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www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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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

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
Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 22 614 48 55, 22 614 48 53, 602 619 939

Radosne Œwiêto Wolnoœci
Praskie obchody œwiêta 11
listopada, organizowane
przez Urz¹d Dzielnicy Praga
Pó³noc wspólnie z Urzêdem
Miasta Warszawy, rozpoczê³y siê przy œwietle dziennym.
Obok sceny przed Centrum
Handlowym Wileñska, pod
jednym z namiotów mo¿na
by³o poznaæ tysi¹c mo¿liwoœci zawodu ¿o³nierza polskiego, a nawet zg³osiæ chêæ
wst¹pienia do Narodowych
Si³ Rezerwowych. W drugim
namiocie, nagrod¹ za podanie nazwy gry miejskiej by³y
gad¿ety i upominki z logo
LOTTO, wspó³organizatora
imprezy.
O godz. 16 sprzed Dworca
Wschodniego ruszy³a parada, prowadzona przez stary
wóz stra¿acki z wielkim
Or³em Bia³ym na przodzie. Za
nim jechali rycerze z Chor¹gwi Dragoñskiej na koniach,
cheerleaderki, 15 zabytkowych automobili, od syrenki i
maluchów, po d³ugiego lincolna i ogórka. Pasa¿erowie
œpiewali patriotyczne pieœni,
pod¹¿aj¹c ulic¹ Targow¹ do
dawnych koszarów na ul. 11
Listopada.

O godzinie 18. rozb³ys³y
œwiat³a na scenie. Gdzie jest
ulica 11 Listopada? Gdzie siê
dokoñczenie na str. 10

CENTRUM KREDYTÓW BANKOWYCH
- do 250 000 bez porêczycieli
- minimalny dochód 370 z³
- decyzja kredytowa w 5 minut
KREDYT KONSOLIDACYJNY:
Na sp³atê innych kredytów
Z jedn¹, ni¿sz¹ rat¹
Plus dodatkowa gotówka
Dla wszystkich do 20 000 z³
na oœwiadczenie
Procedury uproszczone,
bez zaœwiadzeñ
W ofercie linie kredytowe:
- bez BIK
- bez zgody wspó³ma³¿onki/a
- bez uregulowanej s³uzby wojskowej
Pracujemy dla Ciebie w godz. 10-18
Znajdziesz nas:
ul. Targowa 66 paw. 31
22 499 87 09, 502 130 300
Al. Jana Paw³a II 43A, paw. 19A
22 423 81 81, 500 037 177

Dyrektor Szpitala Praskiego
p.w. Przemienienia Pañskiego
(Al. Solidarnoœci 67, wejœcie od ul. Panieñskiej)
zaprasza 18 listopada w godzinach 15.00-19.00
na dzieñ Otwartych Drzwi.
Ka¿dy mo¿e obejrzeæ, zapoznaæ siê z nowo wybudowanym
pawilonem A2, jego wyposa¿eniem oraz nowoczesnymi
rozwi¹zaniami technologicznymi.

STOMATOLOGIA
ESTETYCZNA
Protetyka ♦ Chirurgia ♦ Implanty ♦ RTG

GINEKOLOGIA
ci¹¿y, ginekologiczne, piersi,

USG tarczycy, jamy brzusznej

Wymra¿anie nad¿erek ♦ Leczenie hormonalne
♦ Ci¹¿a - wczesne wykrywanie wad p³odu
BADANIA LABORATORYJNE

ul. Bia³ostocka 7, tel. 22 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 22 618-40-50
www.demeter.com.pl

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!

Samorz¹d to misja
Cztery lata funkcjonowania samorz¹dów minê³y bardzo
szybko, w niedzielê wybory 2010. Koñcówka kadencji
zawsze sk³ania do podsumowañ. O podsumowanie tej
mijaj¹cej poprosiliœmy Jacka Kaznowskiego, burmistrza
dzielnicy Bia³o³êka.
- Na pocz¹tek chcia³a- minaj¹c oczywiœcie o tych lobym siê cofn¹æ do roku kalnych. Przez wiele lat obie2006, kiedy to rozpoczyna³ cywano mieszkañcom Bia³o³êPan swoj¹ pracê jako bur- ki budowê Mostu Pó³nocnego,
mistrz. Jaka by³a wówczas modernizacjê Modliñskiej, metro czy te¿ w zamian liniê tramPañska wizja tej funkcji?
- Moje oczekiwania by³y re- wajow¹. Te zadania umieszalistyczne. Jak siê rych³o oka- czano w planie inwestycyjnym
za³o, nie odbiega³y od rzeczy- w perspektywie 20-30 lat. Powistoœci. Mia³em œwiadomoœæ stanowi³em, ¿e muszê to przyspieszyæ i urealniæ. Problemy
miejsca, w którym znalaz³y siê
komunikacyjne stawa³y siê
dzielnice po wprowadzeniu
najwiêksz¹ bol¹czk¹ dzielnicy.
nowego ustroju Warszawy.
dokoñczenie na str. 2
Zmieni³y siê uwarunkowania
realizacji wa¿nych dla miasta i
OKULARY dla CIEBIE !!!
dzielnic inwestycji. Scentralizowanie stolicy sprawi³o, ¿e
Z tym og³oszeniem:
decyzje dotycz¹ce dzielnic zaBADANIE WZROKU GRATIS
pada³y na szczeblu miasta,
BEZ KONIECZNOŒCI ZAKUPU
oczywiœcie nie bez ich udzia- 50% NA OPRAWKI
³u. Rady dzielnic opiniowa³y
przecie¿ kwestie bud¿etu, inSALON OPTYCZNY
westycji ogólnomiejskich, lo„DBAM O WZROK”
kalnych, nazewnictwa ulic itp.
CH
TESCO
ul. STALOWA 60/64
Kiedy rozpoczyna³em swoj¹
pracê w 2006 roku, zdecydoTel. 531 531 818
wa³em, ¿e postawiê na inwepn.-sob. 9-21, niedz. 10-19
stycje strategiczne, nie zapo-

MACIEJ

JANKIEWICZ
Materia³ KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

Nr 1 do Rady Dzielnicy - Targówek Mieszkaniowy

Komitet Wyborczy SLD
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Pó³rolniczak
mieszka w prawobrze¿nej Warszawie od æwieræwiecza, od 16 lat pe³ni
obowi¹zki prezesa Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Praga”, ma 12-letnie doœwiadczenie
samorz¹dowe, startuje do Rady Warszawy z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Swój program prezentowa³ Pañstwu w poprzednich wydaniach NGP. Dzisiaj przedstawia
najwa¿niejsze punkty programu, którego has³o brzmi:

„CHCEMY DOBRZE MIESZKAÆ”
w Warszawie bezpiecznej, przyjaznej, w harmonijnie ukszta³towanym otoczeniu,
z zieleni¹, obiektami sportowymi i kulturalnymi oraz dobr¹ komunikacj¹.
Szanowni Pañstwo
Mieszkañcy Bia³o³êki i Pragi
Bia³o³êka i Praga musz¹ mieæ doœwiadczonych
i przygotowanych merytorycznie radnych
w Radzie Miasta.
Moje przygotowanie zawodowe oraz wiedza i
doœwiadczenie, pozyskane podczas pracy
zawodowej i samorz¹dowej, w po³¹czeniu
z emocjonalnym zwi¹zkiem z Prag¹ i Bia³o³êk¹
- tu mieszkam i pracujê - daje gwarancjê,
¿e skutecznie bêdê reprezentowa³ interesy
mieszkañców Pragi i Bia³o³êki w Radzie
Warszawy.
Kandydujê do Rady Miasta, aby zadbaæ o jak
najwiêksze œrodki z bud¿etu miasta na rozwój
Pragi i Bia³o³êki, aby mo¿na by³o kontynuowaæ
zainicjowane przeze mnie w poprzedniej kadencji
projekty. Jestem pewien, ¿e moja wiedza
i doœwiadczenie pozwol¹ mi skutecznie ten
cel zrealizowaæ.
Za szczególnie wa¿ne dla naszych dzielnic
uwa¿am:
* usprawnienie i rozbudowê uk³adu komunikacyjnego
Bia³o³êki i Pragi
* zapewnienie na Bia³o³êce wystarczaj¹cej iloœci
miejsc w szko³ach, przedszkolach i ¿³obkach
* odnowê zabytkowych kamienic starej Pragi oraz
remonty budynków komunalnych
* budowê mieszkañ dla osób mniej zamo¿nych
* budowê parków, terenów rekreacyjnych i obiektów
sportowych

Korzystaj¹c z doœwiadczenia zawodowego
szczególnie zajmê siê sprawami:
* zawy¿onych op³at za u¿ytkowanie wieczyste
* przyjêciem przez Radê Miasta uchwa³y przyznaj¹cej
bonifikaty dla mieszkañców spó³dzielni i wspólnot
mieszkaniowych przy wykupie gruntu
* regulacj¹ stanu prawnego gruntów
Dziêkujê za poparcie

Lat 54
Wykszta³cenie

wy¿sze, Absolwent Wydzia³u
Zarz¹dzania Uniwersytetu
Warszawskiego

Rodzina

¿ona i troje doros³ych dzieci

Miejsce
zamieszkania

Bia³o³êka

Miejsce pracy

Praga, Prezes Zarz¹du RSM „Praga”

Dzia³alnoœæ
samorz¹dowa

1998-2002 Radny Gminy Bia³o³êka,
2002-2006 Radny m.st. Warszawy,
2006-2010 Radny Dzielnicy Bia³o³êka

Dzia³alnoœæ
spo³eczna

od 2000 r. Prezes Unii Spó³dzielców
Mieszkaniowych w Polsce

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

Samorz¹d to misja
dokoñczenie ze str. 1

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego panowa³ chaos, by³y one
skonstruowane na wysokim
poziomie ogólnoœci, wobec
czego, korzystaj¹c z nich mo¿na by³o budowaæ niemal
wszystko i wszêdzie. Wokó³
tych planów koncentrowa³o
siê wiele konfliktów spo³ecznych, wynikaj¹cych m.in. z
tego, i¿ w naszej dzielnicy
przewa¿aj¹ prywatne grunty i
wszelkie próby tworzenia infrastruktury drogowej, wodoci¹gowej, gazowej wymaga³y
wykupów tych gruntów. Si³¹
rzeczy musieliœmy wypracowaæ pewn¹ opcjê patrzenia na
problemy Bia³o³êki – opcjê
szersz¹, nie zaœ tak¹, która
koncentruje siê wy³¹cznie na
problemach lokalnych. Trzeba
by³o przyjrzeæ siê tym problemom na tle kwestii dotycz¹cych ca³ego miasta, a tak¿e z
punktu widzenia interesów
ró¿nych grup spo³ecznych.

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

Obok rdzennych bia³o³êczan
pojawi³a siê potê¿na grupa
nowych mieszkañców dzielnicy, pochodz¹cych nie tylko z
Warszawy, ale i z innych zak¹tków naszego kraju. Zamieszkali w nowych osiedlach
mieszkaniowych Bia³o³êki i
mieli pewne oczekiwania dotycz¹ce infrastruktury, komunikacji, opieki zdrowotnej, dostêpu do placówek oœwiatowych i kulturalnych. Interesy
rdzennych mieszkañców i
mieszkañców nap³ywowych
trzeba by³o pogodziæ. Kiedy
po raz pierwszy przemawia³em jako burmistrz na sesji
Rady Dzielnicy obieca³em, ¿e
bêdê zabiega³ zarówno o inwestycje strategiczne, jak i o
te lokalne.
- Czy ma Pan poczucie, ¿e
uda³o siê spe³niæ te obietnice? Czy jest coœ, co Pana
rozczarowa³o?
- Staram siê nigdy nie sk³adaæ obietnic bez pokrycia. Patrzê realnie, wiêc udaje mi siê
unikaæ uczucia rozczarowania.
Oczywiœcie mam œwiadomoœæ,
¿e mog³oby byæ lepiej, wiêcej.
Jednoczeœnie przychodzi refleksja, ¿e œrodki w bud¿ecie
miasta s¹ ograniczone i ¿e nie
jesteœmy jedyn¹ dzielnic¹, która wymaga inwestowania, a
poza tym trzeba pamiêtaæ, ¿e
cztery lata temu sytuacja ekonomiczna stolicy by³a znacznie
lepsza. W mniejszym lub wiêkszym stopniu kryzys dotkn¹³
wszystkich, do bud¿etu miasta

