzglêdzie równie¿ to, ¿e nawet po
wydaniu nakazu zap³aty, mo¿na cofn¹æ pozew (równie¿
czêœciowo). Co prawda zgodnie z art. 332 kpc, s¹d jest

zwi¹zany wydanym wyrokiem
od chwili jego og³oszenia, jednak¿e w razie cofniêcia pozwu
przed uprawomocnieniem siê
wyroku i przed jego zaskar¿eniem z jednoczesnym zrzeczeniem siê dochodzonego
roszczenia, a za zgod¹ pozwanego - równie¿ bez takiego zrzeczenia siê, s¹d pierwszej instancji uchyli swój wyrok i postêpowanie w sprawie
umorzy. Oczywiœcie je¿eli cofniêcie takie zostanie uznane
za dopuszczalne. W Pana wy-

padku, nast¹pi³oby umorzenie
tylko czêœci postêpowania, a
w pozosta³ym zakresie sprawa zostanie rozpatrzona.
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
ul. Radzymiñska 34 lok. 6,
tel. (22) 215-69-84, 698-22-19
500-020-048, 515-134-071

PROFSJONALNIE

• KREDYTY
- gotówkowy bez zaœw. o dochodach
- konsolidacyjny
- hipoteczny
• PO¯YCZKI bez BIK w 15 min.!

• UBEZPIECZENIA
ul. K³opotowskiego 23/25
- obok US Praga Pd.
tel. 22 494 30 95, 790 760 460

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy serdecznie zaprasza 16 listopada o godz.
18 na prelekcjê „Drogi do niepodleg³oœci”, któr¹ poprowadzi dr Tomasz Szczepañski. Miejsce spotkania:
Wypo¿yczalnia nr 29, ul. Rembieliñska 6A.
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Zosta³o du¿o pracy
Rozmowa z Sebastianem
cz¹cym SLD w stolicy.
Przypomnijmy. Listopad
2006: do Rady Warszawy
zostaj¹ wybrani przedstawiciele tylko trzech ugrupowañ PO, PiS oraz ówczesnej
Lewicy i Demokratów (dziœ
SLD). Co dzieje siê dalej?
Przede wszystkim konsternacja w szeregach PO. Przedstawiciele tej partii liczyli, ¿e
bêd¹ rz¹dziæ Warszaw¹ samodzielnie, a tymczasem nie

Wierzbickim – radnym Rady Warszawy, wiceprzewodniuzyskali odpowiedniej wiêkszoœci. Ma³o tego, I turê wyborów na prezydenta stolicy
wygra³ kandydat Prawa i Sprawiedliwoœci Kazimierz Marcinkiewicz, a Hanna Gronkiewicz-Waltz by³a druga. Nasz
kandydat otrzyma³ ponad 22%
g³osów, co da³o trzeci wynik i
pokaza³o, ¿e o wyborze prezydenta miasta w II turze zadecyduj¹ wyborcy lewicy.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85

Koalicja PO – Lewica
wydawa³a siê wiêc w tej
sytuacji oczywista…
Nie tak do koñca. Proszê
pamiêtaæ, ¿e wbrew powszechnej œwiadomoœci Platforma Obywatelska to partia
prawicowa, a nie centrowa,
wiêc jeszcze wtedy si³¹ rzeczy bli¿ej im by³o do Prawa i
Sprawiedliwoœci, tym bardziej, ¿e w szeregach obu
tych ugrupowañ byli politycy
dzia³aj¹cy wczeœniej razem w
AWS, ZCHN itp. St¹d rozmowy pomiêdzy nami a Platform¹ nie by³y ³atwe, zw³asz-

cza, ¿e nam nie zale¿a³o na
koalicji za wszelk¹ cenê. Pamiêtaj¹c jednak o tym, ¿e w
ci¹gu czterech lat rz¹dów
Prawa i Sprawiedliwoœci w
Warszawie oprócz Muzeum
Powstania Warszawskiego
nie powsta³o nic, obawialiœmy
siê, ¿e w wypadku zwyciêstwa Kazimierza Marcinkiewicza zastój stolicy bêdzie trwa³
kolejne cztery lata. St¹d te¿
decyzja o g³osowaniu na
Hannê Gronkiewicz-Waltz w
II turze, a po jej zwyciêstwie
podpisanie porozumienia
programowego o wspó³pracy
pomiêdzy PO a Lewic¹ w
Warszawie.
Jak ta wspó³praca wygl¹da³a?
Przede wszystkim przynios³a konkretne efekty dla miasta i jej mieszkañców, a to
nam chodzi³o. Warszawa ruszy³a do przodu i zmiany widaæ go³ym okiem. Stolica sta³a siê jednym wielkim placem
budowy, na którym powstaje
metro, Most Pó³nocny, drogi,
muzea, szko³y, przedszkola,
obiekty sportowe. Tego we
wczeœniejszej kadencji nie
by³o. Sama wspó³praca nie
zawsze by³a ³atwa, ale na
pewno merytoryczna. Jako
SLD zawsze staliœmy na stra¿y mieszkañców dbaj¹c, aby
reformy, które trzeba by³o w
Warszawie przeprowadziæ,
nie by³y dla nich zbytnio dotkliwe. Dlatego sprzeciwialiœmy siê podwy¿kom czynszów i walczyliœmy o ulgi dla
najmniej zarabiaj¹cych, ograniczyliœmy podwy¿kê cen biletów komunikacji miejskiej i
zaproponowaliœmy bilet miejski dla seniora, przeforsowaliœmy obni¿enie o po³owê
op³aty za przedszkola. Nie

wszyscy wiedz¹, ale wiele
sukcesów tej kadencji to pomys³y SLD. I nie dotyczy to
tylko dziedzin, za które lewica by³a bezpoœrednio w mieœcie odpowiedzialna, czyli:
edukacja, sport i pomoc spo³eczna. Osobiœcie uwa¿am,
¿e wspó³praca mog³a byæ
jeszcze bli¿sza i lepsza i mam
tu na myœli nie tylko relacje
PO-SLD, ale nawet bardziej
stosunki pomiêdzy pani¹ prezydent i jej urzêdnikami a radnymi Warszawy i to ze
wszystkich partii – z PO
w³¹cznie. Nie mo¿e byæ tak,
¿e radni sobie, a urzêdnicy
sobie, bo ostatecznie to my i
prezydent miasta odpowiadamy przed mieszkañcami i jesteœmy przez nich rozliczani.
Pana zdaniem, najwiêksze sukcesy tej kadencji to?
Najwiêkszym sukcesem
jest boom inwestycyjny stolicy. W ci¹gu 4 lat na inwestycje przeznaczyliœmy 9 mld
z³otych, podczas gdy w poprzedniej kadencji tylko cztery. Sztandarowe projekty to
zakoñczenie budowy I linii
metra i mój numer jeden:
umowa i rozpoczêcie prac
przy metrze na Pragê. To

równie¿ Most Pó³nocny,
wêze³ Marsa i wiele innych
inwestycji drogowych, dziêki
którym ju¿ wkrótce po Warszawie bêdzie siê nam jeŸdziæ ³atwiej i szybciej. Tym
bardziej, ¿e wymieniono na
nowy po³owê taboru komunikacji miejskiej, co oznacza³o
zakup m.in. 700 nowoczesnych autobusów i zamówienie 186 niskopod³ogowych
tramwajów. Powsta³o ponad
100 obiektów sportowych,
nowe szko³y i przedszkola, w
których przyby³o 10 tys. nowych miejsc dla maluchów.
Wybudowaliœmy Centrum
Nauki Kopernik i ruszyliœmy
z pracami przy Muzeum Pragi – pierwszym muzeum po
tej stronie Wis³y. Wymieniaæ
mo¿na by³oby jeszcze naprawdê du¿o. Na koniec dodam tylko, ¿e uchwaliliœmy
statut Warszawy i zdecentralizowaliœmy w³adzê w mieœcie, przekazuj¹c j¹ do dzielnic, czyli bli¿ej ludzi.
Ci¹g dalszy w nastêpnym
numerze gazety. Pytaæ bêdziemy o to, czego nie uda³o
siê zrobiæ oraz o plany i pomys³y na kolejn¹ kadencjê.
Rozmawia³a Ewa Tucholska

Sebastian Wierzbicki, 33 lata, socjolog. Od kilkunastu
lat mieszkaniec prawobrze¿nej Warszawy: Pragi Pó³noc
i Bia³o³êki. Wicedyrektor Biblioteki Publicznej m.st.
Warszawy – Biblioteki G³ównej Województwa Mazowieckiego. Radny Rady Warszawy w mijaj¹cej kadencji.
Wiceprzewodnicz¹cy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w Warszawie, cz³onek w³adz wojewódzkich i krajowych
SLD. Wiêcej na: www.sebastianwierzbicki.pl

Kancelaria Prawna

Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦ ¯aluzje
Verticale ♦ Parapety

♦ Doradztwo prawne, analiza dokumentów
♦ Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)
♦ Spadki
♦ Badanie stanu prawnego nieruchomoœci
♦ Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych
♦ Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)
♦ Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)
♦ Przygotowanie pism i wniosków

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. 22 394-54-74, fax 22 357-84-09,
tel. kom. 508-164-939

OKNA PCV
RABAT DO 30%
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Jestem optymist¹

Pawe³ Obermeyer
Kandydat do Sejmiku Mazowieckiego
Miejsce 1

Lista nr 1
Komitet Wyborczy SLD

Pawe³ Obermeyer – 44-latek, cz³owiek o niezwyk³ej energii, pe³en pomys³ów, które
udaje mu siê realizowaæ, wielki optymista. ¯onaty – ¿ona Agnieszka. Ojciec dwóch
córek – 17-letniej Marty i 15-letniej Aleksandry. Dyrektor Szpitala Praskiego
im. Przemienienia Pañskiego. Kandyduje w wyborach do Sejmiku Mazowieckiego,
z pierwszego miejsca listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Zgodnie z zapowiedzi¹ Dni Serca w Centrum Wileñ- urazach. W sierpniu 2009 stadziœ spotykamy siê, by poroz- ska mia³y miejsce kolejne cja dializ powróci³a do Szpimawiaæ o teraŸniejszoœci Pa- zbiórki krwi na rzecz szpita- tala Praskiego, wznowiliœmy
w³a Obermeyera. A teraŸniej- la. To dla mnie powody do kontrakt z NFZ na realizacjê
szoœæ to g³ównie szefowanie wielkiej radoœci.
œwiadczeñ z zakresu terapii
Szpitalowi Praskiemu. To pa- W 2007 roku rozpocz¹³ nerkozastêpczej. Uda³o siê
sja kandydata, ale i Ÿród³o Pan swoj¹ przygodê z naj- zakoñczyæ budowê pawilonu
nieustannych problemów.
starsz¹ z lecznic w Warsza- A-2, to ogromna inwestycja o
- Wiêcej problemów czy wiê- wie. Szpital Praski wymaga ³¹cznej wartoœci blisko 91 mln
cej powodów do satysfakcji?
modernizacji i du¿ych na- z³, finansowana ze sto³eczne- Chyba jednak wiêcej sa- k³adów. Co siê uda³o zro- go bud¿etu.
- Skala tego przedsiêtysfakcji. Ot, choæby przyk³ad biæ przez trzy lata?
wziêcia
jest ogromna,
z 27 paŸdziernika, kiedy to
- Uda³o siê sporo, ale dla
Szpital Praski otrzyma³ medal mnie jest to wci¹¿ zbyt ma³o. zarówno finansowa jak i
od Rady Kombatantów. Nie- Uruchomiliœmy Oddzia³ Chi- logistyczna ...
zwykle mi³a dla mnie uroczy- rurgii Jednego Dnia, gdzie
- Tak jest w istocie. Na 10
stoœæ odby³a siê w Urzêdzie realizowane s¹ zabiegi kar- tys. m2 znajd¹ siê w budynku
Dzielnicy Praga Pó³noc. To diochirurgiczne, chirurgiczne, A2 m.in. Szpitalny Oddzia³
konsekwencja przyst¹pienia ortopedyczne oraz neurochi- Ratunkowy, który dysponuje
placówki do programu Szpi- rurgiczne. W latach 2007- pe³nym wyposa¿eniem, nietale Przyjazne Kombatantom. 2010 iloœæ wykonywanych zbêdnym w postêpowaniu w
Nasz personel z prawdziw¹ zabiegów w Szpitalu Praskim sytuacjach bezpoœredniego
trosk¹ i pieczo³owitoœci¹ wzros³a o 20%. Znacznie zagro¿enia zdrowia i ¿ycia, w
opiekuje siê kombatantami, zwiêkszyliœmy iloœæ zabiegów bliskim s¹siedztwie - nowospoœród których wiêkszoœæ to ortopedycznych z zakresu czesny zak³ad diagnostyki
ludzie w podesz³ym wieku i endoprotez stawu biodrowe- obrazowej, centralna sterylischorowani.
go, kolanowego oraz artro- zatornia i laboratorium anali29 paŸdziernika, w szkole skopii. W czerwcu tego roku tyczne. W A2 znajd¹ swoje
samochodowej przy Targo- szpital przyst¹pi³ do europej- miejsce: centralny blok opewej, odbywa³a siê zbiórka skiego projektu badawczego racyjny z 8 nowoczeœnie wykrwi na rzecz szpitala, 6 i 7 nEUROPt – nieinwazyjnej posa¿onym salami z 10-³ó¿listopada w trakcie Praskich techniki badania mózgu po kow¹ sal¹ wybudzeñ, z 20-

Debata nad przysz³oœci¹ Pa³acyku Konopackiego
dokoñczenie ze str. 1

ze wzglêdu na brak pieniêdzy
na renowacjê – Urz¹d Marsza³kowski wycofa³ siê z obietnicy pomocy w sfinansowaniu
inwestycji. W wyniku b³yskawicznego konkursu architektonicznego powsta³o kilka koncepcji, których syntezê zaprezentowali na spotkaniu Natalia Romik i Krzysztof Grzybacz.
Bry³a budynku mia³aby pozostaæ w praktycznie niezmienionej formie i wyrazie, ze
wzglêdu na zabytkowy charakter. Jedynym wspó³czesnym
dodatkiem by³by czêœciowo
przeszklony dach i zielone tarasy na dachach obu oficyn.
Obecny podzia³ pomieszczeñ
musia³by ulec zmianie i dostosowaniu do potrzeb projektu.
Zaproponowano ca³kowite wyburzenie wnêtrza budynku i
odbudowanie ich na niezale¿nym od œcian zewnêtrznej bry³y stalowym stela¿u.
W budynku zosta³yby w ten
sposób odtworzone cztery kondygnacje o sporej powierzchni
do dowolnego podzia³u. Fakt,
¿e budynek jest wyposa¿ony
a¿ w trzy klatki schodowe, bardzo u³atwi dostosowanie
wnêtrz do ró¿nych funkcji. W na razie luŸnej - koncepcji ich
zagospodarowania, zaproponowano umieszczenie tam
m.in. centrum informacji turystycznej, swojskiej restauracji,
przedszkola s¹siedzkiego, centrum edukacji i szkoleñ, np. kursów kulinarnych i zawodowych.
Mog³yby tu tak¿e dzia³aæ
wspólnie liczne organizacje

spo³eczne, na co dzieñ rozproszone po ca³ej Pradze.
Ogromnym atutem budynku jest tak¿e okalaj¹cy go
ogród, który oprócz naturalnego miejsca wypoczynku,
móg³by staæ siê na sta³e centrum dzia³añ artystycznych i
twórczych interakcji.
Pa³acyk jest jednak w z³ym
stanie. Poniewa¿ budynek jest
niezamieszkany, gwa³townie
roœnie zagrzybienie, rozkradziono te¿ rury spustowe i woda leje
siê po œcianach. Jak zapewnia³a jednak Ma³gorzata Pastewka z Zespo³u Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa ZOK,
problem zagrzybienia mo¿na
rozwi¹zaæ anga¿uj¹c stosunkowo niewielkie œrodki w stosunku do nak³adów na remont.
Sto³eczna konserwator
Ewa Nekanda-Trepka stwierdzi³a, ¿e ze strony jej urzêdu
wszelkie obowi¹zki zosta³y
dope³nione – budynek jest zabezpieczony, jednak za stan
nieruchomoœci odpowiada
zawsze w³aœciciel lub jej zarz¹dca. W tym wypadku jest
nim miasto st. Warszawa.
Poza projektem, przedstawiono te¿ jego wstêpn¹ analizê finansow¹. Rewitalizacja
Pa³acyku Konopackiego mog³aby zostaæ sfinansowana w
ramach PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego). Miasto
sp³aca³oby stopniowo inwestorowi poniesione wydatki, sprawuj¹c jednoczeœnie nadzór
w³aœcicielski nad budynkiem i
prowadzon¹ dzia³alnoœci¹.
Nieruchomoœæ pozosta³aby