wp³ynê³o mniej dochodów z
podatków od osób prawnych i
fizycznych, zabrak³o w nim 2,5
mld z³. Ogromnym powodem
do satysfakcji jest dla mnie –
w ci¹gu tych czterech lat - wybudowanie czy te¿ rozpoczêcie budowy szeœciu szkó³, co
jest ewenementem w historii
dzielnicy. Do tego nale¿y dodaæ trzy przedszkola i jeden
¿³obek – zreszt¹ pierwszy publiczny ¿³obek w dzielnicy, kilka placów zabaw, skate-park,
boiska sportowe, sztuczne lodowisko. Trzeba ju¿ myœleæ o
tym, jak znaleŸæ œrodki na realizacjê kolejnych trzech szkó³,
a potem na ich funkcjonowanie. Uda³o siê podpisaæ umowê z MPWiK na budowê infrastruktury kanalizacyjnej za
kwotê 130 mln z³. Nowum, które wprowadziliœmy w dzielnicy,
jest zaanga¿owanie firm deweloperskich w budowê – za ich
œrodki – infrastruktury towarzysz¹cej budowie osiedli mieszkaniowych. Czasem jest to budowa drogi, czasem jej modernizacja, innym razem budowa
magistrali kanalizacyjnej.
- Co Panu osobiœcie da³y
te cztery lata?
- Niew¹tpliwie jest to poczucie satysfakcji. Nie chodzi wy³¹cznie o to, ¿e uda³o siê wybudowaæ jedn¹ czy drug¹
szko³ê. Zasta³em bardzo ma³¹
dotacjê na sport i kulturê, uda³o mi siê znacz¹co j¹ zwiêkszyæ. Dziêki temu wyszliœmy z
szersz¹ ofert¹ kulturaln¹ dla

ca³ej dzielnicy. Dla mnie jest to
nies³ychanie istotne, bowiem
mam poczucie, ¿e odbiór kultury integruje spo³ecznoœæ lokaln¹. Mamy swoj¹ orkiestrê
symfoniczn¹, mamy spore grono odbiorców koncertów, powsta³a moda na bywanie na
bia³o³êckich imprezach kulturalnych, organizujemy – jako
jedna z trzech dzielnic – Sylwestra i koncert noworoczny.
Funkcjê integruj¹c¹ spe³nia
równie¿ sport masowy, nie do
przecenienia szczególnie jeœli
chodzi o dzieci i m³odzie¿.
Sport uczy dyscypliny, zdrowej
rywalizacji, w³aœciwego podejœcia do obowi¹zków, zdrowego stylu ¿ycia. Satysfakcjê
mam równie¿ z faktu, i¿ wreszcie ruszy³y du¿e inwestycje –
Most Pó³nocny, modernizacja
Modliñskiej, modernizacja torowisk z Legionowa do Warszawy, dziêki czemu nasi
mieszkañcy mog¹ korzystaæ z
szybkiej kolei, w nieodleg³ej
perspektywie pojawi siê w
dzielnicy szybki tramwaj. Nie
zapomnê, jak na którymœ ze
spotkañ podesz³a do mnie
starsza pani i zapyta³a czy
mo¿e byæ pewna, ¿e za swojego ¿ycia przejedzie nowym
mostem na Bielany, mog³em j¹
zapewniæ, ¿e tak bêdzie.
- W powszechnej opinii
uchodzi Pan za cz³owieka
kryszta³owo uczciwego i samorz¹dowca z krwi i koœci.
- Jeœli taka jest opinia o
mnie, wypada mi jedynie siê
z tego cieszyæ. Rzeczywiœcie,
¿yjê sprawami tej dzielnicy i
zawsze chcia³em jak najwiêcej tu zrobiæ. Mam poczucie,
¿e bycie dobrym samorz¹-

Nasz kandydat do Rady Miasta
Lista nr 1 Miejsce nr 3
dowcem musi siê ³¹czyæ z poczuciem, ¿e jest to bardziej
misja ni¿ funkcja. Nie ogl¹dam
siê na nagrody i gratyfikacje,
przyszed³em tu, by rozwi¹zywaæ konkretne problemy i zawsze satysfakcjonuje mnie,
gdy to siê uda. Najlepsz¹ gratyfikacj¹ jest dla mnie sytuacja, gdy us³yszê s³owo „dziêkujê” od mieszkañca dzielnicy, zadowolonego z czegoœ,
co uda³o siê wykonaæ. A problemów jest wiele i nie wszystkie udaje siê rozwik³aæ w perspektywie czterech lat.
Jestem urodzonym warszawiakiem, ch³opakiem ze Œródmieœcia, w Bia³o³êce mieszkam od 1982 roku, kiedy to
otrzyma³em przydzia³ na
mieszkanie z tzw. ksi¹¿eczki
studenckiej. Pamiêtam, ¿e w
pierwszym odruchu by³em
zszokowany t¹ lokalizacj¹,
traktowa³em mieszkanie tutaj
jak rodzaj zes³ania. W Warszawie wówczas niewielu s³ysza³o o Bia³o³êce. Jednym ruchem
ja i moja rodzina zostaliœmy
odciêci od znajomych i przyjació³, autobusów prawie tu nie
by³o, nie by³o samochodu, telefonu. Pojawi³o siê parê domów w szczerym polu, zero
sklepów. £atwo sobie wyobraziæ jak siê poczu³em, bêd¹c
przecie¿ m³odym cz³owiekiem,
¿¹dnym wra¿eñ i kontaktów z
ludŸmi. To by³y iœcie pionierskie czasy. Stosunkowo szybko w³¹czy³em siê w sprawy samorz¹dowe, zosta³em przewodnicz¹cym rady ówczesnej
gminy Bia³o³êka i zacz¹³em
przemyœliwaæ, co mo¿na by³oby zrobiæ, by zintegrowaæ nieco lokaln¹ spo³ecznoœæ. Od

razu przysz³a mi na myœl wy¿sza kultura. W koœciele przy
Myœliborskiej organizowaliœmy
koncerty filharmoników, uda³o
siê zorganizowaæ wielki koncert Sinfonii Varsovii pod dyrekcj¹ Krzysztofa Pendereckiego. Mam wielki sentyment
do tamtych czasów, ale trzeba
patrzeæ w przysz³oœæ. Dziœ jesteœmy w innym miejscu. Ta
dzielnica nie jest ju¿ tamt¹,
sprzed lat. Nie jest ju¿ peryferyjna. W trakcie mojej kadencji jako burmistrza uda³o siê
wpompowaæ 6 mld z³ w inwestycje strategiczne, wydaliœmy
równie¿ 200 mln z³ na inwestycje lokalne, tyle mo¿na by³o
uzyskaæ. Przypominam, ¿e to
miasto podejmuje decyzje dotycz¹ce tych œrodków, nie zaœ
dzielnica. My jedynie opiniujemy. Uda³o siê zrobiæ ogromnie
du¿o i bardzo siê cieszê, ¿e
mam w tym swój udzia³. Jestem jednak ostatnim cz³owiekiem, który z tego powodu
chcia³by l¹dowaæ na laurach,
bowiem do zrobienia jest jeszcze mnóstwo.
Rozmawia³a
El¿bieta Gutowska

OKNA PCV
RABAT DO 30%
Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦ ¯aluzje
Verticale ♦ Parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297
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Zosta³o du¿o pracy (2)
Ci¹g dalszy wywiadu z Sebastianem Wierzbickim – wiceprzewodnicz¹cym SLD w stolicy,
radnym Rady Warszawy w mijaj¹cej kadencji i liderem listy SLD w okrêgu nr 6 (Praga Pó³noc
i Bia³o³êka) w wyborach samorz¹dowych 21 listopada.
W poprzednim numerze szko³ach, przedszkolach i ¿³ob- (SZPZLO Praga Pó³noc), w któgazety rozmawialiœmy o po- kach dla wszystkich potrzebuj¹- rym jestem przewodnicz¹cym
wstaniu i funkcjonowaniu cych mieszkañców obu dzielnic. Rady Spo³ecznej. Nastêpny
koalicji SLD – PO rz¹dz¹cej Niezmiernie wa¿na jest budowa priorytet to kontynuowanie rewiWarszaw¹ przez ostatnie nowych mieszkañ komunalnych talizacji Pragi i jej zabytków we
cztery lata i jej najwiêkszych i remonty istniej¹cych i obiecu- wspó³pracy z organizacjami posukcesach. Dziœ czas zapy- jê, ¿e w nowej kadencji te miesz- zarz¹dowymi, które od lat siê w
taæ o niepowodzenia.
kania powstan¹. Kolejna sprawa to anga¿uj¹, jak chocia¿by Zwi¹Dla mnie najwiêkszym niepo- to zwiêkszenie dostêpu do pu- zek Stowarzyszeñ Praskich. I
wodzeniem by³o przeniesienie blicznej, bezp³atnej s³u¿by zdro- wreszcie uruchomienie darmosporu politycznego pomiêdzy wia, podnoszenie jej standardów wego dostêpu do internetu, co
PiS i PO na szczebel samorz¹- i powstrzymanie jej prywatyza- w stolicy europejskiego pañstwa
du. Naprawdê wiele czasu zosta- cji. Publiczna opieka zdrowotna powinno byæ standardem!
³o zmarnowane na ja³owe dysPlany ambitne…
mo¿e byæ œwiadczona na takim
kusje i „pyskówki” na sesjach
Plany s¹ bardzo ambitne,
rady miasta i w dzielnicach. Wina samym poziomie jak prywatna,
czego
najlepszym
dowodem
jest
ale
realne do wykonania. Zaza to le¿y zarówno po stronie
przedstawicieli Prawa i Sprawie- funkcjonowanie pó³nocnopra- niedbania prawobrze¿nej Wardliwoœci, jak i Platformy. Z wy- skiego zespo³u przychodni szawy s¹ tak du¿e, ¿e dziœ mumiernych niepowodzeñ najbardziej bol¹ mnie te dotycz¹ce inwestycji na terenie prawobrze¿nej Warszawy, a wiêc opóŸnienia w rozpoczêciu budowy Trasy Œwiêtokrzyskiej, Trasy Tysi¹clecia, Mostu Krasiñskiego i od³o¿enie na przysz³oœæ budowy tras
dojazdowych do Mostu Pó³nocnego, co grozi parali¿em komunikacyjnym przy wjeŸdzie na
most z ul. Modliñskiej. Jako radni SLD mocno to oprotestowaliœmy i urzêdnicy pani prezydent
musieli wycofywaæ siê z tego pomys³u, choæ za kolejnym razem
ostatecznie go przeforsowali, t³umacz¹c fatalnym stanem finansów miasta. Mam nadziejê, ¿e
uda siê nam to zmieniæ w nowej
kadencji i mieszkañcy wschodniej Bia³o³êki równie¿ bêd¹ mieli
bezpoœredni dojazd do nowego
mostu. I wreszcie bezp³atny internet bezprzewodowy – za jego
brak w Warszawie Hannie Gronkiewicz-Waltz nale¿y siê co najmniej ¿ó³ta kartka!
Jakie plany na kolejn¹
kadencjê?
Moimi priorytetem jest poprawa komunikacji poprzez doprowadzenie linii tramwajowej przez
Most Pó³nocny na Tarchomin,
przed³u¿enie drugiej linii tramwajów od pêtli na ¯eraniu i utworzenie po³¹czeñ ze wschodniej
Bia³o³êki do pêtli tramwajowej na
Annopolu. W przypadku dróg
podstaw¹ jest poszerzenie ulic
P³ochociñskiej i Marywilskiej,
wspomniana wczeœniej budowa
trasy Mostu Pó³nocnego od ul.
Modliñskiej do P³ochociñskiej
oraz budowa dróg lokalnych.
Kolejny, dla mnie równie wa¿ny
cel, to zapewnienie miejsc w

simy nadrabiaæ je w tempie
ekspresowym. Pieni¹dze na to
wszystko musz¹ siê znaleŸæ.
Tylko czy siê znajd¹?
Osobiœcie wielokrotnie udawa³o mi siê pozyskiwaæ dodatkowe
œrodki finansowe dla prawobrze¿nej Warszawy i wierzê, ¿e tak bêdzie równie¿ w nastêpnej kadencji. Apelujê z tego miejsca do
wszystkich kole¿anek i kolegów,
którzy zostan¹ radnymi Rady Warszawy z tego okrêgu o wspóln¹ ponad politycznymi podzia³ami pracê na rzecz Bia³o³êki i Pragi Pó³noc, a zw³aszcza dbanie, aby na
te dzielnice pieniêdzy w bud¿ecie
miasta nigdy nie brak³o.
Ale bud¿et miasta œwieci
pustkami…
Miasto ma, wed³ug mnie, co
najmniej kilka mo¿liwoœci, gdzie
mo¿e i powinno szukaæ dodatkowych dochodów. Trzeba zmaksymalizowaæ pozyskiwanie funduszy

unijnych oraz zwiêkszyæ przychody ze sprzeda¿y nieruchomoœci,
bo dziœ ta dzia³ka kompletnie le¿y
i osoby odpowiedzialne powinny
ponieœæ za to konsekwencje. Kolejne Ÿród³o to prywatyzacja zbêdnych miejskich spó³ek, ale tylko
tych, których dzia³alnoœæ nie jest
kompletnie zwi¹zana z zadaniami
w³asnymi miasta i które przynosz¹
ogromne straty. Przecie¿ miastu
nie jest potrzebne Przedsiêbiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa Warszawa, zajmuj¹ce
siê wynajmem dŸwigów, czy
Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjno-Budowlanych Warszawa
produkuj¹ce kostkê brukow¹!