WESELA, STYPY
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654

tym samym w³asnoœci¹ miasta, s³u¿¹c lokalnej spo³ecznoœci. Jest to model sprawdzony
w podobnych realizacjach, np.
w Berlinie, ale - jak podkreœla³a dr Irena Herbst - i w Polsce
istniej¹ ju¿ dobre przyk³ady
tego rodzaju partnerstwa.
Obecny na spotkaniu zastêpca burmistrza Artur Buczyñski
polemizowa³ z ostroœci¹ diagnozy, jaka wy³oni³a siê z prezentacji Magdy Mosiewicz i Kasi Kazimierowskiej, które zwraca³y
uwagê na wci¹¿ istniej¹ce dysproporcje pomiêdzy prawo- i lewobrze¿n¹ Warszaw¹ (jedno
powstaj¹ce na Pradze muzeum
kontra kilkadziesi¹t po drugiej
stronie Wis³y), niski dostêp
mieszkañców do kultury, us³ug
spo³ecznych i lokalnych atrakcji, np. ZOO, które dla ubo¿szych mieszkañców Pragi jest
praktycznie niedostêpne. Burmistrz wypowiada³ siê ostro¿nie
tak¿e o samym projekcie. Urz¹d
dzielnicy, próbuj¹c ratowaæ
obiekt, przygotowa³ pe³n¹ dokumentacjê i zg³osi³ pa³acyk do
miejskiego Biura Funduszy Europejskich jako nadaj¹cy siê na
cele muzealne. Urzêdnicy zapewniali, ¿e nie przeszkodzi to
w zagospodarowaniu proponowanym przez spo³eczników,
czemu zebrani nie chcieli do
koñca wierzyæ. Znaczne rozbie¿noœci pojawi³y siê tak¿e w
ocenie kosztów inwestycji. Zdaniem architektów, realne koszty
inwestycji to ok. 20 milionów, a
nie 30, jak zak³ada wycena przygotowana przez urzêdników.
Zebrani zaapelowali o
otwarcie na wiosnê ogrodu
przy pa³acyku i udostêpnieniu
go lokalnej spo³ecznoœci. Decyzje w tej sprawie zapadn¹
po konsultacji z delegatur¹

Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego oraz
s³u¿bami porz¹dkowymi.
Nie tylko w³adze dzielnicy
podesz³y do spo³ecznego projektu z pewn¹ rezerw¹. Wykaza³y j¹ tak¿e przedstawicielki
mieszkañców – s¹siadów pa³acyku. Widaæ silne obawy
przed uszczêœliwianiem na si³ê
oraz anektowaniem obiektów
na cele komercyjne, sprzeczne z potrzebami lokalnej spo³ecznoœci. W dyskusji sami
twórcy projektu podkreœlali jego
prospo³eczny charakter i niechêæ do powielania schematu
„Fabryki Trzciny”. Z pewnoœci¹
sytuacja spo³eczna wymaga
jeszcze wiêkszej wra¿liwoœci
od twórców projektu, a sam
projekt dalszych uzgodnieñ.
Ustalono, ¿e nale¿y stworzyæ
grupê inicjatywn¹ z³o¿on¹ ze
wszystkich stron zainteresowanych, tak w³aœciciela, czyli miasta, konserwatora zabytków,
projektantów, mieszkañców i
spo³eczników, która dopracuje
za³o¿enia przedprojektowe.
Debata wzbudzi³a du¿e zainteresowanie, przyci¹gnê³a ponad 80 osób – architektów, socjologów, mi³oœników zabytków,
artystów i spo³eczników dzia³aj¹cych na Pradze. Miejmy nadziejê, ¿e pozwoli to na uratowanie zabytku i stworzenie
atrakcyjnego miejsca w centrum Nowej Pragi. ¯al by³oby po
raz kolejny zmarnowaæ taki potencja³ talentu i dobrej woli.
W sk³ad „Precla”, czyli Praskiego Centrum Rewitalizacji
Spo³ecznej wchodz¹ m.in.: architekt Maciej Czeredys (by³y
konserwator zabytków), kurator sztuki Kuba Szreder, politolog Natalia Romik, lokalna aktywistka Kasia Kazimierowska

(m.in. szefowa festiwalu „Warszawa jest kobiet¹”), grafik
Krzysztof Grzybacz, artysta
Piotr Kojta Kowalski (Stowarzyszenie Nowa Praga), aktywist-

³ó¿kowym oddzia³em pooperacyjnym i 10-³ó¿kowym oddzia³em intensywnej terapii, a
tak¿e 70-³ó¿kowy oddzia³ chirurgii z pododdzia³em chirurgii naczyniowej. Ta inwestycja sprawi, ¿e placówka – pod
wieloma wzglêdami – stanie
siê najnowoczeœniejszym
szpitalem w stolicy. Ogromne
znaczenie w realizacji moich
planów odegra³a kadra, któr¹
zasta³em, a tak¿e nowo pozyskany zespó³ specjalistów
w szczególnoœci z deficytowej
dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, co ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania placówki. Nie do
przecenienia jest równie¿
bardzo dobra wspó³praca z
rad¹ ordynatorów i zwi¹zkami zawodowymi. Uruchomienie nowego budynku na pewno spowoduje zmianê w dotychczasowym funkcjonowaniu szpitala. Z pewnoœci¹ nie
bêdzie ³atwo od razu przystosowaæ siê do nowych warunków, ale jestem optymist¹ i
wierzê, ¿e to siê uda.
O planach na przysz³oœæ
Paw³a Obermeyera porozmawiamy w kolejnym wydaniu NGP. S¹ to plany bardzo konkretne. Na drodze
do ich realizacji kandydat
do Sejmiku Mazowieckiego
wykona³ ju¿ kilka kroków.
Rozmawia³a
El¿bieta Gutowska

ka Magda Mosiewicz (wspó³pracuje m.in. z Muzeum Sztuki
Nowoczesnej), dziennikarka
Natalia Bet (pisze o zabytkowej
architekturze) oraz socjologowie dr Irena Herbst, dr Krzysztof Herbst i antropolog architektury z Uniwersytetu Cambridge
- Micha³ Murawski.
Kr.
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Wojciech Olejniczak na Pradze
Mimo doœæ kapryœnej aury, w sobotê 6 listopada odby³ siê spacer po Pradze-Pó³noc
kolejnego z kandydatów na prezydenta Warszawy - Wojciecha Olejniczaka. Goœæ zawita³
na Pragê nie tylko ze swym sztabem, ale tak¿e z kandydatami na radnych, zarówno
z SLD, jak i koalicyjnej w tych wyborach partii Zieloni 2004.
Zwieñczeniem spaceru po skich zagadnieñ zebranych w wicieli lokalnych spo³ecznozaniedbanych, ale posiadaj¹- Ksiêdze Spraw Prawobrze¿nej œci. Zgodzi³ siê na uczestniccych niepowtarzalny klimat re- Warszawy by³ czas na wypo- two w kolejnych spacerach po
jonach starej Pragi by³o spotka- wiedŸ kandydata.
prawobrze¿nej Warszawie i
nie w kawiarni Cafe Skene przy
Wojciech Olejniczak przyj¹³ wspieranie inicjatyw st¹d p³yul. £ochowskiej. Po zaprezen- do realizacji zg³oszone za- n¹cych, bez wzglêdu na wytowaniu przez spo³eczników ze gadnienia, podbudowany za- nik wyborów. Podkreœla³
Zwi¹zku Stowarzyszeñ Pra- anga¿owaniem tylu przedsta- przede wszystkim sw¹ wra¿-

PRAGA PARADUJE, CZYLI ŒWIÊTO WOLNOŒCI
NA WYDARZENIE ZAPRASZAJ¥
PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
I BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
WRAZ Z PARTNERAMI
11 listopada Warszawa eksploduje... radoœci¹! Powiedzieæ, ¿e takiej manifestacji
pozytywnych emocji nie pamiêtaj¹ najstarsi mieszkañcy stolicy – to zdecydowanie
za ma³o. Czegoœ równie energetycznego ze œwiec¹ szukaæ w ca³ej Europie!
Proponujemy zupe³nie nowy sposób na obchodzenie Œwiêta Niepodleg³oœci!
Maj¹c w swej historii a¿ dwukrotn¹ utratê niepodleg³oœci, wiemy, co znaczy trwaæ jako
kraj pozbawiony wszelkich praw do podejmowania samodzielnych decyzji, swobodnego
kszta³towania przysz³oœci wedle swoich celów i zamierzeñ, manifestowania uczuæ
patriotycznych i tworzenia w³asnej kultury. Wiemy, ¿e wspólne dobro – wolnoœæ – jest
wartoœci¹ najwy¿sz¹.
Zapraszamy wszystkich, którzy chc¹ wyraziæ spontaniczn¹ radoœæ z wolnoœci: s³owa,
wyznania, przekonañ, dokonywania wyborów, wszystkich, którym bliskie s¹ idea³y tolerancji i równoœci, do przy³¹czenia siê do nas i wziêcia udzia³u w barwnej paradzie, która
11 listopada 2010 r. przemaszeruje g³ównymi ulicami Pragi Pó³noc.
Nie mo¿e zabrakn¹æ ¿adnego wielbiciela wolnoœci, ka¿dego, kto nie mo¿e bez niej
¿yæ, kto kiedykolwiek za ni¹ têskni³, kto zrobi³ cokolwiek, by j¹ zdobyæ lub odzyskaæ.
Marsza³ek Pi³sudski na kasztance ju¿ zapowiedzia³ swój udzia³. A Ty?
Liczymy na jak najwiêksz¹ oryginalnoœæ w zakresie wyra¿ania dobrych emocji,
radoœci z wolnoœci osobistej i sposobu manifestowania uczuæ patriotycznych.
Spotkajmy siê na Pradze, aby poczuæ jednocz¹ce i krzepi¹ce uczucie satysfakcji z
niepodleg³oœci Ojczyzny i wolnoœci jej obywateli.
W PROGRAMIE
15.00-16.00 – zbiórka uczestników parady (ul. Kijowska w okolicy Dworca Wschodniego)
16.00-19.00 – przemarsz (trasa: ul. Kijowska przez ul. Targow¹, 11 Listopada do ul.
Szwedzkiej), w tym m.in.: manifestacja harcerzy, parada starych samochodów, wystêp
zespo³u Tomek Lipiñski & TILT (ok. godz. 18.00 w okolicy Placu Wileñskiego), parada
grup tanecznych i sportowych itp.
19.00 – ABSOLUTNY HIT! Projekcja, jakiej jeszcze w Warszawie nie by³o! (na fasadzie
dawnej siedziby Dyrekcji Kolei Pañstwowych przy ul. Targowej 74)Dziêki wykorzystaniu
supernowoczesnej techniki mappingu architektonicznego na warszawskiej Pradze
powitamy Józefa Pi³sudskiego i oddzia³y Legionów!
19.15 – iluminacja kamienicy u zbiegu ulic Targowej i Wileñskiej („Projekt Flaga” autorstwa Linasa Domarackasa)

liwoœæ na sprawy spo³eczne,
w tym na problemy lokatorów
domów komunalnych, osób
starszych i niepe³nosprawnych. W swym programie wyborczym pod has³em: „Miasto
Przysz³oœci. B¹dŸmy dumni z
Warszawy!” zawar³ zarówno
potrzebê budowy 6000 mieszkañ komunalnych, domów
seniora w ka¿dej dzielnicy, jak
i parytetu 6% zatrudnienia dla
osób niepe³nosprawnych w
miejskich urzêdach. Podkreœla³, ¿e z polityk¹ na sta³e
zwi¹za³ swój los na wiele lat,
co daje mu mo¿liwoœæ, by
wytrwale i skutecznie tworzyæ
Warszawê przysz³oœci. Jak
ma ona wygl¹daæ? Bêdzie
mia³a zintegrowany system
œcie¿ek rowerowych, parki i
place zabaw oraz trzy obwodnice: œródmiejsk¹, miejsk¹ i
ekspresow¹. W przedszko-

lach i ¿³obkach nie bêdzie brakowaæ miejsc, a opieka dentystyczna i pielêgniarska powróci do szkó³.
Na terenie Pragi Pó³noc
Wojciech Olejniczak i SLD w
nadchodz¹cej kadencji zamierzaj¹ aktywnie dzia³aæ na
rzecz modernizacji ul. Kawêczyñskiej, odnowienia zabytkowych budynków Pragi i
budowy domów komunalnosocjalnych przy ul. Jagielloñskiej. Nie oby³o siê tak¿e bez
odrobiny politycznej demagogii w wypowiedzi: „Kiedy SLD
rz¹dzi³o, na Pradze widaæ
by³o przyspieszenie – zrewitalizowano ulicê Z¹bkowsk¹”,
nie uwzglêdniaj¹cej choæby
zmian w ustroju miasta.
Choæ w wypowiedzi kandydata na prezydenta Warszawy zdecydowanie zabrak³o
konkretów, na uwagê zas³uguje deklaracja promowania
rozwi¹zania popularnego i
sprawdzonego w krajach europejskich. Polega ono na

pozostawieniu do dyspozycji
miasta puli np. 30% mieszkañ
w ka¿dej realizowanej przez
deweloperów inwestycji
mieszkaniowej. Poza znaczeniem ekonomicznym, to rozwi¹zanie ma tak¿e szalenie
wa¿ny aspekt spo³eczny –
unika siê w ten sposób tworzenia gett.
Pe³ny program wyborczy
Wojciecha Olejniczaka znajduje siê na stronie internetowej:
www.wojciecholejniczak.pl
Kr.

Firma SKAP oferuje:
- Monta¿ G-K
- Uk³adanie glazury i terakoty
- Uk³adanie pod³óg drewnianych
- Monta¿ instalacji hydraulicznych
i elektrycznych
- Prace malarskie
- Us³ugi stolarskie - zabudowa wnêk
- Doradztwo i projektowanie wnêtrz
Tel. 510-042-455

Przede wszystkim lekarz
Czêsto bywa, ¿e matka przyprowadza córkê, a nawet wnuczkê. Pierwsza rozmowa z
lekarzem ginekologiem, sposób jej przeprowadzenia, a przede wszystkim delikatnoœæ
wobec tak intymnych spraw, jak zdrowie kobiety, mo¿e zawa¿yæ na jej dalszych decyzjach i recepcie na ¿ycie. Z tych umiejêtnoœci s³ynie wœród pacjentek dr W³adys³aw
Fidziñski, ginekolog po³o¿nik, wieloletni ordynator oddzia³u ginekologii i po³o¿nictwa
Szpitala Praskiego. Nic zatem dziwnego, ¿e wymieniaj¹c jego nazwisko w ró¿nych
czêœciach Warszawy mo¿na siê spotkaæ tylko z przyjaznym uœmiechem i czêsto
przekazywanymi pozdrowieniami. Znany jest wszêdzie.
Po ukoñczeniu najpierw liceum im. W³ady- pogl¹dach – wspó³pracuje ze wszystkimi,
s³awa IV, a potem Akademii Medycznej zwi¹- którym bliskie s¹ sprawy kobiet, oddzia³u,
za³ siê z miejscem, gdzie siê urodzi³ i wycho- szpitala.
wa³ – z Prag¹. Praktycznie cale ¿ycie zawoObserwuj¹c dramat zgwa³conych kobiet,
dowe przepracowa³ w Szpitalu Praskim. Te- kilka lat temu przygotowa³ i wdro¿y³ na Praraz wprawdzie na Pradze ju¿ nie mieszka, ale dze autorski program pomocy ofiarom gwanie wyobra¿a sobie pracy gdzie indziej. – Pra- ³tu. Teraz, po latach zainteresowa³ siê nim
skie kobiety, przez lata zaniedbywane, potrze- rz¹d RP. Zaproszono dr Fidziñskiego do
buj¹ opieki i serca. Póki mogê im choæ trochê wspó³pracy. Waha siê, bo powoli zaczyna mu
w tym pomóc, nie przeniosê siê nigdzie in- brakowaæ czasu na wszystkie obowi¹zki.
Uda³o siê namówiæ go do startu w wyborach
dziej – uœmiecha siê dr Fidziñski.
Ró¿ne by³y jego koleje losu. Zawsze ser- do Rady Warszawy, bo przecie¿ Szpital Pracem zwi¹zany z lewic¹, pe³ni³ ró¿ne spo³ecz- ski finansowany jest przez miasto. Jeœli siê
ne funkcje. Teraz jednak cz³onkiem SLD ju¿ dostanie, na pewno bêdzie walczy³, by pranie jest. Gdy niektórzy zarzucaj¹ mu wier- ¿anki w lepszych warunkach by³y leczone i w
noœæ tej opcji, odpowiada niezmiennie; - Dla lepszych warunkach rodzi³y.
Dr W³adys³aw Fidziñski jest ¿onaty, ma
mnie, jako lekarza, nie ma znaczenia, czy
serce mam po lewej, czy prawej stronie. Dla dwoje doros³ych dzieci – córkê Katarzynê
pacjentek te¿ jest to obojêtne… Zadziwiaj¹- i syna Macieja.
Lista nr 1, miejsce 5
ca jest przy tym jego zdolnoœæ do porozumiewania siê z ludŸmi o biegunowo ró¿nych
Rada Warszawy
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W niedzielê 7 listopada odby³o siê kolejne z zaplanowanych przez Zwi¹zek Stowarzy- tylko z powodu ulg rodzinnych i wiadomo, nie jest te¿ najefekszeñ Praskich spotkañ z kandydatami na prezydenta Warszawy. Na spacer po praskich zmniejszenia progów podatko- tywniejszym sposobem dyspopodwórkach i zau³kach, tym razem wybra³a siê urzêduj¹ca prezydent Hanna Gronkie- wych. Kolejny miliard tracimy na nowania pieniêdzmi, nie sprzywicz-Waltz wraz ze sztabem wyborczym, przy du¿ym zainteresowaniu mediów. Wiêksze podatku tzw. janosikowym. Naj- ja te¿ rozwojowi samorz¹dnoœci.
odleg³oœci pokonywano zabytkowym czerwonym autobusem.
wiêksze inwestycje tej kadencji
Jak zapewni³a Hanna GronTo drugie podejœcie do gospo- doda³a. Polemizowa³a jednak z przy Dworcu Wileñskim ju¿ w to metro i Most Pó³nocny, i one kiewicz-Waltz, pomimo kodarskiej wizyty na Pradze Pó³noc. przedstawionymi tezami, doty- tej chwili jest bardzo obci¹¿o- poch³on¹ najwiêksze kwoty. Ale niecznej dyscypliny finansowej,
Poprzednia, choæ zosta³a odwo- cz¹cymi stopnia dysproporcji w ny przez ruch pasa¿erski. Po i te mniejsze trzeba sk¹dœ wzi¹æ. œrodki miejskie bêd¹ nadal wy³ana z powodu choroby pani pre- œrodkach planowanych w tej ka- wybudowaniu metra iloœæ osób Tymczasem wed³ug nowych dawane na modernizacje szkó³,
zydent, te¿ przynios³a wymierne dencji na inwestycje na prawym tu wysiadaj¹cych znacznie siê przepisów wydatki miasta nie przedszkoli i ¿³obków.
efekty - potencjalne miejsca spa- (71 mln) i lewym brzegu Wis³y zwiêkszy, przy znikomej mo¿li- mog¹ przewy¿szaæ bie¿¹cych
Po takich wywodach sta³o
ceru piêknie posprz¹tano.
(ponad miliard z³otych). Oczy- woœci akumulacji takich poto- dochodów, co ma zapobiegaæ siê jasne, ¿e spo³eczne proTomasz Peszke z Praskiego wiœcie, na Pradze i dla Pragi jest ków pieszych. To, czy metro zbyt du¿emu zad³u¿aniu siê.
jekty przedstawione na spoUrzêduj¹ca prezydent za- tkaniu, s¹ skazane na niepoStowarzyszenia Mieszkañców przede wszystkim budowane bêdzie przed³u¿one na Targó„Micha³ów”, odwo³uj¹c siê do metro, dum¹ pani prezydent wek, czy najpierw na Bemowo, chwala³a jednoczeœnie obecny wodzenie, poniewa¿ w wiêkspo³ecznie kontrowersyjnego jest tak¿e Sinfonia Varsovia na jeszcze nie zosta³o zdecydo- ustrój Warszawy. Jako samo- szym lub mniejszym stopniu
wane. W grê wchodz¹ tu za- dzielne gminy dzielnice nie uzy- wymagaj¹ finansowania. Da³o
projektu Trasy Œwiêtokrzyskiej, ul. Grochowskiej.
Z zadowoleniem przyjêto zgo- równo kwestie techniczne, jak ska³yby takich œrodków, jakie siê odczuæ atmosferê niemo¿zaapelowa³ o budowê ulic, a nie
tras przelotowych w centrum dê Hanny Gronkiewicz-Waltz na i finansowe – podsumowa³a obecnie otrzymuj¹ z bud¿etu noœci i nieprzystawalnoœci
miasta. Nie jest to do koñca dwóch odrêbnych punktów
Warszawy, o miasto przyjazne utworzenie przy prezydencie mia- Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Problem praskich kamienic i prawd¹, choæby w przypadku widzenia problemów miasta i
jego mieszkañcom. Hanna sta zespo³u spo³ecznych doradGronkiewicz-Waltz podziêko- ców ds. prawobrze¿nej Warsza- roszczeñ do gruntów rozbija siê Bia³o³êki – dawniej najbogatszej potrzeb mieszkañców. W tym
wa³a za tê wypowiedŸ. To kie- wy, co by³o jednym z postulatów, o brak pieniêdzy. Miasto bez- spoœród gmin warszawskich. kontekœcie wyg³oszona przez
powrotnie utraci³o 1 mld z³otych Centralne rozdzielnictwo, jak pani¹ prezydent ewidentnie
runek zawartych w haœle jej zawartych w Ksiêdze Spraw.
kampanii „Zmian na lepsze”. Na
Podniesiono tak¿e temat koPragê powinno siê przyje¿d¿aæ, niecznoœci przed³u¿enia drugiej
Kandydujê w dzielnicy w której mieszkam, któr¹ znam, na której rozwoju
a nie przez ni¹ przeje¿d¿aæ – linii metra na Targówek. Wêze³
mi zale¿y. Na Pradze chodzi³am do podstawówki i do liceum W³adys³awa IV.
Jestem absolwentk¹ Szko³y G³ównej Handlowej.
By³am Radn¹ m.st. Warszawy kadencji 2006-2010.
Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Pracowa³am w Komisji Zdrowia, Komisji Bud¿etu i Finansów,
Komisji Polityki Rozwoju Gospodarczego.

Ostatnia sesja

4 listopada w sali konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy odby³a siê XV Uroczysta Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy. Sesja ostatnia chyba w tej
kadencji rady. Sesja, na któr¹ zaproszono tak¿e radnych, którzy
uzyskali mandaty w roku 2006, a do koñca kadencji nie wytrwali,
jak Alicja D¹browska, która mandat radnej zamieni³a na mandat
poselski i Tadeusz Szewczyk, który mandatu zosta³ pozbawiony.
Sesja przewidywa³a tylko - oprócz przyjêcia protoko³ów z sesji
ubieg³ych, z czym uwiniêto siê bardzo szybko - podsumowanie
kadencji, których dokona³y ze strony rady jej przewodnicz¹ca
El¿bieta Kowalska-Kobus, a ze strony zarz¹du - burmistrz Jolanta Koczorowska. Pad³o wiele liczb, o iloœci odbytych sesji, podjêtych uchwa³ach i stanowiskach, posiedzeniach zarz¹du, wydanych œrodkach na inwestycje, itp. W tej kadencji wydano dwukrotnie wiêcej œrodków na inwestycje ni¿ w poprzedniej kadencji
PiS – mówi³a miêdzy innymi Pani Burmistrz. Ogólnie by³o mi³o,
polemiki z wyst¹pieniami obu Pañ nie odnotowaliœmy.
Radni na zakoñczenie kadencji oprócz podziêkowañ otrzymali
akwarele o tematyce praskiej pêdzla Jacka Szmidta. W imieniu
radnych za cztery lata pracy w pó³nocnopraskim samorz¹dzie burmistrz Jolancie Koczorowskiej podziêkowa³ wiceprzewodnicz¹cy
rady Ireneusz Tondera, wrêczaj¹c jej bukiet kwiatów. Nastêpnie
radni wys³uchali krótkiego programu literackiego nawi¹zuj¹cego
do 216. rocznicy Rzezi Pragi w wykonaniu uczniów Zespo³u Szkó³
Nr 11 z ulicy Ratuszowej, po czym przewodnicz¹ca rady sesjê
zakoñczy³a, zapraszaj¹c obecnych na sali na uroczysta mszê w
DCH
intencji pomordowanych w 1794 roku.

Najwa¿niejsze wyzwania:
- budowa praskiego odcinka obwodnicy Œródmiejskiej
- zagospodarowanie brzegów Wis³y, w taki sposób aby jej naturalne walory
by³y dostêpne i bezpieczne dla mieszkañców Warszawy
Moje priorytety dla Pragi Pó³noc:
- zabezpieczenie lokatorów reprywatyzowanych kamienic
- poprawa administrowania lokalami komunalnymi
- dalsza rozbudowa i poprawa warunków pracy i leczenia w Szpitalu Praskim
- ochrona praskich zabytków.

Publikacjê sfinansowano ze œrodków KW Platformy Obywatelskiej RP

Hanna Gronkiewicz-Waltz na Pradze

wyborcza uwaga: „Warszawa
potrzebuje sprawnych finansistów, a nie urbanistów i architektów”, chyba niewielu obecnych przekona³a.
Atmosferê spotkania poprawi³a deklaracja radnych PO o
gotowoœci utworzenia ponadpartyjnego klubu radnych prawobrze¿nej Warszawy. Poinformowano te¿ o zmianie w podejœciu do finansowania projektów ze œrodków unijnych. Preferowane bêd¹ tzw. miêkkie
projekty, obliczone na dzia³ania
d³ugofalowe, badawcze, edukacyjne, spo³eczne. Czêœæ z
przedstawionych przez stronê
spo³eczn¹ spraw byæ mo¿e uda
siê w ten sposób sfinansowaæ.
Obszerny program Hanny
Gronkiewicz-Waltz mo¿na
znaleŸæ na stronie:
http://gronkiewicz.pl/cele-2010-2014/
Ksiêga Spraw Prawobrze¿nej Warszawy jest dostêpna na
stronie www.zwiazekpraski.pl w
Kr.
zak³adce „aktualnoœci”.

Moje priorytety dla Bia³o³êki:
- rozwój infrastruktury drogowej i kanalizacji
- jak najszybsze uruchomienie linii tramwajowych
- wzmocnienie zabezpieczeñ przeciwpowodziowych
- rozbudowa bazy edukacyjnej
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Na miarê XXI wieku
dokoñczenie ze str. 1

ziemnej, o kubaturze 43 427 m2.
Znalaz³y siê w nim nowe szatnie, sto³ówka z zapleczem, biblioteka z czytelni¹, œwietlica,
pracownie jêzykowe i informatyczne, gabinety specjalistyczne, sala do rehabilitacji, sala
do zajêæ ruchowych z funkcj¹
widowiskow¹ oraz du¿a sala
gimnastyczna z widowni¹ i zapleczem szatniowo-sanitarnym. Budynek dostosowany
jest do potrzeb osób niepe³nosprawnych: zamontowano
dŸwig i pochylnie na poziomie
I piêtra. Na poziomie piwnic
powsta³y pomieszczenia techniczne (nowy wêze³ cieplny,
zasilanie energetyczne i gazowe) oraz magazyny pomocnicze szko³y.

Przebudowa obejmowa³a
równie¿ elementy zagospodarowania terenu i boiska sportowe:
do pi³ki no¿nej, koszykówki i
dwa do siatkówki, sto³y zewnêtrzne do ping ponga, bie¿niê o d³ugoœci 100 m ze skoczni¹ do skoku w dal, parking i
podjazd do sto³ówki, plac zabaw
oraz zag³êbiony placyk przed
wejœciem do szatni, nawi¹zuj¹cy do istniej¹cej zabudowy.
Podczas uroczystoœci 5 listopada mo¿na by³o zobaczyæ, w
jakich warunkach zdobywa wiedzê 447 uczniów SP nr 206, 182
uczniów Liceum nr 102 (Zespó³
Szkó³ nr 41) oraz 105 uczniów
Zespo³u Szkó³ Specjalnych.
„Otwarcie takiej placówki s³u¿y nie tylko Targówkowi, ale ca³ej Warszawie” – stwierdzi³a Li-

gia Krajewska, wiceprzewodnicz¹ca Rady Warszawy, dziêkuj¹c prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz, ¿e w planach finansowych uwzglêdni³a oœwiatê
dzielnicy Targówek. Zbigniew
Poczesny pogratulowa³ Radzie
Dzielnicy i urzêdnikom –
wszystkim, którzy do³o¿yli starañ, by na Bartniczej powsta³
obiekt na skalê Warszawy.
Jako obiekt, który bêdzie
dum¹ Targówka i dum¹ Warszawy, a tak¿e jako przyk³ad
w³aœciwego gospodarowania
pieniêdzmi publicznymi, oceni³
zmodernizowan¹ placówkê
burmistrz Targówka Grzegorz
Zawistowski. Zadowolenie, ¿e
uda³o siê zrealizowaæ marzenia i stworzyæ obiekt na miarê
XXI wieku, wyrazi³ prezes „Dorbudu” Tomasz Tworek.
„Trzydzieœci szeœæ milionów
to spora suma, ale mam nadziejê, ¿e przyniesie dobre efekty dla

mieszkañców” – powiedzia³a
Hanna Gronkiewicz-Waltz, wrêczaj¹c w prezencie dodatkow¹
kwotê na zakup pomocy dydaktycznych: 10 tysiêcy z³ dla ZS nr
41 i 5 tysiêcy z³ dla ZSS nr 98.
Modlitwê poprowadzi³ i poœwiêcenia obiektu dokona³ ks.