Wreszcie ostatnie Ÿród³o – wypracowanie skutecznego mechanizmu p³acenia podatków w Warszawie przez osoby, które tu ¿yj¹,
a zameldowane s¹ gdzie indziej.
Mamy nadziejê, ¿e w kolejnej kadencji siê to uda. Dziêkujemy za rozmowê i ¿yczymy powodzenia.
Ja równie¿ dziêkujê bardzo i
na koniec zachêcam mieszkañców Warszawy do wziêcia udzia³u w wyborach samorz¹dowych
21 listopada. To naprawdê od
Pañstwa zale¿y, jak to miasto
bêdzie wygl¹da³o za kilka lat i jak
nam siê bêdzie w nim ¿y³o.
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
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Nie jestem nowicjuszem
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.
Dziœ, zgodnie z zapowie- dialogu. W kwestiach samo- zwi¹zany. Chcê – na tym fodzi¹, porozmawiamy z Pa- rz¹dowych nie jestem nowi- rum – pokazaæ problemy
w³em Obermeyerem o naj- cjuszem. Od 1998 jestem rad- dzielnicy, która wyraŸnie zabli¿szej przysz³oœci.
nym ró¿nych szczebli. Kolej- czê³a siê zmieniaæ, ale wielo- Zasiadanie w Sejmiku no – radny Gminy Nowe Mia- letnie zaniedbania sprawiaj¹,
Województwa Mazowiec- sto, cz³onek Zarz¹du tej gmi- ¿e do zrobienia wci¹¿ jest
kiego, w konsekwencji ny, honorowy wicewójt. W ka- mnóstwo. Praga ma siê tak do
wygrania wyborów – tak dencji 2002 – 2006 zasiada- lewobrze¿nej czêœci stolicy,
widzi Pan swoj¹ najbli¿sz¹ ³em w Sejmiku Województwa jak reszta województwa maMazowieckiego, o mandat zowieckiego do Warszawy. I
przysz³oœæ?
- Bardzo ¿yczy³bym sobie którego obecnie siê ubiegam. tu i tam rozziew jest ogromtego, ale wszystko w rêkach Od 2006 do dziœ jestem rad- ny. Pracuj¹c w Sejmiku Wowyborców. Jestem pewien, ¿e nym Powiatu P³oñskiego, jewództwa Mazowieckiego
spe³ni³bym oczekiwania tych, przez rok by³em wicestarost¹ bêdê usilnie zabiega³ o zniwektórzy zechcieliby mnie obda- p³oñskim. Zasiadanie w sza- lowanie ró¿nic cywilizacyjrzyæ kredytem zaufania. Gwa- cownym gremium Sejmiku nych, z jednoczesnym zachorantuje to moje dotychczaso- Województwa Mazowieckie- waniem tego, co dla Pragi
we doœwiadczenie samorz¹- go stwarza szansê szerszego specyficzne i najcenniejsze.
dowe i fakt, i¿ – jak mówi³em spojrzenia na problemy stoli- £atwo sobie wyobraziæ jak
podczas naszego pierwszego cy, a przede wszystkim na piêknie mog³yby wygl¹daæ
spotkania z Czytelnikami problemy Pragi Pó³noc, z stare praskie kamienice –
NGP – jestem cz³owiekiem któr¹ czujê siê szczególnie wystarczy przejœæ siê Z¹b-

kowsk¹ i popatrzeæ na zrewitalizowane budynki. Warto dla
Pragi zawalczyæ o wygodn¹
komunikacjê publiczn¹, dobre
drogi, szeroko pojêt¹ infrastrukturê, równy dla wszystkich dostêp do edukacji i kultury na najwy¿szym poziomie,
dostêpn¹ dla wszystkich
mieszkañców, nowoczesn¹ i
dobr¹ opiekê medyczn¹.
- Skoro jesteœmy przy
opiece medycznej, zatrzymajmy siê na chwilê przy
Szpitalu Praskim, którego
jest Pan dyrektorem, bowiem z t¹ placówk¹ wi¹¿e
Pan równie¿ swoje plany na
przysz³oœæ.
- Fortuna ko³em siê toczy i
nigdy niczego nie mo¿na byæ
pewnym do koñca, ale jeœli
bêdê mia³ szansê pozostania
dyrektorem Szpitala Praskiego nie zamierzam zakoñczyæ
modernizacji tej placówki na
tych zmianach, które ju¿ uda³o siê wprowadziæ. Rozmawialiœmy o tym w poprzednim
wydaniu NGP. Uda³o siê dokoñczyæ budowê nowocze-

Restauracja Mega Bait
ul. Modliñska 199 (wejœcie od ul. Produkcyjnej) tel. 22 744 50 33
e-mail: biuro@megabait.pl; manager@megabait.pl; www.megabait.pl
Restauracja Mega Bait - po³o¿ona w cieniu stuletnich dêbów
(w s¹siedztwie Ratusza Bia³o³êka)
zaprasza na Kuchniê Miêdzynarodow¹.
♦ Mi³a atmosfera, przytulne wnêtrze i profesjonalna obs³uga.
♦ Organizujemy przyjêcia okolicznoœciowe i spotkania firmowe.
♦ Od pn. do pt. w godz. 12.00-16.00 oferujemy zestawy lunchowe.
♦ Przyjmujemy zamówienia na wynos, dowozimy do klienta.
♦ Restauracja czynna od godz.12.00
do ostatniego goœcia.
♦ Jesieñ - Zima nowe dania w Menu.
♦ Catering dla firm i osób prywatnych.
♦ Piwo beczkowe Heineken.
♦ Du¿y wybór drinków alkoholowych
i bezalkoholowych.

snego pawilonu A2 z Centralnym Blokiem Operacyjnym,
Szpitalnym Oddzia³em Ratunkowym, Oddzia³em Chirurgii, Intensywnej Terapii,
Pooperacyjnym itd. Uda³o siê
przywróciæ dla szpitala Stacjê
Dializ i wznowiæ kontrakt z
NFZ na realizacjê œwiadczeñ
z zakresu terapii nerkozastêpczej. Moja wizja placówki siêga znacznie dalej.
Pierwsza kwestia to skomunikowanie starej czêœci szpitala z nowym pawilonem A2,
za poœrednictwem pawilonu –
³¹cznika. W pawilonie ³¹czniku chcia³bym umieœciæ
Centrum Toksykologii z 40
³ó¿kami i komor¹ hiperbaryczn¹, gdzie – poza oparzeniami – mo¿na by³oby leczyæ
pacjentów w stanach ostrych
zatruæ tlenkiem wêgla, pacjentów z trudno goj¹cymi siê
ranami, ze stop¹ cukrzycow¹
itp. Dziœ mamy w szpitalu
pododdzia³ toksykologii, który obs³uguje ca³¹ stolicê i
województwa – mazowieckie
i podlaskie. Mamy u siebie
konsultanta krajowego w
dziedzinie toksykologii, wiêc
a¿ siê prosi, by powsta³o
Centrum Toksykologiczne z
prawdziwego zdarzenia. Jest
koncepcja powstania Centrum Ratownictwa Medycznego, choæby w kontekœcie
zagro¿eñ terrorystycznych i
zagro¿eñ zwi¹zanych ze zbli¿aj¹cym siê Euro 2012. Myœlê równie¿ o l¹dowisku dla
helikopterów usytuowanym
na zapleczu Pomnika Koœciuszkowców, w odleg³oœci
300 metrów od szpitala.
Wstêpem do powstania Centrum Ratownictwa Medycznego jest porozumienie o
wspó³dzia³aniu w zakresie
planowania, przygotowywania i prowadzenia dzia³añ w
sytuacji wyst¹pienia zagro¿eñ z udzia³em substancji
niebezpiecznych, podpisane
przez szpital z Komendantem
G³ównym Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej. To porozumienie
jest ewenementem w skali

kraju. Mam wizjê stworzenia
bardzo potrzebnych poradni onkologicznej i kardiologicznej. Chcia³bym wygospodarowaæ miejsce na bodaj kilkanaœcie ³ó¿ek psychiatrycznych.
Po pralni i kot³owni pozosta³o
400 m2 pomieszczeñ, w których chcia³bym umieœciæ Centrum Leczenia Uzale¿nieñ i
przenieœæ tu z g³ównego budynku oddzia³ detoksykacji.
Wspó³praca z 40 œwietnymi
anestezjologami stwarza
szansê zrealizowania koncepcji szpitala bez bólu.
Mamy ju¿ poradniê leczenia
bólu, chcia³bym by powsta³
oddzia³ leczenia bólu. Widaæ
wiêc, ¿e do zrobienia jest jeszcze wiele, przy czym wszystkie te koncepcje s¹ realistyczne i wykonalne, mam dla nich
wsparcie œwiata medycznego.
- Czy tak zapracowany
cz³owiek ma jeszcze czas
na ¿ycie prywatne? Co Pan
lubi robiæ w nielicznych,
wolnych chwilach?
- W wolnych chwilach, jak
najwiêcej czasu staram siê
spêdzaæ z moj¹ rodzin¹. Razem podró¿ujemy, poznaj¹c
nowych ludzi i odmienne kultury. Lubiê tak¿e przyrodê, a
podró¿e daj¹ mi w³aœnie mo¿liwoœæ dostrzegania jej piêkna i ró¿norodnoœci. Zdecydowanie jestem zwolennikiem
teatru, ale dobre kino równie¿
sprawia mi przyjemnoœæ. A
codziennie wieczorem, odprê¿a mnie spacer z moim psem.
Rozmawia³a
El¿bieta Gutowska

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
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Dotrzymujê s³owa
- Anna Gra¿yna Kuczyñska

Szanowni Pañstwo,
Urodzi³am siê i mieszkam
w Warszawie, wœród Was.
Wzajemna pomoc i wspó³dzia³anie jest dla mnie
rzecz¹ najwa¿niejsz¹.
Du¿o czasu poœwiêcam aktywnoœci spo³ecznej i zawsze
staram siê pracowaæ najefektywniej. Przez 12 lat dzia³a³am w
Radzie Osiedla Zacisze. Wspó³organizowa³am akcjê 2000
drzew na rok 2000. By³am w grupie inicjatywnej do spraw referendum spalarniowego. Uczestniczy³am w tworzeniu grupy inicjatywnej ds. kanalizacji.
By³am pomys³odawczyni¹
konkursu na najpiêkniejszy
ogród w naszej dzielnicy.
Przez 7 lat przewodniczy³am
jury konkursu i pracowa³am w
Komisji Konkursowej TPW
„Warszawa w Kwiatach”.
Jestem organizatork¹ i
Przewodnicz¹c¹ Ko³a nr 5
PZERiI O/R Warszawa Targówek i wspó³ogranizatork¹ ko³a
nr 8 na Targówku Fabrycznym.
Obecnie sprawujê mandat
radnej Dzielnicy Targówek
m.st. W-wy. Pracujê w piêciu
komisjach problemowych:
oœwiaty, wychowania i kultury,
rozwoju i ochrony œrodowiska,
mieszkaniowej, bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
oraz w komisji rewizyjnej.
Wspó³decydujê o wielu dzielnicowych inwestycjach, wa¿nych
dla mieszkañców naszej dzielnicy. Wizytowa³am wszystkie
dzielnicowe placówki oœwiaty i
kultury, ¿eby móc dobrze zdiagnozowaæ potrzeby i priorytety
dzia³ania.
W ci¹gu tych 4 lat z wielk¹
determinacj¹, (zw³aszcza, ¿e
w kasie ci¹gle brakuje pieniêdzy), wspólnie z zarz¹dem zrealizowaliœmy wiele inwestycji,
z których mo¿emy byæ dumni.
Wymieniê tylko te najwiêksze. Przyby³o nam, oczekiwanych od lat, 447 mieszkalnych
lokali komunalnych i 3 u¿ytkowe, po oddaniu do u¿ytkowa-

nia budynków przy ul.
Oszmiañskiej, Ossowskiego i
modernizacji budynku przy
Wincentego 87.
Zbudowaliœmy 8 boisk
sportowych przy Szko³ach
Podstawowych Nr 84 i 52,
Zespo³ach Szkó³ przy ul.
Mieszka I i ul. Bartniczej 2;
Gimnazjum 144 przy ul. Turmonckiej i Gimnazjum 142
przy Olgierda 35/41,w tym
dwa boiska sportowe „Orlik”
przy ul. Remiszewskiej i Suwalskiej w VIII Ogrodzie Jordanowskim. Zbudowaliœmy
tak bardzo oczekiwane przez
dzieci place zabaw – w Parku
Bródnowskim i Wiecha oraz
Przedszkole przy ul. Syrokomli i 2 Przedszkola przy
Szko³ach Podstawowych na
ul. Hieronima 2 i Suwalskiej
29. Rozbudowano i zmodernizowano kompleks rehabilitacyjno – oœwiatowy przy ul.
Balkonowej 2/4.
By³am koordynatork¹ spotkañ zarz¹du z mieszkañcami
w sprawie analizy planów rewitalizacji Kana³u Bródnowskiego, Drewnowskiego i czêœciowo Zaciszañskiego.
Bra³am udzia³ w realizacji
programów edukacji ekologicznej uczestnicz¹c w komisjach konkursów miêdzysz-

kolnych m.in. „Znaczenie
wody w przyrodzie” i pomys³u
na zagospodarowanie Kana³u Bródnowskiego.
Zabiega³am o „otwarte boiska” dla mieszkañców – przy
Szkole Podstawowej Nr 84 oraz
mo¿liwoœæ korzystania nieodp³atnie z gimnastyki rekreacyjnej na terenie SP 84 i SP 52.
Wspiera³am organizacjê
zabaw tanecznych dla starszych mieszkañców Targówka, na terenie Urzêdu Dzielnicy – w ramach „Poniedzia³ków Muzycznych”.
Organizujê pomoc dla najbiedniejszych. Uczestniczy³am w organizacji imprez
œwi¹tecznych i paczek dla
dzieci z ubo¿szych rodzin.
Wspiera³am powstanie
dwujêzycznego Gimnazjum nr
142 przy ul. Olgierda 35/41,
bêd¹cego szans¹ dla m³odzie¿y na kontynuacjê nauki
w miejscu zamieszkania.
Sk³ada³am jeszcze wiele
innych interpelacji. Zawsze
stara³am siê sprostaæ oczekiwaniom mieszkañców, popiera³am ich wnioski. Wiele zadañ oczekuje na realizacjê z
racji braku funduszy.
Zmniejszenie planowanego
bud¿etu skutkuje m.in. zaniechaniem budowy drugiej jezdni przy ul. Wincentego, dokoñczeniem obwodnicy podmiejskiej, budowy ulicy Nowo
Trockiej i Nowo Œwiêtokrzyskiej, budowy drugiej linii metra i szybkiej kolei miejskiej,
budowy miejsc parkingowych
i zakoñczeniu wielu zapocz¹tkowanych inwestycji.
Jest te¿ ogromna potrzeba
wspó³pracy i pomocy organizacjom pozarz¹dowym, dzia³aj¹cym na rzecz ludzi starszych i niepe³nosprawnych.
Bêd¹c radn¹ miasta, zdecydowanie i konsekwentnie
dopilnujê racjonalnego podzia³u bud¿etu, skutecznego
pozyskiwania funduszy europejskich na m¹dre cele oraz
bêdê przeciwdzia³aæ trwonieniu publicznych pieniêdzy.
Wykorzystuj¹c swoje doœwiadczenie samorz¹dowe
i ekonomiczne przegotowanie zawodowe oraz ³atwoœæ
nawi¹zywania kontaktów,
bêdê mog³a kontynuowaæ
dzia³ania na rzecz dalszego
rozwoju naszej dzielnicy.
Zawsze s³owa dotrzymujê! Nic mi nie przeszkodzi w
realizacji obranych celów.

Kandydujê do Rady m.st. Warszawy z Okrêgu 7
obejmuj¹cego Targówek, Wawer, Weso³¹ i Rembertów.

Lista nr 4 miejsce 14.
Warto dzia³aæ razem dla wspólnego dobra.
Proszê Pañstwa o poparcie i g³os.
Anna Gra¿yna Kuczyñska
21 listopada (niedziela), o godz. 17.00
Dom Kultury „ZACISZE” zaprasza
na otwarcie wystawy malarstwa
„Moje pejza¿e”
prof. Marka Kwiatkowskiego.
Uroczystoœæ uœwietni
koncert zespo³u Dixie Warsaw Jazzmen.
Wystawa czynna bêdzie do 8 stycznia 2011 r.

Katarzyna Munio na Pradze
W kameralnej atmosferze, bez fleszy, ale z kamer¹ Te- jest wiceprzewodnicz¹c¹ Zaleexpresu, odby³o siê ostatnie z zorganizowanych przez rz¹du Warszawskiego StronZwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich w „Salonie Warszawskiej nictwa Demokratycznego.
Pragi” spotkañ przedwyborczych z kandydatami na preInformacje na temat prograzydenta Warszawy.
mu Katarzyny Munio i WspólKatarzyna Munio przysz³a Samorz¹dowa”, które skupia noty Samorz¹dowej s¹ dona spotkanie sama, bez szta- organizacje samorz¹dowe oraz stêpne pod adresem:
bu wyborczego i kandydatów lokalne komitety wyborcze dzia- http://wswm.org.pl/blog/wspolna radnych z Porozumienia ³aj¹ce na terenie dzielnic m.st. nota-samorzadowa-i-kandydatkaWspólnota Samorz¹dowa. Ze Warszawy. Porozumienie podpi- na-prezydenta-warszawy/
Kr.
wzglêdu na nieprzychyln¹ sali reprezentanci kilkunastu
aurê, trasa spaceru po Starej stowarzyszeñ i komitetów, m.in.:
i Nowej Pradze, zosta³a nieco Wspólnoty Samorz¹dowej Woskrócona. Pani Katarzyna po- jewództwa Mazowieckiego, Stokona³a œcie¿kê dydaktyczn¹ warzyszenia Obywatele dla
przez podwórka poznaj¹c Warszawy, Naszego Rembertoogromny stan zaniedbania i wa, Praskiej Wspólnoty Samoukryte piêkno tych miejsc.
rz¹dowej, Wawerskiej WspólnoNa spotkaniu w kawiarni ty Samorz¹dowej.
Cafe Skene przy ul. £ochowChoæ odpolitycznienie najskiej, Katarzyna Munio z du- ni¿szego szczebla samorz¹du
¿ym zainteresowaniem wys³u- jest przez wielu postrzegane
cha³a propozycji spo³eczników jako rozwi¹zanie konieczne
z prawobrze¿nych dzielnic dla w³aœciwego funkcjonowaWarszawy. Przyklasnê³a za- nia miast, oponenci wytykaj¹
równo pomys³owi stworzenia Katarzynie Munio brak konseklubu radnych prawobrze¿nej kwencji – sama kandydatka
Warszawy, jak i zespo³u spo³ecznych doradców ds. Pragi
DOM WESELNY „M£ODA PARA”
przy prezydencie Warszawy.
♦wesela ♦bankiety
Zg³aszane lokalne projekty
♦przyjêcia okolicznoœciowe ♦130 z³./osobê
uzna³a za równie wa¿ne w planach inwestycyjnych, jak sztanZacisze, ul. Woliñska 20A
darowe, du¿e inwestycje. Kantel. 22 678-67-32, 22 818-20-25
dydatka potwierdzi³a tak¿e
www.domweselny.waw.pl
s³usznoœæ zarzutów spo³eczników, wskazuj¹cych na ogromne
ró¿nice w œrodkach, jakie miasto przeznacza na inwestycje na
Pradze Pó³noc i w Œródmieœciu.
Praga wci¹¿ jest pod tym wzglêdem dzielnic¹ drugiej kategorii.
Katarzyna Munio niegdyœ radna Rady Warszawy z ramienia
PO, wyst¹pi³a z Platformy Obywatelskiej w geœcie niezgody na
posuniêcia w³adz miasta, w tym
na finansowanie z miejskiej kasy
budowy stadionu Legii. Jest krytycznie nastawiona tak do wielu
kolegów radnych za zupe³ny
brak aktywnoœci, jak i do czêœci
miejskich urzêdników, nierzetelnie wykonuj¹cych swoje obowi¹zki. Wystêpuje przeciwko wysokiemu „janosikowemu”, jakie
musi p³aciæ Warszawa i popiera
starania Zwi¹zku Stowarzyszeñ
Praskich w tej sprawie.
Katarzyna Munio startuje w
wyborach z has³em „Odbierzmy
Warszawê partiom”, co jest odpowiedzi¹ na zniechêcenie wyborców do polityki. Zaplecze
kandydatki stanowi Porozumienie Warszawskie „Wspólnota
www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze
odszkodowania
dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych
Bez zaliczek
prowizja p³atna po
uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70
Hexa Dochodzenie Odszkodowañ
Skwer Wyszyñskiego 5
01-015 Warszawa
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LISTA nr

Z dala od polityki
Szanowni Pañstwo,
kadencja praskiego samorz¹du w latach 2006-2010 dobiega koñca.
21 listopada 2010 r. odbêd¹ siê wybory samorz¹dowe i bêdziemy wybieraæ naszych
przedstawicieli w radzie miasta i w radzie dzielnicy. Dla radnych Platformy Obywatelskiej
by³ to okres znacz¹cych osi¹gniêæ. Zrobiliœmy wiele na naszej Pradze. Przede wszystkim
zosta³y zakoñczone wa¿ne inwestycje, które stanowiæ bêd¹ trwa³y element infrastruktury
dzielnicy. S¹ to: stadion przy ul. Kawêczyñskiej, hala sportowa przy ul. Kowieñskiej,
Biblioteka Multimedialna przy ul. Skoczylasa, 3 boiska typu Orlik, pawilon A2 w Szpitalu
Praskim. Przeprowadzono modernizacjê placówek oœwiatowych, wykonano remonty
wielu ulic, kontynuowana jest rewitalizacja zabytkowych kamienic i budowa budynków
komunalnych przy ul. Bia³ostockiej. Rozpoczê³a siê budowa Muzeum Pragi i ruszy³a
budowa II linii metra, najwiêkszej samorz¹dowej inwestycji komunikacyjnej w Polsce.
Ostatnie cztery lata to okres, w którym obserwujemy równie¿ znacz¹cy wzrost poziomu
bezpieczeñstwa zarówno w szko³ach, jak i na terenie ca³ej dzielnicy.

4
Jednak przysz³oœæ stawia przed Prag¹ nowe wyzwania, którym powinniœmy staraæ
siê sprostaæ. Jest wiele spraw i problemów, którymi powinniœmy zaj¹æ siê w pierwszej
kolejnoœci. Niezbêdna jest kontynuacja rozpoczêtego programu budownictwa
komunalnego oraz budowa mieszkañ w systemie TBS, a tak¿e przyspieszenie
programu rewitalizacji praskich zabytków, czy wspieranie realizacji II linii metra.
Systematycznymi dzia³aniami pragniemy poprawiæ dostêpnoœæ do ochrony zdrowia.
Podnieœæ jakoœæ nauczania w praskich placówkach oœwiatowych, a trosk¹ otoczyæ
i wspieraæ utrzymanie klimatu dzielnicy przez zwiêkszenie oferty kulturalnej Pragi.
Je¿eli identyfikujecie siê Pañstwo z nasz¹ wizj¹ rozwoju Pragi, je¿eli pragniecie
zgody i nowych inwestycji, lepszej oœwiaty, skuteczniejszej ochrony zdrowia oraz
bezpiecznych ulic - oddajcie swoje g³osy na kandydatów Platformy Obywatelskiej
do Rady Dzielnicy,

Przewodnicz¹ca Platformy Obywatelskiej na Pradze Pó³noc
Alicja D¹browska pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Kandydaci do Rady Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
Okrêg wyborczy nr 1
1