Marcin O¿óg. Z programem
artystycznym wyst¹pili uczniowie SP nr 206, którzy œpiewem
i tañcem w wykonaniu klasy
integracyjnej nawi¹zali do
Roku Chopinowskiego i nastrojów jesieni. Poprowadzeni
przez Ewê Wiliñsk¹ goœcie

LVIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

5 minut na zmianê
Po najd³u¿szej, LVII sesji, 4 listopada odby³a siê najkrótsza
w historii samorz¹du Targówka, LVIII sesja, trwaj¹ca 5 minut.
Jedynym merytorycznym punktem porz¹dku obrad by³
projekt uchwa³y w sprawie zmiany za³¹cznika dzielnicowego
do bud¿etu m.st. Warszawy na rok 2010.
Zmiana jest potrzebna, by mo¿- wiêc przenieœæ na wydatki maj¹tna by³o zagospodarowaæ œrodki, kowe: budowê sali gimnastycznej,
które by³y przeznaczone na mo- sto³ówki i czêœci dydaktycznodu³owe obiekty przedszkolne; opi- szatniowej wraz z modernizacj¹
nie prawne o nich nie s¹ zgodne i budynku szko³y, budow¹ boiska i
zabraknie czasu na przetargi. zagospodarowaniem terenu przy
Kwotê 168 000 z³ postanowiono SP 206 i Szkole Specjalnej przy
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obejrzeli m.in. salê komputerow¹, salê jêzykow¹ i bibliotekê z czytelni¹. Tu prezydent
Warszawy wpisa³a siê do ksiêgi pami¹tkowej, a w prezencie
otrzyma³a „Wielk¹ Ksiêgê Bajek”
i „Przygody Misia Puchatka.”
K.

ul. Bartniczej 2 (140 000 z³) oraz
na wydatki bie¿¹ce: wykonanie
dokumentacji termomodernizacji
budynku SP 58 przy ul. Mieszka I 7
(18 000 z³), wykonanie dokumentacji projektowej hydrantów
przeciwpo¿arowych w Przedszkolu nr 157 (5 000 z³) i wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku LO nr XIII przy ul.
Oszmiañskiej 23/25 (5 000 z³).
Uchwa³ê popar³o 13 radnych,
6 wstrzyma³o siê od g³osu.
K.
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Praski Komitet Obywatelski
dokoñczenie ze str. 1

dr Jan Gromadzki, a jego zastêpcami – ks. Józef Szkudelski i in¿. Tadeusz Eytner. Pozostali cz³onkowie objêli przewodnictwo poszczególnych
sekcji, takich jak Sekcja ¯ywnoœciowa, Poœrednictwa Pracy, Sekcja Lekarska czy Sekcja Tanich Kuchni. Ca³oœæ prac
koordynowa³a Sekcja Ogólna.
Biuro Komitetu znajdowa³o siê
w lokalu Teatru Ludowego w
Parku Aleksandrowskim.
Wkrótce, wskutek znacznego rozszerzenia dzia³alnoœci
liczba cz³onków Praskiego Komitetu Obywatelskiego wzros³a do 18. Poza wymienionym
prezesem i jego zastêpcami
byli to: F. Czerwiñski, A. Daab,
L. Daab, W. Dmowski, W.
Kwasieborski, M. £aguna, J.
Martens, F. Ornowski, W. Pachulski, S. Rodziewicz, B.
Roszkowski, S. Trzeszczkowski, W. Wêg³owski, Z. Zakrzewski i K. Zieliñski.
Komitet tworzyli znani i szanowani obywatele Pragi. Byli
wœród nich przemys³owcy, jak
Wac³aw Wêg³owski czy pochodz¹cy z zasymilowanej rodziny
niemieckiej Adolf Daab, udzia³owiec Towarzystwa Akcyjnego
Zak³adów Przemys³owych Budowlanych „Fr. Martens i A.
Daab”, in¿ynierowie i lekarze,
jak dr Zakrzewski i Zieliñski.
Wielu pe³ni³o te¿ funkcje spo³eczne, jak W³adys³aw Kwasieborski, który by³ prezesem Towarzystwa Przyjació³ Pragi.
Praski Komitet Obywatelski
zajmowa³ siê organizowaniem
pomocy dla najubo¿szych i
najbardziej poszkodowanych
przez wojnê mieszkañców
dzielnicy. Powo³a³ instytucjê
Opieki Domowej oraz instruktorów dzielnicowych i okrêgowych, których zadaniem by³o
wytypowanie rodzin najbardziej potrzebuj¹cych wsparcia.
Ostatecznie pomoc¹ objêto
6000 rodzin. Na podstawie
specjalnych legitymacji otrzymywa³y one paczki ¿ywnoœciowe i bony na obiady do Tanich
Kuchni. Jednoczeœnie Komisja
Rozdawnicza wydawa³a najubo¿szym chleb i artyku³y
pierwszej potrzeby. W celu zasilenia funduszy Komitetu
utworzono Sekcjê Ofiar, któr¹
kierowa³ Wac³aw Wêg³owski,
a której zadaniem by³a zbiórka pieniêdzy wœród bogatszych obywateli oraz sprzeda¿
chor¹giewek.
Szczególn¹ trosk¹ Komitet
otacza³ dzieci, aby uchroniæ je

„od moralnego zepsucia, jakiemu podlega³y, spêdzaj¹c czas
przewa¿nie na ulicy”. W tym celu
utworzono Komisjê Ochron, na
której czele stanêli dr J. Gromadzki, F. Czerwiñski i B. Roszkowski. Ju¿ po tygodniu jej dzia³alnoœci otworzono pierwsz¹
ochronkê dla dzieci w lokalu u¿yczonym przez firmê „£êgiewski
i Hartwig”. Z pomoc¹ przyszli te¿
tramwajarze. Wkrótce Komisja
otrzyma³a od Zarz¹du Tramwajów dom przy ul. Kawêczyñskiej
32. Po niezbêdnych przeróbkach i remoncie uruchomiono w
nim 5 ochronek i 2 sale zajêæ:
koszykarniê i kwiaciarniê. Pod
koniec 1915 r. Komisja prowadzi³a ju¿ 25 ochronek, 5 sal zajêciowych i 2 szko³y. W ochronkach wszystkie dzieci otrzymywa³y obiady, a niektóre równie¿
œniadania i mleko.
Nad zdrowiem niezamo¿nej
ludnoœci czuwa³a Sekcja Lekarska, pozostaj¹ca pod kierownictwem dr K. Zieliñskiego. Prascy lekarze udzielali bezp³atnych porad, zarówno w ambulatorium szpitalnym, jak i w prywatnych gabinetach. Ponadto
czterech lekarzy odwiedza³o
ob³o¿nie chorych w domach.
Sekcja uzyska³a kilkaset bonów na lekarstwa od znanych
w³aœcicieli aptek: Ró¿yckiego,
Mierzejewskiego i Lipskiego.
Zaopatrzeniem mieszkañców Pragi w niezbêdne produkty po przystêpnych cenach
zajmowa³a siê Sekcja ¯ywnoœciowa. Na jej czele stan¹³ Tadeusz Eytner. W ramach jej
dzia³alnoœci otworzono sieæ
tanich sklepów i hurtowni.
Wraz z nadejœciem zimy uruchomiono te¿ Sekcjê Opa³ow¹, której biuro mieœci³o siê
przy ul. Stalowej 17.
Tymczasem trwa³a zawierucha wojenna. 5 sierpnia 1915 r.
Warszawa zosta³a zajêta przez
wojska niemieckie i sta³a siê
oœrodkiem administracyjnym
Genera³-gubernatorstwa Warszawskiego. Rosjanie wycofali
siê na Pragê. Genera³-gubernatorstwo otrzyma³o niemiecki zarz¹d cywilny i niemieck¹ organizacjê s¹downicz¹. Jêzyk polski uznany zosta³, obok jêzyka
niemieckiego, za jêzyk urzêdowy. Zniknê³y rosyjskie szyldy,
pozmieniano nazwy ulic.
Po wysadzeniu w powietrze
mostu Kierbedzia, Praga zosta³a na kilka dni odciêta od
Warszawy. 8 sierpnia 1915 r.
wojska rosyjskie opuœci³y Pragê, ale komunikacja z lewobrze¿n¹ czêœci¹ miasta d³ugo

jeszcze by³a wielkim problemem. Pocz¹tkowo odbywa³a
siê ³odziami. Pod koniec stycznia 1916 r., dziêki remontowi
mostu Kierbedzia nast¹pi³o
prawdziwe po³¹czenie Pragi z
Warszaw¹, chocia¿ nie skoñczy³y siê komunikacyjne k³opoty. „Echo Pragi” donosi³o o
nadu¿yciach i wykorzystywaniu sytuacji przez nieuczciwych przewoŸników:
„Doro¿karze posi³kuj¹c siê
marnymi koñmi stawiaj¹ wygórowane ¿¹dania.”
Pod koniec lutego przywrócona zosta³a wreszcie komunikacja tramwajowa. Pra¿anie powoli
wracali do normalnego ¿ycia.
„Ogonki nareszcie siê skoñczy³y, a przywrócona w koñcu
lutego komunikacja tramwajowa z Prag¹ sprawi³a, i¿ ta
ostatnia budziæ siê zaczê³a z
pó³ roku przesz³o trwaj¹cej
martwoty i letargu. Otwarcie
sta³ego teatru 26 lutego oraz
powo³anie do ¿ycia pierwszego na Pradze pisma by³y dalszym etapem na drodze rozwoju Pragi.”
Wiosn¹ 1916 r. nast¹pi³o
przy³¹czenie do miasta st. Warszawy przedmieœæ, m.in. Golêdzinowa, Pelcowizny, Ustronia,
Nowego Bródna, Targówka,
Utraty, Grochowa oraz Saskiej
Kêpy i Kêpy Goc³awskiej. W³aœnie wtedy, w momencie rozwoju dzielnicy, nast¹pi³ kres
dzia³alnoœci Praskiego Komitetu Obywatelskiego. 9 maja
1916 r. genera³-gubernator
Hans von Beseler og³osi³ wybory do Rady Miejskiej, a 10
maja rozwi¹za³ Komitet Obywatelski. Zas³u¿ony Praski Komitet równie¿ przesta³ istnieæ.
Wybory do Rady Miejskiej
m.st. Warszawy odby³y siê w
systemie kurialnym. Dawa³y
one przywileje w³aœcicielom
ziemskim, przemys³owcom,
wolnym zawodom i bogatemu
mieszczañstwu; wiêkszoœæ
zdoby³y ugrupowania endeckochadeckie. Praga wystosowa³a 21 kandydatów. Wyniki wyborów, które odby³y siê 15 lipca 1916 r. rozczarowa³y praskie
spo³eczeñstwo. Do 90-osobowej Rady Miejskiej wesz³o tylko 3 przedstawicieli Pragi i
przedmieœæ. Z Pragi wszed³ do
Rady Miejskiej in¿. W³adys³aw
Kwasieborski, prezes Towarzystwa Przyjació³ Pragi, a z Pelcowizny – Antoni Wysocki, dyrektor Towarzystwa Akcyjnego
„K. Rudzki i S-ka” oraz Kazimierz ¯ukowski, zarz¹dzaj¹cy
firmy „B-cia Nobel”.

Ulica Targowa podczas wyjœcia Rosjan z Warszawy w sierpniu 1915. poczt.

Pierwsza Rada Miejska, której prezesem zosta³ lekarz pediatra i neurolog, rektor Uniwersytetu Warszawskiego Józef Brudziñski, otrzyma³a teoretycznie szerokie uprawnienia
w dziedzinie finansowej i urz¹dzeñ komunalnych. Na inauguracyjnym posiedzeniu odczytano deklaracjê, która
stwierdza³a:
„Samorz¹d Warszawy jest
pierwszym krokiem do odbudowania pañstwa polskiego.
Niepodleg³e pañstwo polskie
wyposa¿one w organy i œrodki, niezale¿noœæ jego wyra¿aj¹ce i zabezpieczaj¹ce, oto cel
najwy¿szy dawnych i obecnych wysi³ków narodu polskiego. Oto i nasz œwiêty cel, do
którego d¹¿ymy”.
W³adze niemieckie, obdarzaj¹c Warszawê samorz¹dem, chcia³y uzyskaæ przychylnoœæ Polaków. By³y to jednak
tylko pozory samorz¹du, gdy¿
¿adna wa¿niejsza sprawa
miejska nie mog³a byæ rozstrzygniêta samodzielnie przez
Zarz¹d Miasta, lecz wymaga³a potwierdzenia ze strony
„W³adzy Nadzorczej”, reprezentowanej przez cesarskoniemieckiego prezydenta policji. 5 listopada 1916 r. w Sali
Kolumnowej na Zamku Królewskim proklamowano utworzenie niezale¿nego pañstwa
polskiego z dziedziczn¹ monarchi¹ konstytucyjn¹ i ustrojem konstytucyjnym.
Dla w³adz okupacyjnych
Rada stanowi³a wa¿ny element
gry politycznej. Og³osi³a siê reprezentantk¹ ca³ego spo³eczeñstwa polskiego, ale nie przez

in¿. Tadeusz Eytner wiceprezes Praskiego Komitetu Obywatelskiego
ca³e spo³eczeñstwo dzia³alnoœæ
jej by³a akceptowana. Jednak
doœwiadczenia zdobyte przez
Warszawsk¹ Radê Miejsk¹, a
wczeœniej przez Komitety Obywatelskie, zosta³y spo¿ytkowane dla rozwoju samorz¹du miejskiego w niepodleg³ej Polsce.
Odrodzenie pañstwowoœci
polskiej w 1918 r. poprzedzi³
wysi³ek wielu ludzi, w tym równie¿ twórców Praskiego Komi-

tetu Obywatelskiego, borykaj¹cego siê zreszt¹ z podobnymi, jak dzisiaj problemami (komunikacja, walka z ubóstwem,
dzieci ulicy). Jakkolwiek dzia³alnoœæ jego ogranicza³a siê do
udzielania pomocy spo³ecznej,
to jednak wa¿ne by³o wypracowanie metod i organizacji
pracy samorz¹dowej, wykorzystanych ju¿ w wolnej Polsce.
Joanna Kiwilszo
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Polemika z Pitrem Jaworskim