2

El¿bieta
KOWALSKA-KOBUS

3

Marcin
D¥BROWSKI

4

5

Piotr
PIETRUSZYÑSKI

Jolanta
PRÓSIÑSKA-BALIK

7

8

El¿bieta
HINZ
10

6

1

2

Patrycja
SONDIJ-LAKOWSKA

Barbara
KWAŒNIEWSKA

4

5

Artur
KSI¥¯EK

Danuta
TULIK
9

Hanna
NIEWIADOMSKA
11

Katarzyna
KOSSAKOWSKA

Zofia
KOZDRÓJ

Okrêg wyborczy nr 2

7

Sara
BORKOWSKA
12

Ma³gorzata
RATYÑSKA

3

Ewa
JARECKA-BIDZIÑSKA

1

Aleksander
FEDORUK

Anna
W¥SIK

5

7

Rafa³
STRZELECKI

Dariusz
JAKUBOWSKI

Anna
PIKU£OÑSKA-WERNIO

Anna
CIEŒLA

£ukasz
MUSZYÑSKI
9

Krzysztof
ZIÓ£KOWSKI
11

Hanna
JARZÊBSKA

Pawe³
CHÊCIÑSKI
6

8

10

13

Andrzej
SIBORENKO

Janina
MOKRZYCKA

Andrzej
BIA£OW¥S
9

3

Katarzyna
URBAÑSKA
4

10

Emilia
TA£ABIÑSKA

2

Jadwiga
JEZNAK
6

8

Okrêg wyborczy nr 3

Dorota
KOWALSKA
12

Jêdrzej
LASKOWSKI

S³awomir
KAMELA

13

Robert
SUSKI

W³adys³aw
¯YDOK

Kandydaci do Rady m.st. Warszawy
2

5

Dorota
ZBIÑKOWSKA

9

Micha³
BUSZMICZ

Kandydat
do sejmiku województwa
mazowieckiego
1

10

Mieczys³aw
JANISZEWSKI

Gabriela
SZUSTEK

Tomasz
KUCHARSKI
Publikacjê sfinansowano ze œrodków KW Platformy Obywatelskiej RP

Konsultacje spo³eczne w sprawie
remontu ul. Kawêczyñskiej
Projekt „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji spo³ecznej w m.st. Warszawie”,
realizowany dziêki dofinansowaniu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego obj¹³
wszystkie dzielnice Warszawy. W jego ramach Centrum Komunikacji Spo³ecznej
przeprowadza³o konsultacje, których obszar i temat ustala³y same dzielnice. Na Pradze
Pó³noc dotyczy³y one remontu ul. Kawêczyñskiej.
W³adze wyci¹gnê³y wnio9 listopada odby³o siê fina- cie konsultacji spo³ecznych (w
ski z kontrowersji, jakie po ³owe spotkanie konsultacyjne z kolejnoœci uzyskanych g³ostronie spo³ecznej wzbudzi³ w³adzami dzielnicy w Wy¿szej sów): odrestaurowanie zabytprzeprowadzony niedawno Szkole Mened¿erskiej przy ul. kowych brukowanych wjazdów
remont ul. Bia³ostockiej (np. Kawêczyñskiej 36. Na spotka- do bram, ujednolicenie typów
chodniki z kostki bauma, czê- niu w obecnoœci przedstawicieli latarni ulicznych, koszy na
sto zbyt w¹skie, latarnie œwie- Urzêdu Dzielnicy i w³adz Pra- œmieci, ³awek itp., wprowadzec¹ce w okna, œcie¿ka rowe- gi-Pó³noc w osobie burmistrza nie zieleni miejskiej, dostosorowa znik¹d do nik¹d), st¹d Jaros³awa Sarny, Tramwajów wanie przystanków do potrzeb
konsultacjami objêto plano- Warszawskich, ZTM, In¿yniera osób niepe³nosprawnych,
wany na lata 2011-2012 re- Ruchu Janusza Galasa, Zarz¹- wprowadzenie Miejskiego
mont ulicy Kawêczyñskiej na du Gospodarowania Nierucho- Systemu Informacji (np.
odcinku Z¹bkowska - Otwoc- moœciami oraz projektanta umieszczenie tablic informaka. Modernizacja ma obj¹æ wstêpnego projektu zosta³o cyjnych na temat ciekawych
m.in. wymianê nawierzchni przedstawione i przedyskuto- obiektów w okolicy i ich histochodników i oœwietlenia, wane 57 postulatów zmian, wy- rii), wprowadzenie detali i wywprowadzenie nowych roz- pracowanych podczas warsz- koñczeñ w stylu zabytkowym,
wi¹zañ, reguluj¹cych kwestiê tatów oraz zebranych w toku wiêksza iloœæ koszy na œmieparkowania. Remont obejmie badañ. Uczestnicy zdecydowa- ci, wymiana zniszczonej baca³¹ szerokoœæ ulicy, z wy³¹- li, jaki kszta³t przybierze Kawê- rierki przy szkole muzycznej,
czeniem torowiska, które by³o czyñska w wyniku remontu. Do skoordynowanie remontu ulicy
remontowane dwa lata temu. pogrupowanych w bloki tema- z innymi pracami (np. wymian¹
Bezpoœrednim celem kon- tyczne postulatów w sprawie instalacji podziemnych),
sultacji, które na zlecenie remontu odnieœli siê przedsta- wzmo¿ona kontrola parkowaCentrum Komunikacji Spo- wiciele urzêdów i s³u¿b miej- nia przez policjê i stra¿
³ecznej przeprowadzali pra- skich, a nastêpnie przeprowa- miejsk¹, ustawienie wiat przycownicy naukowi i studenci dzono g³osowanie, które wska- stankowych (dla wsiadaj¹Instytutu Socjologii Uniwersy- za³o, które z propozycji ciesz¹ cych). Mieszkañcy uczestnitetu Warszawskiego by³a po- siê najwiêkszym poparciem (i cz¹cy w warsztatach wyra¿ali
prawa organizacji ruchu i bez- zostan¹ zarekomendowane do zarówno satysfakcjê z tego, ¿e
ich g³os zosta³ wys³uchany, a
pieczeñstwa na ulicy, dosto- wykonania).
Najwiêkszym problemem propozycje przyjête, jak i nasowanie jej tak do potrzeb pieszych, rowerzystów, transpor- mieszkañców okaza³o siê dziejê, ¿e wypracowane roztu miejskiego, jak i ruchu ko- weekendowe zastawianie ulicy wi¹zania nie rozmyj¹ siê na
³owego oraz poprawa wygl¹- Kawêczyñskiej i ulic w najbli¿- kolejnych etapach inwestycji.
du ulicy - wszystko zgodnie z szej okolicy samochodami stuKonsultacje spo³eczne
potrzebami mieszkañców i in- dentów WSM. Rektor Dawi- zwi¹zane z modernizacj¹ ulidziuk podkreœla³, ¿e uczelnia cy Kawêczyñskiej pomyœlano
nych jej u¿ytkowników.
Konsultacje podjêto na bar- nie ma funduszy na tak du¿e jako wielostopniowe, a wiêc
dzo wstêpnym etapie, przed inwestycje, jak kolejny parking. odbêd¹ siê tak¿e na kolejnych
przyst¹pieniem nawet do Nie ma te¿ mo¿liwoœci, aby nie- etapach prac przygotowawwstêpnych prac projekto- publicznej uczelni taki prezent czych. Zorganizowane bêdzie
wych. Wyniki pos³u¿¹ do sfor- wykona³a dzielnica. Burmistrz otwarte spotkanie z osob¹
mu³owaniu wytycznych do Sarna wyst¹pi³ do ZTM z przygotowuj¹c¹ wstêpny proSIWZ (Specyfikacji Istotnych proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwo- jekt modernizacji ulicy. Jego
Warunków Zamówienia), któ- œci zwiêkszenia czêstotliwoœci robocza wersja poddana zora okreœla, co w projekcie ma kursowania w weekendy tram- stanie spo³ecznej weryfikacji,
wajów linii 7 i 13, co zachêci³o- w wyniku której powstanie
zostaæ ujête.
Wstêpem do konsultacji by studentów do korzystania z wersja ostateczna. Kolejne
by³o sporz¹dzenie 130 ankiet komunikacji miejskiej. Zg³oszo- etapy to ju¿ przetarg i wy³ow wyniku sondy ulicznej. no tak¿e wniosek o wykonanie nienie wykonawcy remontu.
Przeprowadzono 16 indywi- renowacji nawierzchni na nie- Projekt, wed³ug s³ów burmidualnych wywiadów z przed- czynnym torowisku tramwajo- strza Sarny, powinien byæ gostawicielami instytucji i zak³a- wym oraz zmianê procedur towy w trzecim kwartale przydów dzia³aj¹cych przy ul. Ka- przy wjeŸdzie tramwajów na sz³ego roku. Na realizacjê inwêczyñskiej, uwagi zbierano teren zajezdni (tramwaje blo- westycji przeznaczono w Wiekuj¹ ruch sk³adów jad¹cych do loletnim Planie Inwestycyjnym
tak¿e drog¹ mailow¹.
25 paŸdziernika przepro- pêtli przy Bazylice), co pozosta- kwotê 5 mln z³otych.
wadzono warsztat z przed- je w gestii Tramwajów WarPrzeprowadzone konsultastawicielami organizacji spo- szawskich. Mieszkañcy chcie- cje nawi¹zuj¹ do najlepszych
³ecznych i eksperckich, a tak- liby tak¿e, aby remont ulicy by³ praktyk krajów europejskich,
¿e instytucji z ul. Kawêczyñ- zwi¹zany z remontami budyn- gdzie s¹ one integraln¹ czêskiej i uzyskano pierwsze re- ków komunalnych wzd³u¿ niej œci¹ ka¿dej inwestycji, maj¹komendacje oraz przyk³ady po³o¿onych. Temu tematowi, cej wp³yw na ¿ycie mieszkañdobrych praktyk i mo¿liwych wed³ug zapewnieñ burmistrza ców. Nale¿y podkreœliæ, ¿e po
do zastosowania rozwi¹zañ. Sarny, mo¿e byæ poœwiêcone raz pierwszy zosta³y one
3 i 4 listopada w liceum na osobne spotkanie. Do koñca przeprowadzone w sposób
ul. Objazdowej odby³y siê tego roku ma byæ sporz¹dzony w³aœciwy, czyli na etapie, kiewarsztaty, podczas których rejestr nieruchomoœci przezna- dy wszystkie zmiany s¹ jeszmieszkañcy z pomoc¹ socjolo- czonych do wykupu.
cze mo¿liwe. Choæ konsulta14 listopada o godzinie cje stanowi¹ zazwyczaj u³agów tworzyli wnioski i rekomendacje dotycz¹ce przysz³ych 11:00 w parku przy Bazylice mek wartoœci ca³ej inwestycji,
zmian na ulicy Kawêczyñskiej. na Kawêczyñskiej, przy piêk- pozwalaj¹ na unikniêcie
Wed³ug mieszkañców ulica nej i s³onecznej pogodzie, przed³u¿ania siê procedur i
Kawêczyñska po remoncie po- odby³o siê plenerowe og³o- ograniczaj¹ protesty, bowiem
winna byæ: lokalna, przyjazna, szenie wyników konsultacji.
ucz¹ kompromisu czêsto
Oto postulaty, które uzyska- sprzecznych interesów i
zielona, bezpieczna, zadbana,
³y najwiêksze poparcie w trak- umo¿liwiaj¹ wypracowanie
czysta, z praskim klimatem.
rozwi¹zañ uwzglêdniaj¹cych
LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
dobro wspólne. Dlatego miejmy nadziejê, ¿e na sta³e zaul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)
goszcz¹ przy planowaniu
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85 miejskich inwestycji.
Kr.

PAWE£ CHÊCIÑSKI
- Prawnik
- Niezale¿ny doradca ds. organizacji
opieki zdrowotnej
- Wieloletni dyrektor warszawskich
szpitali
- Mieszka i pracuje na Pradze Pó³noc
Lista nr

4

Miejsce nr

3

Okrêg wyborczy III
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Kandydat na radnego Dzielnicy Praga Pó³noc
Dzia³ajmy na rzecz mieszkañców.
Z dala od polityki.

Trochê o interwencji kryzysowej
Jesteœmy grup¹ psychologów, zrzeszonych w ramach problemami i nauczyæ siê ¿yæ
Centrum Terapii i Interwencji Kryzysowej. Naszym celem w nowej dla nas sytuacji.
jest przybli¿enie zagadnieñ z psychologii, które mog¹
Agata Pêkacz
dotyczyæ ka¿dego z nas, z uwzglêdnieniem kryzysów,
£ukasz Mañkowski
porad wychowawczych, zdrowotnych lub ciekawostek
www.ctik.pl
ze œwiata badañ psychologicznych.
W Centrum w pracy z klien- kierunku kariery zawodowej Na weso³o ze œwiata nauki:
tem k³adziemy nacisk na in- w œrednim wieku czy na przyBBC poda³o niedawno, ¿e
terwencjê kryzysow¹. Inter- k³ad przejœcie na emeryturê.
mê¿czyŸni o niskim poziomie
wencjê rozumiemy zarówno
Kryzysy sytuacyjne poja- stresu wydaj¹ siê atrakcyjniejjako pierwsz¹ pomoc psycho- wiaj¹ siê natomiast w wyniku
si dla kobiet, twierdz¹ brytyjscy
logiczn¹ bezpoœrednio po nadzwyczajnych zdarzeñ, któnaukowcy z Uniwersytetu
nag³ym zdarzeniu, jak i pra- rych nie jesteœmy w stanie
Abertay. Spokojniejsi i opanocê z osob¹, która od d³u¿sze- przewidzieæ lub kontrolowaæ.
wani panowie wydaj¹ siê wiêc
go czasu znajduje siê pod To takie sytuacje, które najlepszymi kandydatami na przywp³ywem przykrego zdarze- czêœciej kojarz¹ nam siê ze
sz³ych partnerów. Badanie
nia, z którym sama nie potra- s³owem kryzys. S¹ nag³e, czêprzeprowadzi³ zespó³ naukowfi sobie poradziæ. Takimi zda- sto przypadkowe, bardzo
ców pod przewodnictwem dr
rzeniami mog¹ byæ np. wypa- gwa³towne, s¹ wielkim wstrz¹Fhionny Moore. W pierwszej
dek samochodowy, œmieræ sem w ¿yciu ka¿dego cz³owiefazie badania naukowcy pobliskiej lub wa¿nej osoby, ka. Kryzysy sytuacyjne mog¹
równywali u mê¿czyzn poziom
strata pracy czy te¿ gwa³t, pojawiæ siê po takich wydarzehormonu stresu – kortyzolu. W
przemoc domowa, ciê¿ka niach, jak: wypadek komunidrugiej fazie przygotowano za
choroba lub poronienie.
kacyjny, gwa³t, nag³a choroba pomoc¹ programu komputeroW sytuacjach kryzysowych czy œmieræ bliskiej osoby.
wego zdjêcia twarzy mê¿czyzn
pojawia siê smutek, przygnêDoœæ powszechne s¹ kry- o ró¿nych poziomach stresu i
bienie, chêæ szybkiego znale- zysy egzystencjalne, zwi¹za- pokazano je grupie 42 kobiet,
zienia pomocy, ¿eby nie odczu- ne z lêkami, dotycz¹cymi na- które mia³y oceniæ atrakcyjnoœæ
waæ niepokoju. Pojawia siê szego ¿ycia, pracy zawodo- sfotografowanych panów.
myœl, ¿eby dostaæ coœ, co przy- wej, zwi¹zków, a przede
Wniosek dla Panów – mniej
niesie natychmiastow¹ ulgê. wszystkim sensownoœci popracy, wiêcej przyjemnoœci :)
Mo¿emy siêgn¹æ wtedy po leki, dejmowania wa¿nych decyzji
które daj¹ szybk¹ poprawê, nie ¿yciowych. Czêsto doœwiad- Agata Pêkacz - www.ctik.pl
przynosz¹c zmiany w sytuacji, czamy tego rodzaju kryzysów,
w której siê znaleŸliœmy.
¿a³uj¹c podjêtych w przesz³oW ci¹gu naszego ¿ycia œci decyzji lub te¿ ich braku.
doœwiadczamy ró¿nych sytuOstatni¹ grup¹ s¹ kryzysy
acji. Czêsto zdarza siê nam œrodowiskowe. Mog¹ one byæ
mówiæ „Jest Ÿle, wszystko skutkiem zjawisk naturalidzie nie tak. Mam kryzys”. nych, przede wszystkim proWarto wiedzieæ, co mówi psy- cesów niezale¿nych od cz³ochologia na temat tego co wieka, takich jak: powodzie,
prze¿ywamy. Wiedza ta zamiecie œnie¿ne, susza czy
mo¿e daæ nam umiejêtnoœæ, po¿ary lasów.
która u³atwi nam poradzenie
Psychologia kryzysu daje
sobie z trudn¹ dla nas sytuacj¹.
receptê na to, jak poradziæ
Kryzysy mo¿na podzieliæ sobie z wy¿ej wymienionymi
na cztery rodzaje:
Jako pierwsze nale¿y wymieniæ kryzysy rozwojowe.
S¹ to zdarzenia, które pojawiaj¹ siê w toku naszego
Historyk, dr nauk humanistycznych,
¿ycia i wydawa³oby siê, ¿e s¹
publicysta, pisarz (jako „Barnim Regalica”),
czymœ naturalnym i ma³o znaw l. 1984-1989 wspó³pracownik pism podziemnych,
cz¹cym. Mog¹ one jednak
by³y cz³onek w³adz KPN.
powodowaæ gwa³town¹ zmianê lub zwrot ¿yciowy i wywoKandydat do Rady Warszawy w okrêgu nr 7
³aæ nag³¹ reakcjê i stres. Do
(Targówek, Rembertów, Wawer, Weso³a)
takich kryzysów mo¿emy zaKWW Romualda Szeremietiewa
liczyæ urodzenie dziecka, zalista nr 30
poz. nr 3
koñczenie studiów, zmianê

Tomasz Szczepañski
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Obietnice przedwyborcze, czyli kto co robi w samorz¹dzie
co „Radny utrzymuje sta³¹
wiêŸ z mieszkañcami dzielnicy oraz ich organizacjami, a
w szczególnoœci przyjmuje
zg³aszane przez nich postulaty i przedstawia je organom
dzielnicy do rozpatrzenia”.
Radni dzielnic musz¹ byæ
przede wszystkim blisko ludzi.
W niedzielnych wyborach
bêdziemy wybieraæ te¿ radnych
sejmiku wojewódzkiego. Sejmik jest organem stanowi¹cym
i kontrolnym samorz¹du województwa. Sejmik jest przede
wszystkim odpowiedzialny za
rozwój w skali regionu, a wiêc
za politykê regionaln¹. Wa¿ne

wie (a mo¿e nie?) Warszawê
dotkn¹³ kryzys finansowy i
œrodki na realizacjê inwestycji dramatycznie zmala³y. Zarz¹d jednak nie czeka, a¿ mu
„bo¿a manna spadnie z nieba”, tylko prowadzi rozmowy
z miastem i podmiotami prywatnymi o mo¿liwoœciach
budowy szkó³ w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Szkoda, ¿e Pan radny,
jako cz³onek Komisji Oœwiaty, Kultury i Sportu, nie jest
zorientowany w temacie. Byæ
mo¿e, markuje Pan tylko zainteresowanie kwestiami
oœwiaty w dzielnicy w kolejnych artyku³ach, zamiast
sprawê traktowaæ powa¿nie.
Z Pana wypowiedzi wynika równie¿, ¿e nie jest Pan
obeznany z kalendarzem imprez dzielnicowych, bo zapewniam, ¿e nie s¹ one organizowane tylko i wy³¹cznie
w koœcio³ach. Nie wszyscy
maj¹ okazjê przyjrzeæ siê z
bliska postêpom prac najwa¿niejszej inwestycji w dzielnicy – budowie mostu Pó³nocnego. Pan, pomimo takiej
mo¿liwoœci, nie skorzysta³ z
niej. Nie mówiê, oczywiœcie,
¿e musi byæ Pan obecny na

ka¿dej imprezie. Nie zamierzam staæ z list¹ obecnoœci.
Jednak na niektórych warto
by by³o „bywaæ”, ¿eby wiedzieæ, co dzieje siê w dzielnicy. Jako cz³onek spo³ecznoœci lokalnej i fundacji nie przejawi³ Pan równie¿ aktywnoœci
w ostatnich konsultacjach
spo³ecznych, których celem
by³o dostosowanie oferty kulturalnej do potrzeb mieszkañców. Rozumiem, ¿e znacznie
³atwiej jest wys³aæ e-mail z

jest ¿eby radni sejmiku wojewódzkiego wybierani przez
warszawiaków umieli pogodziæ
interesy województwa z potrzebami naszego miasta.
Zatem wybierajmy! Nie dajmy wybieraæ innym, sami decydujmy o swoim otoczeniu!
Ja dodatkowo proponujê
cieszyæ siê, ¿e mo¿emy
uczestniczyæ w wolnych samorz¹dowych wyborach. Takie wybory to naprawdê œwiêto demokracji! To wybory, które najbardziej namacalnie, a
najmniej medialnie wp³ywaj¹
na nasze otoczenie.
Dorota Zbiñkowska
Publikacjê sfinansowano ze œrodków KW Platformy Obywatelskiej RP

W najbli¿sz¹ niedzielê odbêd¹ siê wybory samorz¹dowe. Skrzynki pocztowe mamy zadañ o charakterze systepe³ne kolorowych ulotek, które kipi¹ wyborczymi obietnicami. Zanim pójdziemy mowym lub strategicznym dla
g³osowaæ, watro przypomnieæ jakie s¹ kompetencje prezydenta miasta i radnych Warszawy. W zamian za to
poszczególnych szczebli i przeczytaæ czêœæ obietnic, bêd¹c bogatszymi w wiedzê, nie do przecenienia jest ich
czy to w ogóle jest mo¿liwe.
rola w kontakcie i bie¿¹cej
Warszawa jest gmin¹ maRadni rady miasta uczest- danej dzielnicy, tworzenie, jed- pomocy mieszkañcom. To s¹
j¹c¹ status miasta na prawach nicz¹ w pracach komisji, nostek pomocniczych ni¿szego radni, których mieszkañcy
powiatu. Jest podzielona na 18 gdzie uzgadniana jest osta- rzêdu w dzielnicy (np. osiedli lub powinni znaæ i w pierwszej
dzielnic (pomocniczych jedno- teczna treœæ uchwa³ oraz kolonii), wybór i odwo³anie bur- kolejnoœci ich prosiæ o pomoc.
stek administracyjnych). Zatem bior¹ udzia³ w sesjach Rady. mistrza dzielnicy; zajmowanie Radni, oprócz udzia³u w pow Warszawie, oprócz prezy- W kadencji 2006-2010 Rada stanowisk, wyra¿anie opinii oraz siedzeniach komisji, uczestdenta wybieramy radnych do m.st. Warszawy zbiera³a siê zg³aszanie wniosków w spra- nicz¹ w posiedzeniach rad
Rady m.st. Warszawy (jedna w co drugi czwartek, posie- wach istotnych dla dzielnicy.
dzielnic. Oprócz tego pe³ni¹
rada dla ca³ego miasta) i rad- dzenia trwa³y od rana przeRady dzielnic wystêpuj¹ z sta³e dy¿ury i pomagaj¹
nych 18 dzielnic. Dodatkowo wa¿nie do wieczora. Przed inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y lub mieszkañcom za³atwiaæ ich
samorz¹d ma jeszcze szczebel ka¿d¹ sesj¹ zbiera³y siê stanowiska przez Radê Miasta. sprawy. W statucie Dzielnicy
wojewódzki, wiêc wybieraæ bê- wszystkie komisje. Bior¹c
Jak wynika z powy¿szej li- Praga – Pó³noc zadania raddziemy tak¿e radnych do sej- pod uwagê œrednie zaanga- sty, radni dzielnic maj¹ mniej nego zapisane s¹ nastêpuj¹miku wojewódzkiego.
¿owanie w pracê trzech koOrganem stanowi¹cym w misji, sesje i sprawy mieszWarszawie (czyli organem kañców, bycie radnym to baruchwa³odawczym) jest Rada dzo powa¿ne obci¹¿enie czam.st. Warszawy. Liczy ona 60 sowe, wymagaj¹ce rozleg³ej
radnych wybieranych z ca³ej wiedzy i kompetencji.
Warszawy. Rada m.st. WarszaOprócz radnych miasta w
wy w szczególnoœci uchwala
Warszawie pracuje 408 radbud¿et miasta, studium uwanych w 18 radach dzielnicorunkowañ i kierunków zagowych (liczba radnych w dzielspodarowania przestrzennego
nicy zale¿y od liczby mieszi plany miejscowe, plany inwekañców w dzielnicy).
stycyjne i programy rozwoju.
Zadania dzielnic s¹ okreœloRadni m.st. Warszawy decyne
w ich statutach. Do zakresu
duj¹ o bud¿ecie miasta i budzia³ania
dzielnic nale¿¹ sprad¿etach poszczególnych dzielnic. Rada m.st. Warszawy wy lokalne o zasiêgu dzielnicouchwala wieloletni plan inwe- wym, zwi¹zane m.in. z inwestystycyjny (decyduje o realizacji cjami, lokalami po³o¿onymi na
poszczególnych inwestycji klu- obszarze dzielnicy, nieruchoLISTA nr
czowych dla rozwoju ca³ego moœciami na obszarze dzielnic,
miasta, takich jak metro, mo- dzielnicowymi placówkami
MIEJSCE
sty, szpitale szko³y, etc), przyj- oœwiatowymi, sprawy lokalowe,
muje polityki miasta takie, jak w tym dodatki mieszkaniowe,
zasady najmu lokali lub orga- ewidencja dzia³alnoœci gosponizacji targowisk, programy darczej, wydawanie praw jazzwi¹zane z rozwojem sportu, dy i dowodów osobistych, rejestracja pojazdów, pobieranie
ochrony œrodowiska etc.
W 2008 roku Rada m.st. podatków lokalnych.
Warszawy wykorzysta³a
Z kolei do w³aœciwoœci rady
szczególne uprawnienie, ja- dzielnicy nale¿y w szczególnokim jest uchwalanie statutu œci opiniowanie dokumentów
miasta i uchwali³a Statut m.st. uchwalanych przez Radê m.st.
Warszawy i statuty dzielnic.
Warszawy w zakresie dzia³ania