Kto nie jest z nami...: tramwaj - zas³ona dymna
Ulica Œwiatowida istnieje w mpzp miasta od co najmniej 1985 r. Do 2000 r. mia³a przebiegaæ od ulicy Ksi¹¿kowej, przez pl. Œwiatowida, ul. Poetów (przeciêcie) i koñczyæ siê na ul.
Modliñskiej (ok. 200 m na po³udnie od ul. Sprawnej). W 2001 r. Rada miasta wskutek zmian
zagospodarowania terenów, zmieni³a przebieg ul. Œwiatowida – ulica mia³a dochodziæ do
ul. Modliñskiej w okolicy ul. Sprawnej, bez przecinania ul. Poetów, tylko wzd³u¿ fragmentu
ul. Sprawnej. W 2006 r., Rada miasta ponownie zmieni³a przebieg ul. Œwiatowida, wracaj¹c
z jej przebiegiem do planów z przed 2000 r.
W 2001 r. ul. Œwiatowida dzielnicy, mieszkañcy ul. Po- wa³ spotkania informacyjne i …
zbudowano do ul. Strumyko- etów przybyli na to spotkanie, pojawiaj¹ siê niejasnoœci na
wej. Na prze³omie 2005/2006 poznali plany i w maju 2009 r. terenie Winnicy i konflikt mieszr. zaczêto prace na odcinku z³o¿yli wnioski o realizacjê ul. kañców rejonu Sprawnej z
Strumykowa – Leœnej Polanki. Œwiatowida wg wariantu który mieszkañcami rejonu Poetów.
Wydano decyzjê lokalizacyjn¹ uchwalono prawie 10 lat temu.
Mieszkañcy Winnicy, a tak¿e
na budowê odcinka Leœnej PoW lipcu 2009 r. w Biurze deweloperzy po zapoznaniu siê
lanki – Modliñska (z przeciê- Ochrony Œrodowiska (BOŒ) z decyzj¹, która ich bezpoœredciem Poetów). W WPI na do- rozpoczê³o siê postêpowanie nio dotyczy, odwo³ali siê od niej
koñczenie ulicy by³o 10 mln z³. œrodowiskowe dla inwestycji. do SKO, powo³uj¹c siê m.in. na
Ale mieszkañcy Winnicy uzy- Widz¹c mo¿liwoœæ odwo³ywa- wyroki s¹dowe uchylaj¹ce doskali wyrok Wojewódzkiego nia siê mieszkañców ul. Poetów tychczas przebieg ul. ŒwiatowiS¹du Administracyjnego, który od decyzji, sk³adam do BOŒ da. Stosowne materia³y BOŒ
orzek³, ¿e ul. Œwiatowida praw- wniosek o analizê wariantu wg przekaza³o do SKO w po³owie
nie powinna przebiegaæ wg uchwa³ Rady Warszawy z 2001 r., wrzeœnia. W rêkach SKO jest
uchwa³y Rady miasta z 2001 r., aby na tym etapie analizowaæ utrzymanie lub uchylenie decytj. dochodziæ do ul. Modliñskiej oba warianty pod wzglêdem zji. Oby orzeczenie zapad³o jak
w rejonie ul. Sprawnej – w mo- œrodowiskowym. Bêdzie te¿ od- najszybciej w oparciu o analizê
mencie wydawania decyzji lo- powiedŸ, który wariant jest lep- z Raportu Oddzia³ywania na
kalizacyjnej dla ulicy Œwiatowi- szy / gorszy: z 2001 r., czy z Œrodowisko, bo tylko to warunda, nie istnia³o jeszcze Studium 2006 r., a tym samym w którym kuje dalsz¹ niezak³ócon¹ i
z 2006 r. i jej przebieg powinien wariancie ul. Œwiatowida bêdzie szybk¹ realizacjê tej wa¿nej dla
byæ zgodny z uchwa³¹ z 2001 r. mog³a byæ zbudowana jak naj- nas inwestycji jak¹ jest tramwaj
Podobnie uchylone zosta³y za- szybciej. W sierpniu 2009 r. Pre- do Tarchomina i Winnicy.
pisy mpzp Winnicy Po³udniowej zydent miasta nakazuje rozeTymczasem na koniec kaw czêœci dotycz¹cej ul. Œwia- znaæ oba warianty przebiegu ul. dencji Rada Dzielnicy Bia³o³êtowida. Po tych wyrokach ul. Œwiatowida na obszarze Winni- ka zrezygnowa³a z budowy
Œwiatowida zosta³a wykreœlona cy. Przygotowano Raport Od- dodatkowej szko³y w Nowoz WPI i od³o¿ono jej realizacjê. dzia³ywania na Œrodowisko i w dworach, która mia³a powstaæ
Do czasu.
lipcu 2010 r. wydano decyzjê na do 2013 r. Zaopiniowano te¿
W 2009 r. pojawi³y siê plany wariant inwestora. Nie przepro- pozytywnie bud¿et inwestycyjbudowy tramwaju do Tarcho- wadzono przewidzianych pra- ny dzielnicy na kolejne lata w
mina i Winnicy. Ponownie za- wem konsultacji spo³ecznych, o wysokoœci po³owy dotychczasowych bud¿etów...
czêto projektowaæ ul. Œwiato- które tak¿e sk³adano wnioski.
Dopiero po wydaniu decyzji
wida w przebiegu z 2006 r. Na
Wojciech Tumasz
jedno z licznych spotkañ w œrodowiskowej ZTM zorganizoradny Dzielnicy Bia³o³êka
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ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
- Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w
m.st. Warszawie S.A, z³o¿ony dnia 8 paŸdziernika 2010 r.
i uzupe³niony dnia 25 paŸdziernika 2010 r., w zwi¹zku z
opini¹ ZUDP nr 1376/2010 z dnia 06.04.2010 r., w sprawie
zmiany decyzji nr 89/CP/2009 z dnia 27.11.2009 r.
ustalaj¹cej lokalizacjê inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na:
- budowle kanalizacji ogólnosp³awnej DN 0,30 m Lca 380 m
w ul. Obrazkowej na odcinku od pozostawionego odrzutu
DN 0,60 w ul. Obrazkowej do wysokoœci ostatniego przy³¹cza
kanalizacyjnego na dz. ew. nr 2/4, 2/6 obrêb 4-06-27,
dz. ew. nr 88/6 obrêb 4-03-10
- budowie przewodu wodoci¹gowego Dn 150 mm Lca
560 m w ul. Myœliborskiej i Œwiderskiej (proj. Myœliborskiej)
na odc. od koñcówki istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego Dn 150 mm w ul. Myœliborskiej (HP 35104) do
koñcówki projektowanego przewodu wodoci¹gowego
Dn 150 mm w ul. Myœliborskiej (przy skrzy¿owaniu z ul.
P³u¿nick¹) dz. ew. nr 1/3 obrêb 4-06-27, dz. ew. nr 100,
101/1 obrêb 4-06-30, dz. ew. nr 12/4 (obecnie dz. ew.
nr 12/5 oraz 12/6), 14, 15/1, 15/2, 52, 53, 54, 58/1 obr¹b
4-06-29
- budowie przewodu wodoci¹gowego Dn 200 mm Lca
750 m w ul. Obrazkowej na odc. od istniej¹cego przewodu
wodoci¹gowego Dn 200 mm w ul. Modliñskiej do projektowanego przewodu wodoci¹gowego Dn 150 mm w
ul. Myœliborskiej na dz. ew. nr 88/5, 88/6 obreb 4-03-10
dz. ew. nr 2/4, 2/6, 7/2, 8/3, 10, 11, 12, 13, 14, 15/3, 123/1
obrêb 4-06-27
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie
w zakresie:
rozszerzenia przedmiotowej decyzji o dzia³ki ew. nr
- 129/1 z obrêbu 4-06-27
- 12/1, 12/2, 12/3 z obrêbu 4-06-29,
oraz zmianê za³¹cznika graficznego do tej decyzji w
zakresie dodania ww. dzia³ek.
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
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00 -16.00.
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.

Nie g³osuj w ciemno!
Wybory za kilka dni. SprawdŸ, który z kandydatów do warszawskich i praskich w³adz przygotowa³ najlepszy program? Kto
skupi³ siê na stronie merytorycznej, a kto wy³¹cznie na kampanii medialnej?
Znany ju¿ czytelnikom naszej gazety serwis MAM PRAWO WIEDZIEÆ ruszy³ pe³n¹ par¹. Kandydaci i kandydatki do warszawskiego
samorz¹du wype³niaj¹ przygotowane przez specjalistów kwestionariusze pogl¹dów i idei. Zamieszczone w nim pytania pozwol¹
nam sprawdziæ, kto z kandyduj¹cych rzeczywiœcie ma wizjê rozwoju Warszawy, a kto startuje wy³¹cznie dla stanowiska lub jest
„s³upem wyborczym”. Wype³nione ankiety umo¿liwi¹ wybór tych
osób, którym zale¿y na takim mieœcie, w jakim chcemy ¿yæ. Kto
zadba o bezpieczeñstwo, bêdzie zapobiegaæ klêskom ¿ywio³owym
(znane nam z letniego zagro¿enia powodziowego) albo wspieraæ
edukacjê najm³odszych. Porównamy tak¿e, jakie plany zwi¹zane
z rozwojem infrastruktury maj¹ przyszli radni – czy skoncentruj¹
siê na budowie ¿³obków i przedszkoli, czy raczej postawi¹ na publiczny dostêp do internetu albo zajm¹ siê usuwaniem barier komunikacyjnych, uci¹¿liwych zw³aszcza dla niepe³nosprawnych oraz
rodziców z ma³ymi dzieæmi. Jak wyobra¿aj¹ sobie Pragê w 2012
roku, gdy t³umy kibiców bêd¹ nas odwiedzaæ?
W imieniu twórców serwis MAM PRAWO WIEDZIEÆ zachêca
do zapoznania siê z ankietami wype³nionymi przez kandydatów
i kandydatki. Oddany w tych wyborach g³os zadecyduje o tym,
co zmieni siê na Pradze w najbli¿szym czasie.

Konsultacje podsumowane
Zgodnie z zapowiedzi¹, podan¹ na naszych ³amach 20 paŸdziernika, opracowane zosta³y wyniki konsultacji spo³ecznych
w dzielnicy Targówek. Jako pierwsi, priorytety rozwojowe poznali uczestnicy spotkania w ratuszu 4 listopada: cz³onkowie
Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów, przedstawiciele OPS Targówek, SZPZLO Targówek, Rady Osiedla Zacisze, Domu Kultury „Zacisze”, UKS La Basket, Stowarzyszenia
Help, Stowarzyszenia Kofaeda, ZGN Targówek i naszej redakcji.
W obszarze edukacji prioryte- uwagi i wnioski: pracownice retem jest zwiêkszenie udzia³u ro- feratu analiz w Wydziale Obs³udziców i opiekunów w procesie gi Zarz¹du Sylwia Weilandt, Kaedukacyjnym, celem podniesienia tarzyna Zawadzka i moderatorefektywnoœci nauczania; w obsza- ka Anna Cybulko oraz przedstarze pomocy spo³ecznej - zwiêk- wiciele Urzêdu m.st. Warszawy:
szenie szans rozwojowych dzieci Anna Petroff-Skiba z Centrum
i m³odzie¿y w rodzinach wielopro- Komunikacji Spo³ecznej i Toblemowych, poprzez komplekso- masz Pastwa - zastêpca Biura
we dzia³anie w zakresie reintegra- Funduszy Europejskich.
cji spo³ecznej i zawodowej; w obPriorytety trzeba prze³o¿yæ na
szarze problemów osób star- dzia³ania; efekty bêd¹ widoczszych - rozszerzenie oferty us³ug ne po latach, wbrew naszym
spo³ecznych, adresowanej do przyzwyczajeniom do planowaosób starszych; w obszarze kul- nia od 1 stycznia do 31 grudnia.
tury - zwiêkszenie aktywnoœci Trzeba mówiæ nie tylko o „teraz”,
mieszkañców w obszarze kultury; ale tak¿e o 2013, 2015, 2020
w obszarze aktywnoœci obywa- roku. Sami urzêdnicy tego nie
telskiej i integracji spo³ecznej – zrobi¹. Chodzi o to, by jak najwzmocnienie spójnoœci inicjatyw wiêcej obywateli by³o zainterespo³ecznych mieszkañców dziel- sowanych swoimi sprawami.
nicy Targówek.
Bêdziemy sprawdzaæ, czy coœ
Dla ka¿dego z obszarów siê zmieni³o, czy nie – zapewokreœlono dzia³ania operacyjne nia³ Cezary Mi¿ejewski, ekspert
diagnozy spo³ecznej.
i wskaŸniki, mierz¹ce efekty.
Uczestnicy spotkania zg³osili
Na pytania uczestników spotkania odpowiadali, przyjmowali kilka propozycji: powo³ania

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu
decyzji nr 108/CP/2010 z dnia 22 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie kanalizacji
grawitacyjnej i kanalizacji w systemie ciœnieniowym na
dzia³kach ew. nr 75/2, 76/1, 77/3, 78 oraz czêœci dzia³ki
ew. nr 79/3 z obrêbu 4-16-35; 38/1, 37/1, 37/2 z obrêbu
4-16-36 przy ul. Ostródzkiej i Magicznej na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 -16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego
jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub za
poœrednictwem poczty.
Je¿eli w zwi¹zku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego korzystanie z nieruchomoœci
lub jej czêœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z
dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe
b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty
nieruchomoœci mo¿e ¿¹daæ od gminy odszkodowania za
poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê, wykupienia nieruchomoœci
lub jej czêœci lub zaoferowania dzia³ki zamiennej. Jeœli
wartoœæ nieruchomoœci uleg³a obni¿eniu - mo¿e ¿¹daæ
od gminy odszkodowania równego obni¿eniu wartoœci
nieruchomoœci. Jeœli wartoœæ nieruchomoœci wzros³a,
prezydent miasta pobiera jednorazow¹ op³atê, która
nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 30% wzrostu wartoœci
nieruchomoœci (Art. 58.2, 36, 37 Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Rady Starszych, utworzenia
Domu Dziennego Pobytu dla
Seniora, utworzenia komisji dialogu spo³ecznego, w³¹czenia do
konsultacji rad osiedli, uatrakcyjnienia Targówka dla turystów. Z
uwag¹ o braku wspó³pracy
w³adz dzielnicy z radami osiedli
nie zgodzi³ siê wiceburmistrz
S³awomir Antonik, podaj¹c jako
dobry przyk³ad Rady Osiedli:
Zacisze i Targówek Fabryczny.
Dyskusyjn¹ spraw¹ okaza³
siê termin rozpoczynania konsultacji: godziny przedpo³udniowe okaza³y siê dogodne
dla urzêdników, spo³ecznicy

przychodzili raczej na spotkania popo³udniowe.
Zg³aszano tak¿e uwagi na temat docierania z informacjami
o konsultacjach. Mo¿na je znaleŸæ na stronie internetowej
Urzêdu m.st. Warszawy (zak³adka „konsultacje spo³eczne”)
i w biuletynie dzielnicowym.
„Jesteœmy otwarci na propozycje, dotycz¹ce tematów konsultacji” – te s³owa Sylwii Weilandt, koñcz¹ce spotkanie 4 listopada, zainspirowa³y autorkê
niniejszej relacji do zaproponowania, by do zamieszczania
og³oszeñ o konsultacjach spo³ecznych Urz¹d Dzielnicy wykorzysta³ gazetê lokaln¹ o nak³adzie 25 000 egz., towarzysz¹c¹
mieszkañcom Targówka od 15 lat.
K.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)
oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ. U. z 2008 r.
Nr 193 poz. 1194, ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
i¿ w dniu 29 paŸdziernika 2010 r. po korekcie wniosku z
dnia 20 wrzeœnia 2010 r., zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy,
w imieniu którego dzia³a Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka,
03-122 Warszawa, ul. Modliñska 197, w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej budowa projektowanej ulicy od ulicy Kamykowej, poprzez
budowê jezdni, chodnika, zjazdów wraz z odwodnieniem,
na terenie dzia³ek oznaczonych w ewidencji gruntów
nr 4/18, 5, 11, 14, 21, 20/2, 20/3, 20/4 z obrêbu 4-16-35
w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Informacja
W przypadku wydania, w wyniku postêpowania administracyjnego, decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
drogowej, dzia³ki w projektowanym pasie drogowym, objête
t¹ decyzj¹, stan¹ siê w³asnoœci¹ m.st. Warszawy.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z
aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w
terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa, tel. 22 51 03 241, pokój 405, w godzinach
pracy Urzêdu.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, z³o¿ony w dniu 29 paŸdziernika 2010 r. w
sprawie o ustalenie lokalizacji Inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie magistrali wodoci¹gowej wraz
z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ na dzia³kach ew. nr 47/2,
48/4, 53/4, 54/3, 79 z obrêbu 4-07-05 oraz 30, 31 z
obrêbu 4-07-10 w ul. Daniszewskiej, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.
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, w
godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.
10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 -16.00.
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.

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek Prezydenta m.st.
Warszawy reprezentowanego przez Piotra Smoczyñskiego
z-cy Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego:
Nr 109/CP/2010 z dnia 05.11.2010 r. dla inwestycji celu
publicznego, (polegaj¹cej na kompleksowej budowie
ulicy Wspó³czesnej (na odcinku od ul. Ostródzkiej
do mostka na kanale melioracyjnym wraz z niezbêdn¹
infrastruktur¹ towarzysz¹c¹) na dzia³kach nr ew.
48/2, 211, 63/5, 64/25, 64/28, 64/26, 63/8, 64/11, 64/22
w obrêbie 4-16-37 oraz nr ew. 1/148 i 1/72 w obrêbie
4-16-38, po³o¿onych na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w Warszawie)
Pouczenie
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem
Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka
Urzêdu m.st. Warszawy w terminie 14 dni od daty dorêczenia
niniejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia
zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji
inwestycji. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi
Mieszkañców na parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00
oraz wtorki-pi¹tki od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.
Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze,
w poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek
w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ
równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-199.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Europejskie Wyk³ady Otwarte
Jak bezpiecznie kupowaæ przez Internet? Jakie s¹ dotacje dla placówek oœwiatowych i przedsiêbiorców? Jakie
obowi¹zki ma emigrant-konsument wracaj¹cy do kraju? To
tylko niektóre z tematów listopadowych Europejskich Wyk³adów Otwartych. Biuro Funduszy Europejskich Urzêdu
m.st. Warszawy i Centrum Informacji Europejskiej MSZ zapraszaj¹ na spotkania z Uni¹ Europejsk¹.
Europejskie Wyk³ady Otwarte s¹ organizowane od wrzeœnia
2007 r. w ramach Programu Europejskiego dla Warszawy i maj¹
na celu zwiêkszenie wiedzy osób i instytucji z terenu Warszawy
na tematy zwi¹zane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, w
tym z pozyskiwaniem œrodków z funduszy europejskich. Ich
szczególne zadanie polega na podniesieniu potencja³u mieszkañców Warszawy w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej,
przyczyniaj¹c siê do rozwi¹zywania problemów wynikaj¹cych
ze specyfiki lokalnej stolicy. Wyk³ady maj¹ równie¿ zwiêkszyæ
liczbê projektów lokalnych realizowanych na terenie miasta.
Informacje o terminach wyk³adów mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej www.um.warszawa.pl/europa oraz www.cie.gov.pl,
a tak¿e w Wydzia³ach Obs³ugi Mieszkañców wszystkich dzielnic m.st. Warszawy. Spotkania odbywaj¹ siê w œrody przy ul.
Kruczej 38/42 i w czwartki w Pa³acu Kultury i Nauki XX piêtro
(sala 2018, wejœcie od ulicy Marsza³kowskiej).
W inicjatywie Europejskich Wyk³adów Otwartych, skierowanych
do mieszkañców Warszawy, uczestniczy tak¿e Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT – Warszawa, którego zadaniem jest udzielanie informacji, pobudzanie dyskusji na tematy zwi¹zane z Uni¹
Europejsk¹, wskazywanie mo¿liwoœci wykorzystywania œrodków
z funduszy europejskich, a tak¿e organizowanie spotkañ i konferencji w tym zakresie. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT –
Warszawa prowadzony jest przez m.st. Warszawê i wspó³finansowany jest ze œrodków Komisji Europejskiej. Wyk³ady organizowane w ramach ww. punktu wymagaj¹ wczeœniejszej rejestracji
pod adresem e-mail: wyklady_europejskie@um.warszawa.pl.