DOROTA
ZBIÑKOWSKA
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Kandydatka do Rady m.st. Warszawy

Polemika

Jeszcze o ignorancji
w nawi¹zaniu do dyskusji o dzia³aniach PO na Bia³o³êce
Pan radny najwyraŸniej nie
wie, co to jest budowa. Wystarczy przeczytaæ Prawo
budowlane, w którym zapisy
jasno mówi¹, ¿e nale¿y przez
to rozumieæ wykonywanie

obiektu budowlanego w okreœlonym miejscu, a tak¿e odbudowê, ROZBUDOWÊ,
nadbudowê obiektu budowlanego. Jednym s³owem rozbudowa to te¿ budowa, a wiêc

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
17 XI (œroda) godz. 16.00 Wieczorek taneczny dla seniorów.
Wstêp 10 z³.
20 XI (sobota) Akademia „Dotknij sztuki”.
20 XI (sobota) godz. 18.00 Koncert chóru „Zacisze” i Goœci
z Japonii w Filharmonii Narodowej.
21 XI (niedziela) godz. 17.00 „Moje pejza¿e” – otwarcie
wystawy malarstwa prof. Marka Kwiatkowskiego. Wernisa¿
uœwietni koncert zespo³u Dixie Warsaw Jazzmen. Wystawa
czynna bêdzie do 8 stycznia 2011 r.
21 XI (niedziela) Wybory samorz¹dowe 2010.
24 XI (œroda) godz. 16.00 Wieczorek taneczny dla seniorów.
Wstêp 10 z³.
27 XI (sobota) Bal andrzejkowy dla doros³ych. Zaproszenia
do kupienia w kawiarni DK Zacisze.
Szczegó³y znajd¹ Pañstwo na stronie: www.zacisze.waw.pl

Pana matematyka – zaledwie
jednej szko³y – nie zgadza
siê. Trwa w³aœnie budowa
nowego budynku szko³y przy
ul. Kobia³ka, budowa od podstaw szko³y przy ul. Berensona i rozbudowa szko³y przy
ul. Juranda ze Spychowa. Co
wiêcej stwierdzi³ Pan, ¿e by³a
to „szko³a, zaplanowana w
poprzedniej kadencji”. Zapomnia³ Pan jednak, ¿e planowanie nie jest równoznaczne
ze stwierdzeniem „tu zbudujemy budynek”. Planowanie
obejmuje pozyskanie œrodków na realizacjê inwestycji
jak równie¿ proces pozyskania pod ni¹ gruntów, a to w
przypadku tej szko³y, niestety, nie uda³o siê naszym poprzednikom.
Wprowadzenie nowych
placówek oœwiatowych do
WPI wydawaæ by siê mog³o
niewielkim osi¹gniêciem.
Zwa¿ywszy jednak na
obecn¹ sytuacjê, o której Pan

Czas na Pragê.
Z dala od polityki.
krytyk¹ ni¿ uczestniczyæ w
dyskusji.
Widaæ nie doœæ uwa¿nie
przeczyta³ Pan ostatni akapit
mojej wypowiedzi. Szuka Pan
podtekstów tam, gdzie ich nie
ma. Stwierdzam jedynie fakt,
¿e skoro korzysta Pan ze dotacji to znaczy, ¿e polityka
miasta i dzielnicy w tej kwestii jest dobrze prowadzona.
Niezmiennie ¿yczê powodzenia.
Jacek Kaznowski

Kancelaria Prawna
♦ 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

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. 22 394-54-74, fax 22 357-84-09,
tel. kom. 508-164-939
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Radosne Œwiêto Wolnoœci
dokoñczenie ze str. 1

O II linii metra
Od 1 grudnia do 30 listopada 2013 r. czêœæ terenu Placu
Defilad, w miejscu gdzie sta³a hala KDT, zostanie udostêpniona m.in. pod punkt informacyjny oraz centralne biuro
budowy centralnego odcinka II linii metra.
Czêœæ Placu Defilad udostêpniona zostanie wykonawcy robót,
konsorcjum Astaldi, Gülermak i Przedsiêbiorstwu Budowy Dróg i
Mostów. Powierzchnia terenu obejmuje 4505 m2. Zgodê na udostêpnienie terenu wyda³ Zarz¹d Terenów Publicznych. Budowa
centralnego odcinka II linii metra jest najwa¿niejsz¹ inwestycj¹ w
najbli¿szych latach, na któr¹ czeka ca³a Warszawa. Jest to najwiêksza samorz¹dowa inwestycja w Polsce. 6 km podziemnej
kolejki, przechodz¹cej m.in. pod Wis³¹ bêdzie kosztowaæ 4,1 mld z³,
z czego 2,9 mld z³ pochodzi z UE.
Wiêcej informacji o metrze w infografice:
http://4lataprezydentury.um.warszawa.pl/infografiki/metro

to wszystko zaczyna? Na Pradze – zapewni³a burmistrz
Jolanta Koczorowska, otwieraj¹c Œwiêto Wolnoœci. „Chcemy powitaæ niepodleg³oœæ i
wolnoœæ. Trzeba siê cieszyæ
z wolnoœci”. Odczytany zosta³
list od marsza³ka Sejmu Grzegorza Schetyny, który podziêkowa³ za zaproszenie i wyjaœni³, dlaczego nie móg³ z niego skorzystaæ. Obecnoœci¹
ani listem nie zaszczycili pra¿an zaproszeni przedstawiciele Urzêdu m.st. Warszawy.
Nastrojami widzów z bliska
i z daleka zaw³adn¹³ Tomek
Lipiñski i zespó³ Tilt. Gwiazdy
rocka z lat 80. zaczêli od œpiewania o szaroœci, potem przypomnieli, ¿e „zmieniaj¹ siê
twarze, zmieniaj¹ slogany, ale
wojna trwa”. Zabrzmia³ protest: „niech nie bêdzie tak, ¿e
rozkrada siê œwiat, jak gdyby
nigdy nic.” W drugiej czêœci
artyœci spokojnie zapewniali:
„nie dzieli nas nic”, a na koniec wyrazili nadziejê, ¿e
„jeszcze bêdzie przepiêknie,
jeszcze bêdzie normalnie”.
Po¿egna³y ich ostre blaski
œwiate³ i gromkie brawa.
Po godzinie 19. uczestnicy
uroczystoœci, jako pierwsi w
Warszawie, obejrzeli najwiêkszy, trójwymiarowy pokaz audiowizualny – mapping architektoniczny na budynkach
PKP od ul. Targowej. Na bocznych budynkach ukazywa³y
siê daty i has³a wydarzeñ, na
œrodkowym (portyku - na zdjêciu obok) wa¿ne wydarzenia i
osoby z historii Polski od roku
1920, przez okres wojny, lata
komuny, stan wojenny, do
„okr¹g³ego sto³u”. Twórc¹ 15-

minutowego filmu, który zmieni³ przestrzeñ miejsk¹ w historiê, jest grupa z Katowic „Visual Effect” oraz „Super AV”,
odpowiedzialne za stronê
elektroniczno-techniczn¹.
Po tym pokazie znów rozb³ys³y œwiat³a, skierowane na 5piêtrow¹ kamienicê na rogu
ulic: Targowej i Wileñskiej, która zmieni³a siê w najwiêksz¹ w
Polsce flagê bia³o-czerwon¹.
Tak artyœci Linas Domarackas i
Piotr Kowalski przeobrazili budynek, w którym przez wiele lat
stacjonowali rosyjscy oficerowie
Wojsk Uk³adu Warszawskiego.
Uroczystoœæ zakoñczy³ 5-minutowy fire show i pieœñ Legionów.
Po godzinie 20. na w³asne
„wolnoœciowe programy” zaprasza³y kluby, dzia³aj¹ce na
Pradze.
To by³o pierwsze na Pradze
Œwiêto Wolnoœci. „Mamy du¿o
smutnych œwi¹t ; to jedno jest
radosne. Trzeba zmieniæ filozofiê myœlenia – nauczyæ siê
radosnego œwiêtowania, nie
„przeciw komuœ czy czemuœ”.
Pokazaliœmy kawa³ek dobrego rocka, mapping architektoniczny, podœwietlony pomnik i
kamienicê po Rosjanach. Pokazaliœmy, ¿e potrafimy cieszyæ siê z wolnoœci. Parada z
roku na rok bêdzie wiêksza,
mo¿e w³¹czymy do niej harleye” – zapowiada wiceburmistrz Artur Buczyñski.
„Dziœ Praga by³a najpiêkniejszym miejscem w stolicy”
– mówi z dum¹ Jolanta Koczorowska, równie¿ zapowiadaj¹c rozwijanie pomys³u ra-

dosnego œwiêta wolnej spo³ecznoœci. To tak¿e lekcja historii, za pomoc¹ bardzo ciekawych technik – interesuj¹cy, po¿yteczny przekaz. Ci,
którzy mówi¹ o Pradze jako
dzielnicy niebezpiecznej, powinni o tym zapomnieæ.
Wielu uczestników Œwiêta
Wolnoœci na Pradze dzieli³o
siê refleksj¹: jeszcze nie widzieliœmy koncertu, zorgani-

zowanego na tak ruchliwym
skrzy¿owaniu ulic – i to nie
zamkniêtych dla ruchu! Rolê
œwiate³ na skrzy¿owaniach
pe³nili policjanci.
Szkoda, ¿e praskiemu œwiêtowaniu 11 listopada media poœwiêci³y tak ma³o miejsca, skupiaj¹c siê wy³¹cznie na wydarzeniach z lewej strony Wis³y.
K.
Fot. Jacek Schmidt

BEZP£ATNIE ZACZIPUJ PSA LUB KOTA
Jeszcze tylko do 15 grudnia w³aœciciele psów i kotów,
którzy mieszkaj¹ na terenie m.st. Warszawy mog¹ skorzystaæ z mo¿liwoœci bezp³atnego zaczipowania psa lub
kota, w jednej ze 112 wybranych lecznic weterynaryjnych.
Koszt zabiegu pokrywa Urz¹d m.st. Warszawy.
Warunkiem bezp³atnego oznakowania psa/kota jest:
* wype³nienie przez w³aœciciela wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota,
* okazanie dowodu to¿samoœci,
* okazanie ksi¹¿eczki szczepieñ psa/kota, rodowodu lub
innego dokumentu potwierdzaj¹cego prawa do zwierzêcia.
Po zaczipowaniu w³aœciciel otrzymuje potwierdzony przez
lekarza wniosek o wykonanie elektronicznego oznakowania
psa/kota, a dane dotycz¹ce zwierzêcia i jego w³aœciciela s¹
wprowadzane do Miêdzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal.
W tym roku oznakowano ju¿ prawie 10 tys. zwierz¹t.
Czipowanie to doskona³a metoda zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t umo¿liwiaj¹ca szybkie ustalenie w³aœciciela
psa. W chwili znalezienia psa, mo¿na specjalnym czytnikiem
odczytaæ numer i - po sprawdzeniu w elektronicznej bazie uzyskaæ informacje o w³aœcicielu i powiadomiæ go o odnalezieniu czworonoga. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkoœci ziarenka ry¿u, nie przeszkadza zwierzêciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest
on wprowadzany podskórnie na szyi lub miêdzy ³opatkami i
mo¿e dzia³aæ nawet kilkadziesi¹t lat. Elektroniczne oznakowanie jest równie¿ niezbêdnym wymogiem, aby podró¿owaæ
z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.
Spis lecznic, w których mo¿na zaczipowaæ psa lub kota
mo¿na znaleŸæ na stronie www.bip.warszawa.pl/bos.
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Mam napisaæ tekst o kinie
PRAHA. Nie wiem, od czego
zacz¹æ, od historii? O tym, ¿e
kino zosta³o zbudowane w
1948 roku? O tym, ¿e mia³o
socrealistyczne p³askorzeŸby,
o harmonii linii architektonicznej? Ale jeœli mam byæ szczery, nigdy mi siê socrealistyczne dzie³a sztuki nie podoba³y i
nie przemawia³y do mnie, a stary gmach kina PRAHA razi³
mnie swoj¹ topornoœci¹. Wewn¹trz by³o ciemno i nieprzytulnie. Przyszed³em kiedyœ na
seans, w kasie oddzielonej od
holu akwariow¹ szyb¹, zia³o
pustk¹. O tym, ¿e ktoœ tu pracowa³ œwiadczy³a na wpó³ wypita szklanka herbaty z

³y¿eczk¹ stercz¹c¹ oskar¿ycielsko z wnêtrza br¹zowawego p³ynu. Cicho, pusto, ciemno. No to stukam w ladê, wo³am: „Ho – Ho” a echo odpowiada mi zwielokrotnionym g³osem. Ju¿ mia³em odejœæ, kiedy
pojawi³a siê pani kasjerka.
Wyraz jej twarzy œwiadczy³, ¿e
musia³em przeszkodziæ jej w
czymœ wa¿nym. ZgryŸliwym
g³osem poinformowa³a mnie,
¿e nie sprzeda mi biletu i patrzy³a na mnie z mœciw¹ satysfakcj¹. Spyta³em: czemu? Bo
jest zbyt ma³o chêtnych na seans - pad³a odpowiedŸ. A kiedy bêdzie wiadomo, czy seans
bêdzie? Jak przyjdzie poraus³ysza³em w odpowiedzi.