Pó³ roku z SMS o utrudnieniach w ruchu
Minê³o pó³ roku od uruchomienia us³ugi powiadamiania
SMS o zmianach w organizacji ruchu. Przez ten czas ok.
4 tys. osób otrzyma³o ponad 60 wiadomoœci.
Internetowy serwis eInwestycje (http://inwestmapa.um.warszawa.pl) prowadzony przez Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym uruchomi³, we wspó³pracy z Biu-
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Ogród rozkwita
VIII Ogród Jordanowski przy ul. Suwalskiej 13 na Targówku to jedna z 5 takich placówek wychowania pozaszkolnego
w Warszawie. Funkcjonuje od 1971 roku. Od jesieni ubieg³ego roku przechodzi rozbudowê i modernizacjê, która bêdzie
kosztowaæ 5 375 354 z³ i zakoñczy siê w 2011 roku. Budynek
administracyjny z lat 60. XX wieku zosta³ ocieplony, dobudowano salê zajêæ o powierzchni 60 m2, salê zajêæ informatycznych, szatnie z zespo³em sanitarnym, magazyny sprzêtu sportowego i pomieszczenie dla trenerów. Przy budynku powsta³o zadaszenie, umo¿liwiaj¹ce prowadzenie zajêæ na œwie¿ym
powietrzu oraz estradê i podjazd dla osób niepe³nosprawnych. Obok powsta³ zespó³ boisk: boisko do pi³ki no¿nej, boisko wielofunkcyjne oraz skatepark, plac zabaw dla dzieci i
pole do gry w bule. Przebudowano plac gospodarczy.
VIII Ogród Jordanowski przy przywitaæ prezydent Warszawy
ul. Suwalskiej 13 na Targówku Hannê Gronkiewicz-Waltz.
to jedna z 5 takich placówek
Pani prezydent wysoko oceniwychowania pozaszkolnego w ³a rolê Ogrodu jako miejsca,
Warszawie. Funkcjonuje od gdzie dzieci mog¹ skorzystaæ z
1971 roku. Od jesieni ubieg³e- wielu atrakcji oraz zas³ugi burmigo roku przechodzi rozbudowê strza, który s³ucha mieszkañców.
i modernizacjê, która bêdzie
Zdaniem burmistrza Grzegorza
kosztowaæ 5 375 354 z³ i zaZawistowskiego, modernizacja
koñczy siê w 2011 roku. BudyOgrodu Jordanowskiego to jednek administracyjny z lat 60.
XX wieku zosta³ ocieplony, do- na z inwestycji, poprawiaj¹cych
budowano salê zajêæ o po- jakoœæ ¿ycia. Wyposa¿enie plawierzchni 60 m2, salê zajêæ in- cówki i boiska bêd¹ s³u¿y³y zaformatycznych, szatnie z ze- dowoleniu dzieci i m³odzie¿y.
spo³em sanitarnym, magazyny
sprzêtu sportowego i pomieszczenie dla trenerów. Przy budynku powsta³o zadaszenie,
umo¿liwiaj¹ce prowadzenie
zajêæ na œwie¿ym powietrzu
oraz estradê i podjazd dla osób
niepe³nosprawnych. Obok powsta³ zespó³ boisk: boisko do
pi³ki no¿nej, boisko wielofunkcyjne oraz skatepark, plac zabaw dla dzieci i pole do gry w
bule. Przebudowano plac gospodarczy.
Zakoñczenie pierwszego
etapu prac by³o inspiracj¹ do
uroczystego spotkania z udzia³em wa¿nych goœci, rodziców
i przyjació³ placówki. Nie zra¿aj¹c siê padaj¹cym deszczem, grupa dzieci wysz³a, by

rem Informatyki i Przetwarzania Informacji, us³ugê powiadamiania SMS o zmianach w organizacji ruchu. Us³uga wystartowa³a
na prze³omie kwietnia i maja tego roku. Dotychczas w serwisie
zarejestrowa³o siê ok. 4 tys. u¿ytkowników.
Ka¿dy zainteresowany najœwie¿szymi informacjami o utrudnieniach w ruchu drogowym w mieœcie mo¿e zarejestrowaæ siê
na stronie serwisu i bêdzie otrzymywa³ SMS informuj¹ce o zmianach na warszawskich drogach. Us³uga jest bezp³atna a zamówienie jej bardzo proste. Wystarczy ze strony g³ównej serwisu
eInwestycje (http://inwestmapa.um.warszawa.pl) przejœæ do
zak³adki SMS. Po wpisaniu numeru telefonu komórkowego,
wybraniu dzielnicy Warszawy, o której chcemy otrzymywaæ informacje o wystêpuj¹cych zmianach w organizacji ruchu (mo¿liwe jest wybranie wszystkich dzielnic) i aktywacji us³ugi na wskazany numer bêd¹ wysy³ane informacje o wprowadzanych z powodu prac budowlanych i remontowych zmianach w ruchu drogowym. Us³uga jest bezp³atna i mo¿na z niej w ka¿dej chwili
zrezygnowaæ. Uwaga! Konieczne jest odnawianie aktywacji us³ugi co trzy miesi¹ce – przypomina o tym specjalny SMS.

„Obecnoœæ-spotkanie-dialog”
pod takim has³em 18 listopada odbêdzie siê konferencja naukowa, poœwiêcona zagadnieniom wielokulturowoœci prawobrze¿nej Warszawy. Organizuje j¹ Muzeum Warszawskiej Pragi, nowo
powstaj¹cy oddzia³ Muzeum Historycznego m.st. Warszawy wraz
z Fundacj¹ Hereditas, przy wspó³pracy miejskiego Biura Funduszy Europejskich oraz Centrum Kultury Praga Po³udnie. Konferencja zgromadzi interdyscyplinarne grono badaczy, proponuj¹c referaty z zakresu historii, historii sztuki, socjologii, etnografii
i psychologii.
Problematyka zró¿nicowania narodowoœciowego i wyznaniowego nale¿y do najwa¿niejszych elementów opisu krajobrazu
kulturowego prawobrze¿nych dzielnic Warszawy. Wielokulturowoœæ stanowi bowiem jeden z wyznaczników ich to¿samoœci.
Historia i wspó³czesnoœæ tych terenów zwi¹zana jest z obecnoœci¹ ró¿nych spo³ecznoœci, których przedstawiciele wspó³tworzyli zawsze niepowtarzalny klimat Pragi, Grochowa, Goc³awia,
Saskiej Kêpy, Tarchomina, Targówka czy Bródna. Uczestnicy
spotkania zaprezentuj¹ wyniki swoich badañ, odnosz¹ce siê
do zamieszkuj¹cych na tych terenach ¯ydów, Romów, Wietnamczyków, Rosjan, ewangelików czy prawos³awnych. Nie zabraknie równie¿ egzotycznych w¹tków, jak brazylijska capoeira
na Pradze, wspó³czesne problemy imigrantów wietnamskich czy
dziedzictwo poradzieckich pomników.

Burmistrz wyrazi³ nadziejê, ¿e w
przysz³ym roku powstanie plac
zabaw dla dzieci starszych.
Mimo niesprzyjaj¹cej pogody,
na boisku do pi³ki no¿nej zawodnicy Stowarzyszenia M³odego
Pi³karza UKS Bródno rozegrali
krótki mecz, a na bulodromie –
dublety, w których Targówek I
wygra³ z Targówkiem II.
Historiê VIII Ogrodu Jordanowskiego i aktualn¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹, wychowawcz¹, profilaktyczn¹ i kulturaln¹ przybli¿y³a goœciom prezentacja multimedialna. Prowadzona jest edukacja ekologiczna, od 2006 r. dzia³a Klub Przedszkolaka, od 2007 r. – program
„Ognisko Marzeñ”, by³ konkurs
wiedzy o dr Henryku Jordanie,
s¹ spotkania z teatrem i sobotnie wycieczki do ciekawych
miejsc. Na zajêcia uczêszcza
ok. setki dzieci, od przedszkolaków do 14-latków. Po zakoñczeniu prezentacji goœcie otrzymali ozdobne karty z podziêkowaniem i szkolne szachy, a Pani
Prezydent obdarowa³a dzieci
gr¹ „Mali Powstañcy” i ksi¹¿kami o Warszawie, z zachêt¹ do
zwiedzania miasta.

Od wielu rodziców mo¿na by³o
us³yszeæ, ¿e rozkwit Ogrodu Jordanowskiego to zas³uga Katarzyny Patrzycznej, która kieruje
placówk¹ od 1 kwietnia 2006
roku. Mówi, ¿e obejmuj¹c obiekt
mia³a wra¿enie, ¿e tu czas siê
zatrzyma³, a ona marzy³a o placówce na miarê swoich czasów.
Jej dzia³aniom sprzyjali rodzice i
decydenci. Rozpoczê³a siê modernizacja, dziêki której Ogród
zyska³ przestrzeñ, boiska, plac
zabaw i bulodrom. Do sukcesu
doprowadzi³a pasja i konsekwentna realizacja. Podsumowanie: „Warto marzyæ”.
Katarzyna Patrzyczna w zawodzie nauczyciela pracuje od
2000 roku, wczeœniej – w bran¿y nie zwi¹zanej z edukacj¹.
Mówi, ¿e ¿adne zajêcie nie sprawia³o jej takiej satysfakcji i zadowolenia, jak praca nauczyciela: tu siê odnalaz³a. Ukoñczy³a
studia podyplomowe zarz¹dzania oœwiat¹. Przyjê³a obowi¹zki
odrodzenia Ogrodu Jordanowskiego. Z uœmiechem reaguje
na sugestie kole¿anek, by za
jakiœ czas wystartowa³a wyborach na prezydenta Warszawy.
K.

LXIV sesja Bia³o³êki - sprostowanie bez sprostowania
W odpowiedzi na proœbê radnego Wojciecha Tumasza o
sprostowanie relacji z LXIV sesji Rady Dzielnicy Bia³o³êka, w
punkcie dotycz¹cym budowy szkó³, informujê, i¿ nie uwa¿am
tego za zasadne. Œwiadomie pominê³am informacjê o tym, ¿e
zamiast szko³y na Nowodworach powstanie szko³a przy G³êbockiej, b¹dŸ Hemara, nie chc¹c opisywaæ przedwyborczych,
politycznych utarczek. Szko³a powstanie tam, gdzie jest bardziej potrzebna, co nie oznacza przecie¿, ¿e w przysz³oœci,
jeœli znajd¹ siê œrodki, nie zostanie wybudowana równie¿ szko³a
w Nowodworach. I konkluzja ogólniejszej natury. Marzy mi siê
samorz¹d bez polityki - jak zapewne wielu mieszkañcom miast i gmin.
El¿bieta Gutowska

Dzieñ otwarty notariatu
27 listopada w godz. 10-16 w Pa³acu Prymasowskim
na ul. Senatorskiej 13/15 mo¿na bêdzie uzyskaæ bezp³atne
porady notariuszy na tematy zwi¹zane z dziedziczeniem,
spadkami, testamentami.
Akcja bêdzie przeprowadzona w 11 miastach Polski w centralnych punktach miast (np. Miêdzynarodowe Centrum Kultury
na krakowskim Rynku, Teatr Wybrze¿e w Gdañsku, Pa³ac Prymasowski w Warszawie) dy¿urowaæ bêd¹ notariusze i asesorzy. Odpowiedz¹ na wszelkie pytania zwi¹zane ze sprawami
spadkowymi. Na miejscu bêd¹ te¿ dostêpne informacyjne ulotki.
Wybór tematyki nie jest przypadkowy – notariusze widz¹
ogromne spo³eczne zapotrzebowanie na rzetelne informacje o
dziedziczeniu. Prawo spadkowe to dziedzina, która bardzo ludzi interesuje; œwiadcz¹ o tym zarówno pytania zadawane w
kancelariach, jak i listy nap³ywaj¹ce do redakcji pism poradnikowych. Jednoczeœnie wiele tu niejasnoœci i b³êdnych przekonañ. Wiele osób s¹dzi choæby, ¿e mo¿e w testamencie zapisaæ
konkretne sk³adniki maj¹tku poszczególnym spadkobiercom;
tymczasem w polskim prawie to niemo¿liwe.
W ostatnich latach pojawi³y siê równie¿ nowe instytucje prawne
– przede wszystkim poœwiadczenie dziedziczenia. Umo¿liwia ono
potwierdzenie praw do spadku bez koniecznoœci czekania na
s¹dowe stwierdzenie spadku – zwykle wystarczy jedna wizyta
w kancelarii notarialnej. Wygoda i prostota tego rozwi¹zania
sprawiaj¹, ¿e szybko zdobywa popularnoœæ, wci¹¿ jednak warto
upowszechniaæ wiedzê o nim. Wiêcej szczegó³ów na stronie
Krajowej Rady Notarialnej: www.krn.org.pl

14 nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI, egzaminy
maturalne, gimnazjalne,
nauka jêzyka 609-631-186
ANGIELSKI, hiszpañski,
w³oski - tanio, 601-440-130
ANGIELSKI - nauczycielka,
egzaminy, Tarchomin, tel.
22 670-39-78
ANGIELSKI, niemiecki okolica Ratusza Targówek
606 744 724
ASYSTENT osoby niepe³nosprawnej - szkolenia
502-223-201
BEZSTRESOWO podstawy
obs³ugi komputera 503-765-560
BIOLOGIA, nauczyciel LO,
602-831-540
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
JÊZYK polski - nauczyciel
LO, tel. 602-678-811
LEKCJE muzyki - ró¿ne
instrumenty, dojazd tel.
511-486-484
NAUCZYCIELKA matematyki
z wieloletnim sta¿em udziela
korepetycji 504-384-936
SZKOLENIE
kadrowe
(ubezpieczenia, „P³atnik”)
601-440-130

D • Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
Z Porta, Dre
W • Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
I PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
Transport i obmiar gratis!

O
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,
N
600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

SZKO£A muzyczna CASIO
- Tarchomin, Zacisze - keybord,
fortepian, akordeon, gitara,
flet, gospel - tel. 511-486-484,
503-770-496
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory, naprawa
- dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, materacy, tapicerki
meblowej i samochodowej, (10
lat karcherem) 502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i 698-916-118
GLAZURA, malowanie,
g³adŸ, 692-386-426
HYDRAULIKA wodna,
kanalizacyjna, gazowa,
centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie
22 613-82-96, 696-321-228
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808

ZAWIADOMIENIE

NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
REMONTY rzetelnie, gwarancja,
609-574-750
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki
22 677-71-36, 502-011-257
KUPIÊ ksi¹¿ki 509-204-060
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

Siostrzeñcy
Proszê Szanownych Pañstwa, ze zdumienia a¿ usiad³em. PIS nie jest moj¹ parti¹,
bo z definicji jestem bezpartyjny. Aliœci PIS jest wspó³kreatorem naszej rzeczywistoœci politycznej i gospodarczej. Za chwilê wybory do samorz¹dów lokalnych, a tu - jak siê okreœla - wyrzucono dwie znane dzia³aczki.
Czy odmienne zdanie jest a¿ tak
groŸne? Mog³yby popieraæ lokalnych kandydatów, zwiêkszyæ
ich szanse. Partia, w której teraz ju¿ nikt nie jest pewien w niej
obecnoœci, ma coœ na rzeczy.
Myœlê, ¿e nic dobrego.
W tym wydaniu NGP chcia³bym opisaæ dermatozy psychogenne. Zwierzêta dotkniête tym zespo³em wykazuj¹ tendencjê do samouszkodzeñ. U
psów samouszkodzenia wynikaj¹ z uporczywego wylizywania, drapania jednej lub kilku
okolic cia³a. Najczêœciej s¹ to
dystalne, czyli dalsze odcinki
koñczyn. Koty natrêtnie wylizuj¹ ca³¹ tyln¹ okolicê tu³owia,
miednicy i koñczyny. Czêstym
miejscem jest brzuch.
Mówi siê, ¿e dobrze trzymaæ
jêzyk za zêbami. W tej chorobie jest to bezpoœrednie narzêdzie uszkodzeñ. D³ugotrwa³e
¿ucie i wylizywanie tego samego miejsca powoduje utratê
sierœci i ods³oniêcie skóry, której kolor przypomina nieco powierzchniê kaszanki. Skóra jest
lekko niebieskawa i po³yskliwa.
Ju¿ na tym etapie sugerujê konsultacjê z lekarzem weterynarii. Psychodermatozy nie ustêpuj¹ samoistnie. W kaleczonych okolicach nasila siê œwi¹d
i zwierzaki ze wzmo¿on¹ si³¹
przystêpuj¹ do lizania. Mo¿e to
przypominaæ nerwowe ogryzanie paznokci u ludzi, ale sprawa jest bardziej powa¿na. Z
czasem pojawia siê zapalenie
skóry. Najczêœciej w pocz¹tkowych stadiach rozwoju choroby
kszta³t ³ysin jest okr¹g³y i przypomina 5-z³otowe monety.

Oczywiœcie, z czasem zmiany powiêkszaj¹ siê i pog³êbia
zapalenie skóry. Mog¹ pojawiaæ siê stany ropne, ale te¿
charakterystyczne guzki w kolorze czerwonym. Obecnoœæ
guzków œwiadczy o wyraŸnym
zaawansowaniu, bowiem bez
przerwy ura¿ana skóra zaczyna broniæ siê, wytwarzaj¹c
nadmiern¹ iloœæ ziarniny, czyli
pierwotnej tkanki goj¹cej. Z niej
w³aœnie powstaj¹ ziarniniaki.
Leczenie jest doœæ trudne.
Nale¿y wykluczyæ wiele jednostek chorobowych m.in. atopowe zapalenie skóry, pierwotn¹
ropowicê, nowotwory skóry.
Przed podjêciem leczenia
nale¿y przeanalizowaæ spo¿ywane pokarmy oraz atmosfe-

rê w domu. Piesek pewnej
starszej pani dostawa³ dermatozy psychogennej podczas
wakacji. W jej piêknym domu
pojawia³y siê wnuczêta w charakterze bliskie siostrzeñcom
kaczora Donalda. Nieustanne
wrzaski, nadmierne zainteresowanie zwierzêciem po kilku
dniach wywo³ywa³y objawy
choroby.
W terapii wykorzystuje siê
maœci z zawartoœci¹ antybiotyków i sterydów. Bardzo dobre efekty przynosi laseroterapia biostymulacyjna.

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

ZTM informuje
W zwi¹zku z zakoñczeniem remontu zatoki autobusowej na
ul. Chodeckiej, od 6 istopada przywraca siê funkcjonowanie przystanku CHODECKA 02, funkcjonuj¹cego dla linii 114, 118, 126,
414, N14 oraz N64. Jednoczeœnie przystanek 1155 CHODECKA 52 ulega likwidacji.
W zwi¹zku z brakiem zgody na korzystanie z wiaduktu nad
Tras¹ Toruñsk¹ przy Domu Meblowym IKEA wprowadzone zosta³y nastêpuj¹ce zmiany tras objazdowych linii 112, 126 i 140:
112 (tylko w kierunku krañca KAROLIN) CH MARKI – parking – Radzymiñska – M³odzieñcza – Kondratowicza – Chodecka – ... – KAROLIN
126 NOWODWORY – ... – Kondratowicza – œw. Wincentego
– G³êbocka – jezdnia Centrum Handlowego Targówek – CH
TARGÓWEK 05 – zawrotka na rondzie – jezdnia Centrum Handlowego Targówek – G³êbocka – œw. Wincentego – Kondratowicza – ... – NOWODWORY;
140 DW. WSCHODNI /KIJOWSKA/ – ... – Ko³owa – œw. Wincentego – G³êbocka – CH TARGÓWEK 02 – G³êbocka – zawrotka na rondzie przy ulicy Jesiennych Liœci – G³êbocka – œw.
Wincentego – Ko³owa – ... – DW. WSCHODNI /KIJOWSKA/
Uruchomiony zostanie przystanek CH TARGÓWEK 05 zlokalizowany na terenie nale¿¹cym o Centrum Handlowym Targówek.
Czasowo zawiesza siê funkcjonowanie przystanków: CH
MARKI 02 i CH MARKI 05.
Kursowanie linii 140 odbywaæ siê bêdzie wg specjalnego rozk³adu jazdy.
W celu realizacji postulatów pasa¿erów dotycz¹cych rozszerzenia obs³ugi przystanku SUWALSKA 01, przystanek ten zostaje uruchomiony jako sta³y na trasach linii 104, 112, 134, 156,
204 i jako warunkowy na trasie linii N64.

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 59 ust 1
oraz art. 86 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717
z 2003 r.).
zawiadamiam,
o zmianie wniosku oraz za³¹cznika graficznego z dnia
20.07.2010 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu
wodoci¹gowego na dzia³kach ew. nr 1, 5/9, 5/10, 36/1
z obrêbu 4-16-21 oraz 1/1, 54/1, 56, 3/1, 3/2, 3/3,
4, 5, 13, 23, 55/2, 55/6 z obrêbu 4-16-22 w rejonie
ul. Zdziarsklej i Chudoby, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w Warszawie, w zakresie dodania dzia³ki nr ew. 6/19
z obrêbu 4-16-21.
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 Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do
16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie intemetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Mapa z przebiegiem odebranego przez MPWiK kolektora kanalizacyjnego,
do którego mog¹ siê przy³¹czyæ mieszkañcy Bia³o³êki.

Rada wielu

Jak radny Tondera
pogr¹¿a SLD i PO
Na wstêpie dziêkujê radnemu
Ireneuszowi Tonderze za promocjê. Rozumiem, ¿e radnemu, którego najwiêkszym osi¹gniêciem
jest zajmowanie wraz z ¿on¹
dwóch pierwszych miejsc na listach SLD do Rady Dzielnicy,
trudno jest merytorycznie atakowaæ jednego z najlepszych radnych miasta. Tak siê sk³ada, ¿e
kiedy radny Tondera zajmowa³
siê politykowaniem, ja z³o¿y³em
jedn¹ z najwiêkszych liczb interpelacji i innych interwencji w
sprawach mieszkañców Pragi.
Co ciekawe, radny Tondera w

swej bezsilnej furii atakowa³ moj¹
skromn¹ osobê, natomiast ani
s³owem nie odniós³ siê do niezrealizowanych obietnic koalicji
PO/SLD, które przytoczê:
1) Restauracja ca³ej ul. Z¹bkowskiej ³¹cznie z zabudowaniami wytwórni wódek „Koneser”(...) Jak
ka¿dy mo¿e zobaczyæ, Z¹bkowska
wcale nie zosta³a odrestaurowana.
Wyremontowano jedynie kilka budynków. „Koneser” zosta³ sprzedany prywatnemu podmiotowi. Obecnie trwaj¹ prace budowlane inwestora zwi¹zane z wyburzaniem
czêœci budynków.

2) Rewitalizacja ul. Kawêczyñskiej, wraz z zabudow¹ ul.
Markowskiej. Na ul. Kawêczyñskiej nic nie zrobiono, zaœ
na Markowskiej odnowiono jedynie kilka budynków.
3) Gruntowna przebudowa i
odnowa kwarta³u ulic Kijowskiej,
Targowej, Z¹bkowskiej i Brzeskiej z wykorzystaniem œrodków
unijnych i funduszy prywatnych.
Gruntownie nic nie zrobiono.
4) Zbudowanie systemu œwietlic socjoterapeutycznych, klubów pracy oraz oœrodków integracji spo³ecznej, w celu zmiany
sposobu myœlenia i dzia³ania tej
czêœci spo³ecznoœci lokalnej,
która do tej pory mia³a problemy
z funkcjonowaniem zawodowym
i spo³ecznym. NajwyraŸniej problemy z funkcjonowaniem zawodowym ma Zarz¹d Dzielnicy, który nic w tej sprawie nie zrobi³.
5) Budowa obiektów sportowych (hale, boiska przyszkolne)

Prosto z mostu

Czyste intencje
Jakoœ tak siê sk³ada, ¿e
przed wyborami samorz¹dowymi przybywa konsultacji spo³ecznych. Nie jestem naiwny:
przedsiêwziêcie wykazuj¹ce na
koszt podatników, ¿e w³adza
coœ robi, i w dodatku robi w
uzgodnieniu z mieszkañcami, to
w kampanii wyborczej skarb. W
ostatni¹ niedzielê przed wyborami w³adze dzielnicy Praga Pó³noc zapraszaj¹ do parku przy
Bazylice na „rozgrzewaj¹ce, s¹siedzkie i plenerowe” og³oszenie wyników konsultacji w sprawie modernizacji ulicy Kawêczyñskiej. Wszyscy popieramy
modernizacjê i wszyscy popieramy konsultacje spo³eczne, tylko dlaczego akurat teraz?
Jest doœæ czêst¹ przypad³oœci¹ w demokracji, ¿e nowo
wybrana w³adza wyniki takich
konsultacji wyrzuca do kosza i
zaczyna wszystko od zera, dlatego konsultacje spo³eczne
powinno siê organizowaæ na
pocz¹tku kadencji, tak by zd¹¿yæ z zakoñczeniem inwestycji
przed wyborami i zebraæ owoce w postaci dobrego wyniku
wyborczego. To by³oby fair.
Konsultacje spo³eczne przeprowadzaj¹ tymczasem równie¿

inne dzielnice rz¹dzone przez
PO, np. Wawer, ale nic nie przebije pomys³u dzia³aczy Platformy
na Bemowie. Burmistrz tej dzielnicy zachêca w mediach do konsultacji spo³ecznych, które odbêd¹ siê w dniu... 21 listopada.
Tak, w trakcie ciszy wyborczej
podw³adni burmistrza bêd¹ wystawaæ przed wejœciami do lokali
wyborczych i nagabywaæ g³osuj¹cych do wype³nienia ankiety,
której celem jest wskazanie najpotrzebniejszych inwestycji w
dzielnicy. Nic to, ¿e czêœæ inwestycji z tej listy (budowa torów
tramwajowych, druga linia metra,
Szybka Kolej Miejska) jest kompletnie niezale¿na od w³adz dzielnicy. Znakomita wiêkszoœæ inwestycji zarówno zale¿nych, jak i
niezale¿nych od dzielnicy jest
wpisana w istniej¹ce wieloletnie
programy inwestycyjne. Organizuj¹c konsultacje w³adze dzielnicy albo przyznaj¹ siê, ¿e uchwalone w czasie rz¹dów Platformy
programy inwestycyjne s¹ do
bani i wymagaj¹ g³êbokich zmian,
albo - zmian ¿adnych nie bêdzie,
a ankieta ma spe³niæ inny cel.
Oczywiœcie, celem jest przypomnienie tu¿ przed g³osowaniem na koszt urzêdu mieszkañ-

com, jak wspania³y jest dorobek
w³adz dzielnicy w koñcz¹cej siê
kadencji. Opisy inwestycji w ankiecie obfituj¹ w takie sformu³owania: „ta jedna z najwiêkszych
inwestycji miejskich ostatnich lat
jest ju¿ na finiszu”; „korki na tej
ulicy raz na zawsze przejd¹ do
historii”; „jesteœmy jedyn¹ dzielnic¹, w której przy ka¿dej szkole pojawi³ siê w ostatnich latach
kompleks sportowy”; „apetyt na
miejsca w przedszkolach obecnie zosta³ na Bemowie zaspokojony”; „Bemowo nieustannie
inwestuje w place zabaw” itd.
Zgodnie z has³em: z dala od
polityki. Im dalej od polityki,
tym czystsze intencje...
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

POzytywnie

Rura dla wszystkich
Rada Dzielnicy Bia³o³êka
trzykrotnie w tej kadencji, na
mój wniosek, wyra¿a³a zaniepokojenie postaw¹ Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji, które na terenie
Bia³o³êki opóŸnia³o siê w odebraniu sieci kanalizacyjnych,
wybudowanych dwa lata temu
przez deweloperów w porozumieniu z MPWiK. Sytuacja ta
skutkowa³a brakiem mo¿liwoœci
przy³¹czenia siê do kanalizacji
mieszkañców z terenu Bia³o³êki
Dworskiej, Szamocina i pó³nocnej czêœci Zielonej Bia³o³êki (ul.
Kobia³ka i P³ochociñska).
Parafrazuj¹c wypowiedŸ
pewnego polityka - odpowiedzialny podmiot miejski poznaje siê nie po tym, jak zaczyna,
ale jak koñczy. Cieszê siê, ¿e
zainicjowane przeze mnie dzia³ania Rady Dzielnicy okaza³y
siê skuteczne, a MPWiK dokona³a z pocz¹tkiem listopada

odbioru kolektora kanalizacyjnego o d³ugoœci blisko siedmiu
kilometrów, wybudowanego
nak³adem ok. 50 mln z³! (prawie tyle ile wyniós³ w br. bud¿et
inwestycyjny Bia³o³êki). To bardzo wa¿na i dostrzegalna w najbli¿szym czasie - w sensie praktycznym - inwestycja dla mieszkañców tej czêœci dzielnicy.
Co niezwykle wa¿ne, w krótkim czasie po przejêciu przez
MPWiK kolektora, pod³¹czy
siê do niego oko³o 5000 mieszkañców z nowo budowanych
osiedli. Mo¿liwoœæ pod³¹czenia
otrzymaj¹ tak¿e wszyscy
mieszkañcy ulic, przez które
biegnie kolektor. Ilustruje to
mapka, zamieszczona na
stronie 14 - obok!
Docelowa wydajnoœæ kolektora do odprowadzania œcieków,
zgodnie z koncepcj¹ MPWiK, to
a¿ 100 000 mieszkañców pó³nocno-wschodniej Bia³o³êki. Jest wiêc

du¿a szansa, ¿e ci¹gu najbli¿szych lat nast¹pi pe³ne skanalizowanie tego obszaru Bia³o³êki.
Cieszê siê, ¿e po pocz¹tkowych problemach, dziêki skutecznym dzia³aniom w³adz
m.st. Warszawy, uda³o siê pozyskaæ dla wszystkich mieszkañców tak cenn¹ inwestycjê.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
www.piotrjaworski.waw.pl

Lewa strona
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Wielki niewypa³

w celu wychowania praskiej
m³odzie¿y przez sport. Dzielnicowi radni PiS zg³osili do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
boiska przyszkolne. W 2009 r.
zosta³a oddana do u¿ytku hala
sportowa przy SP 127 rozpoczêta przez zarz¹d z Prawa i
Sprawiedliwoœci. Podobnie stadion przy Kawêczyñskiej, zaprojektowany w poprzedniej
kadencji, zosta³ oddany do u¿ytku z du¿ym opóŸnieniem, poniewa¿ Urz¹d Dzielnicy przez
kilka miesiêcy nie wiedzia³, jakiego wykonawcê robót wybra³.
6) Stworzenie systemu stypendiów dzielnicowych przyznawanych za dobre wyniki w
nauce jak i za osi¹gniêcia sportowe. Nic takiego nie powsta³o.
7) Zmiana wizerunku dzielnicy i tworzenie nowego, artystycznego klimatu poprzez
przyci¹ganie (np. niskimi stawkami najmu) kolejnych galerii,
muzeów, obiektów kulturalnych. Wprowadzono du¿e
podwy¿ki stawek czynszów.
8) Budowa nowego domu
kultury (…) Koalicja PO/SLD
wykreœli³a œrodki finansowe
przeznaczone na tê inwestycjê.
Panie Ireneuszu, czy ma
Pan jakieœ wyt³umaczenie dla
w³asnej nieudolnoœci? Dla niezrealizowania programu wyborczego SLD i koalicyjnego PO?
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Na Wielki Wybuch 5 listopada czekali wszyscy. Zapowiada³y go g³oœno media, a tak¿e
dziesi¹tki bilboardów rozstawionych po ca³ym mieœcie. Kilkanaœcie miliardów lat temu powsta³
z niego Wszechœwiat, teraz
Wielkim Wybuchem mia³o zapocz¹tkowaæ dzia³alnoœæ Centrum
Nauki Kopernik. Wybudowana
w ci¹gu dwóch lat inwestycja
by³a wspólnym projektem Warszawy, Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kosztowa³a 365 milionów z³, z
czego 207 milionów wy³o¿y³a
stolica przy wsparciu œrodków z
Unii Europejskiej. To najwiêksze
tego typu centrum w Polsce, w
którym zwiedzaj¹cy bêd¹ mogli
przeprowadziæ eksperymenty
na 350 eksponatach, poznaj¹c
zjawiska m.in. z dziedziny fizyki, chemii, biologii, nauk spo³ecznych i archeologii. Centrum
powsta³o w malowniczym miejscu, bo nad samym lewym brzegiem Wis³y - na terenie, który
wygospodarowano dziêki wybudowaniu tunelu i zag³êbieniu w
nim Wis³ostrady. Tak w³aœnie tego tunelu, za który zap³aci³ polityczn¹ cenê Pawe³ Piskorski,
atakowany nie tylko przez PiS,
ale równie¿ nieprzychylnych mu
cz³onków Platformy. Ale o tym
jakoœ na pi¹tkowym otwarciu
Centrum wszyscy dziwnym trafem zapomnieli. A byli tam wszyscy wa¿ni: pani prezydent, ministrowie, a nawet premier Tusk.
Wszyscy przyszli zobaczyæ
Wielki Wybuch i w oczekiwaniu
na niego przez pó³torej godziny
dzielnie siedzieli na zimnie,
podobnie jak tysi¹ce przyby³ych
warszawiaków. A tymczasem…
wybuchu nie by³o. Na zakoñczenie multimedialnej prezentacji o
narodzinach Wszechœwiata i hi-

storii nauki w re¿yserii Petera
Greenawaya i Saskii Boddeke
wystrzeli³y tylko trzy na krzy¿
sztuczne ognie. Nic, co by mog³o pozostawiæ w pamiêci niezatarte wra¿enie. Na pewno nie
Wielki Wybuch.
Mo¿e i jakoœ bym prze¿y³ ten
niewypa³ uznaj¹c, ¿e mo¿e siê
nie znam na nowoczesnej sztuce, choæ wed³ug mnie to nie mia³
byæ pokaz dla koneserów, tylko
efektowne widowisko dla tysiêcy przyby³ych i ogl¹daj¹cych w
telewizji transmisjê warszawiaków. Ale zagotowa³em siê, gdy
nieoficjalnie us³ysza³em, ¿e pó³toragodzinne przedstawienie
(fakt, ¿e znakomitych re¿yserów) kosztowa³o a¿ 1,5 miliona
z³otych! Kwota rzeczywiœcie
godna nowego Centrum, ale tylko dlatego, ¿e tak samo kosmiczna. Na miejscu Hanny
Gronkiewicz-Waltz wola³bym
przeznaczyæ j¹ chocia¿by na
miesiêczne obiady w szko³ach
dla 11 tys. dzieci. Bo nawet w
Centrum Nauki Kopernik ciê¿ko
siê uczyæ z pustym ¿o³¹dkiem.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Do wyborów 10 dni
W chwili, gdy czytacie Pañstwo NGP, do wyborów samorz¹dowych pozosta³o oko³o 10
dni. Kampania wyborcza w
toku. Miasto, jak zawsze, rozkwit³o bilbordami, na których
mo¿na znaleŸæ kandydatów
wszystkich
ugrupowañ.
Wszystkie miejsca do tego
zdatne oklejone s¹ lub wkrótce bêd¹ plakatami kandydatów.
Ze skrzynek listowych wysypuj¹ siê lub wkrótce bêd¹ siê
wysypywa³y - ich ulotki. Warto
siê z nimi zapoznaæ. W trakcie
bezp³atnych audycji telewizyjnych liderzy przekonuj¹ do
swoich kandydatów. S¹ to ju¿
pi¹te wybory samorz¹dowe, w
których bêdê mia³ zaszczyt
braæ udzia³. Kandydujê jak zawsze pod szyldem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ka¿de
dotychczasowe wybory by³y
inne, lecz ¿adne do tej pory nie
przebiega³y w tak z³ej i nienawistnej atmosferze. Jêzyk polityki sta³ siê - delikatnie mówi¹c
- bardzo szorstki. Mniej istotna
jest si³a argumentów, bardziej
argumenty si³y. Mimo to zewnêtrzny obserwator, nie œledz¹cy na bie¿¹co polskiej sceny politycznej, móg³by daæ siê
uwieœæ pozorom. Platforma
Obywatelska wymyœli³a wrêcz
karko³omn¹ konstrukcjê, rzucaj¹c do boju o mandaty samo-

rz¹dowe wizerunek premiera
ze sloganem - „Z daleka od
polityki”. Jest to tak samo kuriozalne, jak gdyby PSL zacz¹³
mówiæ, ¿e jest parti¹ apolityczn¹. PSL idzie do wyborów
z has³em „Cz³owiek jest najwa¿niejszy”, co przypomina mi
has³o nie¿yj¹cego ju¿ mojego
znajomego W³odzimierza Nieporêta z wyborów 2005 roku
„Najwa¿niejszy jest cz³owiek”.
Plagiat? Nie wiem - brzmi podobnie. Has³o wyborcze PiS
nie jest zbyt wyszukane i skomplikowane, brzmi bowiem „Prawo i Sprawiedliwoœæ” (cokolwiek by to znaczy³o i jak by to
czytaæ). Po wyrzuceniu pos³anek Jakubiak i Rostkowskiej
partia ta o g³osach kobiecych
mo¿e chyba zapomnieæ. Moje
ugrupowanie stawia na „Cz³owiek- Dom- Praca”, akcentuj¹c
tym samym pamiêæ o jak¿e
wa¿nych sprawach socjalnych.
Oprócz partii parlamentarnych
w wyborach wezm¹ udzia³
dziesi¹tki i setki komitetów lokalnych, najczêœciej zdecydowanie odcinaj¹cych siê od polityki, co w praktyce jest tak
mo¿liwe jak wódka bezalkoholowa. Jak podaje Pañstwowa
Komisja Wyborcza, w wyborach samorz¹dowych wszystkich szczebli weŸmie udzia³
ponad 262 tysi¹ce kandydatów.

Kandydatów jak¿e ró¿nych. Do
dziœ po internecie kr¹¿¹ wyst¹pienia jednego z kandydatów,
który chcia³ zlikwidowaæ
wszystko - aby nie by³o ju¿ niczego. Tak wiêc, jeœli czytacie
Pañstwo w ulotce czy na plakacie, aby g³osowaæ na s¹siada, przed oddaniem g³osu
przyjrzyjcie siê, czy to jest jedyny argument za wykonaniem
tej czynnoœci. Chcia³oby siê,
aby obywateli Pragi w samorz¹dzie reprezentowali rzeczywiœcie jej mieszkañcy - ludzie
m¹drzy i odpowiedzialni.
Ireneusz Tondera
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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Szanowni Pañstwo!
Jestem kandydatem Prawa i Sprawiedliwoœci na Radnego
m.st. Warszawy. Startujê w Wyborach Samorz¹dowych po raz
trzeci. W wyborach w 2002 r. dziêki Pañstwa g³osom, zosta³em
wybrany na funkcjê Radnego Dzielnicy Praga Pó³noc. W kolejnych
wyborach w 2006 r. dziêki g³osom mieszkañców Pragi Pó³noc i
Bia³o³êki uzyska³em zaszczytny mandat Radnego m.st. Warszawy.
Znacie mnie Pañstwo z tego, ¿e nie bojê siê wyzwañ. Jestem osob¹
niezale¿n¹, maj¹c¹ swoje zdanie. W dzia³aniach na rzecz spo³ecznoœci
lokalnej najwa¿niejsza jest skutecznoœæ. Dzia³anie w opozycji
nie jest ³atwe. Mimo trudnych warunków zewnêtrznych uda³o
mi siê dla Pañstwa wiele zrobiæ. Moim marzeniem jest, by zbli¿aj¹ce
siê Wybory Samorz¹dowe odbywa³y siê w oderwaniu od walki
politycznej, z poszanowaniem konkurentów politycznych. W wyborach
samorz¹dowych barwy polityczne nie powinny mieæ znaczenia, bo
przecie¿ ulica, szko³a, szpital, przedszkole nie maj¹ zabarwienia
politycznego. W dotychczasowej oœmioletniej dzia³alnoœci w
samorz¹dzie kierowa³em siê w³aœnie t¹ zasad¹.
Proszê o Pañstwa g³os i jednoczeœnie zapewniam, ¿e Wasz g³os
nie zostanie zmarnowany.

Zbigniew Adam Cierpisz
e-mail: zbigniewcierpisz@op.pl,

Prawo i Sprawiedliwoœæ
Wybory Samorz¹dowe 2010

Dla S³owiañskiego oto Papie¿a otwarty tron
Te prorocze s³owa Juliusza S³owackiego pos³u¿y³y za motto koncertu, który odby³ siê
7 listopada w koœciele œw. Mateusza Aposto³a i Ewangelisty przy ul. Ostródzkiej 172 w
wykonaniu Wilanowskiego Towarzystwa Chóralnego.
Juliusz S³owacki nakreœli³ w Wilanowskiego Towarzystwa Bijak, wieloletni proboszcz
swoim wierszu porywaj¹c¹ wi- Chóralnego pod dyrekcj¹ An- Parafii Œw. Anny w Wilanowie.
Nale¿¹cy do Federacji Chórów
zjê S³owiañskiego Papie¿a. drzeja Kocika.
To, co przed stu szeœædziesiêW paŸdzierniku tego roku Koœcielnych Caecilianum zeciu laty by³o jedynie poetyck¹ Chór Wilanowski obchodzi³ ju- spó³ rokrocznie wystêpuje na
wizj¹, dzisiaj zosta³o w pe³ni bileusz 60-lecia swojej dzia³al- Festiwalu Chóralnym Caeciliauwierzytelnione niezwyk³ym noœci artystycznej. Jest najd³u- num w Archikatedrze Warpontyfikatem Jana Paw³a II. I ¿ej dzia³aj¹cym zespo³em chó- szawskiej. Bra³ te¿ udzia³ w
w³aœnie jemu poœwiêcony by³ ralnym w Wilanowie. Od po- Festiwalach Maryjnych w Popierwszy, z cyklu „Muzyczna cz¹tku wspiera³ go i otacza³ wsinie oraz w XVIII Miêdzynajesieñ”, koncert w wykonaniu opiek¹ ks. pra³at Bogus³aw rodowym Festiwalu Muzyki
Religijnej im. ks. Stanis³awa
Ormiñskiego w Rumii.
Chór Wilanowski jest laureatem XVI Miêdzynarodowego
Nastêpna gazeta - 17 listopada
Festiwalu Muzyki Adwentowej i
Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿ Bo¿onarodzeniowej w Pradze
elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka (Czechy) w 2006 r. i II MiêdzyMaciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy narodowego Festiwalu Muzyki
sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów Bo¿onarodzeniowej w Bratys³aw tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Mate- wie w 2007 r. W tym samym
lub TS. Za treœæ reklam, roku chór koncertowa³ na Kahria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem
lenbergu w Wiedniu, sk¹d w
og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.
1683 r. Jan III Sobieski dowoRedakcja: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2
dzi³ zwyciêsk¹ bitw¹ z Turkami,
tel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38
a w 2008 r. – w Konstanz w
poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14 Niemczech, na jubileuszu 40lecia parafii, której proboszczem
strona internetowa - www.ngp.pl
jest polski ksi¹dz salezjanin.
e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
Podczas niedzielnego kondla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
certu w koœciele Œw. Mateusza
redakcja: redakcja@ngp.pl
Aposto³a i Ewangelisty artyœci
z Wilanowskiego Towarzystwa
OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
Chóralnego zaprezentowali
redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
szereg ró¿norodnych utworów
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
sakralnych, przeplatanych reBogumi³a 507-257-824,
cytacjami nawi¹zuj¹cymi do
Jagoda 605-037-515
najwa¿niejszych wydarzeñ z
Pawe³ 609-490-949
¿ycia Karola Wojty³y. Wystêp
oraz biuro og³oszeñ:
rozpocz¹³ hymn „Bogurodzica”.
„Marcin” ul. Œwiatowida
Nastêpnie us³yszeliœmy pieœni
róg Æmielowskiej paw. VIA
wspó³czesnych kompozytorów
muzyki koœcielnej, ksiê¿y Wojtel. 22 423-63-64, 606-969-280

ciecha Lewkowicza i Zbigniewa
Szygendy oraz dwa anonimy z
XVI wieku, „O matko mi³oœciwa” i „Witaj pokarmie”. Chór
wykona³ te¿ „Stabat Mater”
wêgierskiego kompozytora Zoltana Kodaly’ego oraz pieœñ-

modlitwê „Serce Jezusa” w
opracowaniu Antoniego Zo³y.
Ze wzruszeniem wys³uchaliœmy fragmentów wspomnieñ
Karola Wojty³y z ró¿nych okresów jego ¿ycia oraz relacji ludzi, których odwiedzi³ podczas
swoich s³ynnych górskich wycieczek. Koncert zakoñczy³o
wspólne wykonanie „Barki”,
ulubionej pieœni papie¿a.

Organizatorami koncertu
Wilanowskiego Towarzystwa
Chóralnego byli: burmistrz
Dzielnicy Bia³o³êka Jacek Kaznowski wraz z Rad¹ i Zarz¹dem, Wydzia³ Kultury, Fundacja Kultury i Edukacji AGARTIS oraz proboszcz Parafii Œw.
Mateusza Aposto³a i Ewangelisty ks. Mariusz Ratajczyk.
Joanna Kiwilszo

nowa gazeta praska

Nowy park i plac zabaw na Bia³o³êce
Stowarzyszenie Moja Bia³o³êka wraz z Urzêdem Dzielnicy Bia³o³êka, serdecznie zapraszaj¹ na uroczyste otwarcie parku i placu zabaw przy ul. Ruskowy Bród (skrzy¿owanie z
ul. Mañkowsk¹) w niedzielê 14 listopada o godz. 14. W programie: ognisko, poczêstunek,
zabawy i konkursy dla dzieci, wyœcigi zwariowanymi samochodami, „bajkowe zagadki”,
wyœcigi na olbrzymich ¿yrafach, szalona dyskoteka.
Park i plac zabaw powsta³y w wyniku trzylet- cjatywê mieszkañców. W dalszym etapie plac
niej inicjatywy stowarzyszenia Moja Bia³o³êka i wzbogaci siê o kolejne elementy wyposa¿enia,
okolicznych mieszkañców, którzy wziêli sprawy powstanie boisko, korty tenisowe i budynek do
we w³asne rêce - sami znaleŸli ziemiê, wskazali obs³ugi terenu z miejscem na klub sportowy, bidzielnicy dzia³kê, zaoferowali nawet, ¿e sami bliotekê. Koordynatork¹ inicjatywy Park i Plac
ogrodz¹ teren. Uda³o siê zainteresowaæ spraw¹ zabaw na Ruskowym Brodzie jest Agnieszka BoUrz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, który sfinansowa³ ini- rowska, prezes Stowarzyszenia Moja Bia³o³êka.