Po latach los rzuci³ mnie do
kina PRAHA, gdzie przysz³o
mi pracowaæ. Zasta³em piêkny, nowoczesny, przeszklony
budynek, z niesamowitym wystrojem zewnêtrznym oraz
przytulnym, zachêcaj¹cym do
wypoczynku wnêtrzem. W kinie mo¿na do woli surfowaæ po
internecie dziêki darmowemu
Wi-Fi, kupiæ sobie w barze
kawê lub herbatê i rozkoszowaæ siê widokiem na ulice Floriañsk¹, na postacie grajków
albo z nostalgi¹ popatrzeæ na
niegdyœ jeden z piêkniejszych
budynków w Warszawie –
Kamienicê pod sowami.
Kino ma trzy nowoczesne
sale, jako pierwsze w Warsza-

wie zosta³o wyposa¿one w projektor cyfrowy. Gramy ró¿ne filmy. Pojawiaj¹ siê g³oœne premiery, ale równie¿ znajd¹ u nas
Pañstwo filmy ambitne, dla wyrafinowanego kinomana. We
wtorki filmy z cyklu „Oczami
kobiet” - filmy nie tylko dla pañ,
ale dla wszystkich ceni¹cych
sobie inteligentne obrazy. W
œrody Ambitne seanse, a w
czwartki mêskie kino. Dla m³odzie¿y szkolnej realizujemy program edukacyjny „SZAFA”. Odbywaj¹ siê u nas przegl¹dy, premiery, spotkania z pisarzami i
wiele, wiele innych atrakcji.
Jesteœmy nowoczesnym kinem, otwartym na potrzeby
widza. Wystarczy porównaæ
ceny z innymi warszawskimi
przybytkami X muzy, a wyjdzie
na to, ¿e jesteœmy najtañsi.
Karta widza sprawia, ¿e seanse u nas s¹ jeszcze tañsze.
Nasze usytuowanie w pobli¿u
du¿ych ci¹gów komunikacyjnych sprawia, ¿e ³atwo do nas
przyjechaæ z ka¿dej strony
miasta. Warto tutaj przyjœæ i
spêdziæ czas nie tylko na seansie filmowym, ale równie¿
ogl¹daj¹c wernisa¿, spotykaj¹c siê z pisarzami, poetami,
uczestnicz¹c w przegl¹dach
filmowych.
Powinienem tutaj zaznaczyæ,
¿e kontynuujemy tradycje starego kina PRAHA. Ale maj¹c w
pamiêci moje dawne spotkania
ze starym kinem - nie wiem, czy
powinienem. Napiszê tak: kino
PRAHA stoi u zbiegu ul. Jagielloñskiej z ul. Okrzei i czeka na
swoich widzów.

Komitet Wyborczy SLD

Nowe kino w starym stylu
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Cmentarze na listopad
W jesienne wieczory Fundacja AVE i Bia³o³êcki Oœrodek
Kultury zapraszaj¹ do ogl¹dania niezwykle sugestywnej
wystawy zdjêæ bia³o³êckich nekropolii. Stare nagrobki, pe³ne
tajemniczych napisów kamienne p³yty, unikatowe rzeŸby…
po mistrzowsku uchwyci³ w kadrze Dariusz Mys³owski.
Artysta znany jest miesz- pie Tarchomiñskiej oraz na
kañcom Bia³o³êki. Od kilku lat Zielonej Bia³o³êce przy ulicach
we wspó³pracy z Fundacj¹ Ruskowy Bród i Kamykowej
AVE dokumentuje dziedzictwo znajduj¹ siê nieczynne od czahistoryczne dzielnicy. M³ody sów II wojny œwiatowej dawne
wiek – ur. 1982 r., z wykszta- cmentarze ewangelickie, z któ³cenia architekt, specjalista w rych korzystali przede wszystzakresie ochrony zabytków – kim osadnicy niemieccy. Z roku
dodaje œwie¿oœci spojrzenia. na rok coraz bardziej niszczej¹
W obiektywie Mys³owskiego zaroœniête krzewami i zarzucostare, wydawa³oby siê nic nie ne stertami œmieci.
znacz¹ce domy, krzy¿e przy- Wszystkie bia³o³êckie
dro¿ne czy nagrobne epitafia cmentarze stanowi¹ wa¿n¹
nabieraj¹ nowego blasku i me- czêœæ dziedzictwa historycznetafizycznego wymiaru. Staj¹ go – mówi Bart³omiej W³odkowsiê bram¹ do magicznego ski, prezes Fundacji AVE i orœwiata przesz³oœci.
ganizator wystawy. – CharakFotografie bia³o³êckich ter Bia³o³êki sprzed 70 lat znacmentarzy to trzecia ods³ona komicie oddaje historia cmencyklu. Wczeœniej w BOK-u i tarza tarchomiñskiego. Przed
praskim Centrum Kultury Kone- wojn¹ znaczna jego czêœæ naser zaprezentowano drewnia- le¿a³a równie¿ do ewangelików,
ne domy oraz kapliczki przy- na wysokoœci ulicy Milenijnej
dro¿ne. Obejrza³o je ponad mo¿na odnaleŸæ groby z nie3000 osób! Zdjêcia Mys³ow- mieckimi inskrypcjami. Funkskiego wzbogaci³y tak¿e ksi¹¿- cjonowa³ tam równie¿ ewangekê Bart³omieja W³odkowskiego licki dom modlitw i szko³a nieo historii bia³o³êckich krzy¿y dzielna. Inna czêœæ cmentarza
przydro¿nych, wydan¹ przez pozostawa³a z kolei we w³adaMuzeum Warszawskiej Pragi.
niu wspólnoty polsko-katolicDla przeciêtnego mieszkañ- kiej. Poza tym nie brakuje tuca Bia³o³êki s³owo cmentarz taj wielu cennych nagrobków z
kojarzy siê wy³¹cznie z tarcho- drugiej po³owy XIX i pocz¹tku
miñsk¹ nekropoli¹, usytu- XX wieku. Cmentarz powsta³
owan¹ na wydmowym wznie- przecie¿ ponad 200 lat temu.
sieniu przy ulicy Mehoffera. Jego poznanie to znakomita
Ma³o kto pamiêta, ¿e na Kê- lekcja lokalnej historii.

- Wiele starych nagrobków
bezpowrotnie znika. Cieszê siê,
¿e uda³o siê utrwaliæ je w kadrze przed ca³kowitym niebytem – mówi Dariusz Mys³owski,
autor zdjêæ. – A¿ dziw bierze,
¿e pomimo interwencji ró¿nych
organizacji i instytucji, dawne

cmentarze ewangelickie wci¹¿
nie doczeka³y siê uporz¹dkowania. W naszej dzielnicy, ubogiej w zabytki, na ka¿dy tego
rodzaju obiekt powinno siê chuchaæ i dmuchaæ…
Na wystawie zaprezentowano ponad 40 fotografii, wiêcej bêdzie mo¿na znaleŸæ w
przygotowywanym przez Fundacjê AVE wirtualnym muzeum dzielnicy. Wystawê
mo¿na ogl¹daæ od 28 listopada do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w godzinach pracy BOK
(10-21). Wstêp wolny.

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. 2 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 2 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 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 110/CP/2010 z dnia 10.11.2010 r. zmieniaj¹c¹ decyzjê
nr 119/CP/2008 z dnia 13.10.2008 r. zmienion¹ decyzj¹
nr 59/CP/2009 z dnia 07.09.2009 r. dotycz¹cej ustalenia
lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie ul. Inow³odzkiej na odcinku ul. Annopol - ul.
Pietrusiñskiego, drogi serwisowej, miejsc parkingowych,
odwodnienia, oœwietlenia, dwóch zjazdów oraz
pozostawienie rezerwy (pasa szerokoœci 8 m) na
torowisko tramwajowe wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹
na dzia³kach nr ew. 59, 80, 81, 82 w obrêbie 4-07-10
oraz na dzia³kach nr ew. 2 i 11 w obrêbie 4-07-16
po³o¿onych w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Inow³odzkiej
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w zakresie zawê¿enia
inwestycji to jest wykreœlenie „drogi serwisowej i miejsc
parkingowych” obejmuj¹cych dzia³ki nr ew. 80 i 81
z obrêbu 4-07-10.
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 51-03-196 lub 198.
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).

Dojazd na wybory
WYBORCY NIEPE£NOSPRAWNI, WYMAGAJ¥CY TRANSPORTU SPECJALISTYCZNEGO,
mog¹ w dniu wyborów
skorzystaæ z bezp³atnego
specjalistycznego przejazdu z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego) do punktu wyborczego i z powrotem.

Zamówienia przyjmowane
s¹ od poniedzia³ku – 15 listopada do soboty przedwyborczej – 20 listopada oraz w
dniu wyborów – 21 listopada
w godz. 8.00-16.00 pod nr telefonu 22 870-08-08.
WYBORCY MAJ¥CY
PROBLEMY Z PORUSZANIEM SIÊ, ALE NIEWYMAGAJ¥CY TRANSPORTU

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

1

Kandydaci na radnych boj¹ siê wyborców?
Wydawa³o siê rzecz¹ oczywist¹, ¿e bezpoœredni kontakt z
wyborc¹ jest najwa¿niejszy – pozwala poznaæ jego problemy, a sam przysz³y radny ma okazjê pokazaæ siê z najlepszej
strony. Wydawa³oby siê równie oczywiste, ¿e to kandydat
powinien zabiegaæ o g³osy wyborców, a nie odwrotnie.
Tymczasem na Œliwicach (kolonia na Pradze Pó³noc, okrêg 1)
doœwiadczyliœmy: ulotek w skrzynkach, kilku plakatów (w miejscach
do tego nie przeznaczonych) oraz... reklamy wielkoformatowej
ci¹gniêtej po ulicy za samochodem. Jednak ani jednego radnego
we w³asnej osobie. Byæ mo¿e, 300 uprawnionych do g³osowania
mieszkañców to za ma³y elektorat, nawet w wyborach samorz¹dowych, a byæ mo¿e Œliwice le¿¹ za daleko od szlaków, którymi
radni siê poruszaj¹ i spraw, którymi zamierzaj¹ siê zaj¹æ?
Odwa¿nych kandydatów na radnych, którzy chc¹ zaj¹æ siê
sprawami mieszkañców Œliwic prosimy o kontakt (za poœrednictwem Nowej Gazety Praskiej).
Mieszkañcy Œliwic

SPECJALISTYCZNEGO,
mog¹ w dniu wyborów – w
niedzielê, 21 listopada, miêdzy 8.00 a 21.00, zg³aszaæ
siê do Stra¿y Miejskiej pod
specjalnie uruchomiony nr
tel. (22) 598 69 91.
Do dyspozycji bêdzie co
najmniej 5 radiowozów. W
przypadku du¿ego zainteresowania, Stra¿ Miejska jest
gotowa uruchomiæ kolejne.
Czas dowozu bêdzie uzale¿niony od liczby oczekuj¹cych
osób. Radiowóz podjedzie
pod miejsce zamieszkania o
wyznaczonej godzinie, dodatkowo stra¿nicy pomog¹ w dotarciu z samochodu do samego lokalu wyborczego.

nowa gazeta praska 13

14 nowa gazeta praska

Muzyka ró¿nych kultur
14 listopada w koœciele œw. Mateusza Aposto³a i Ewangelisty przy ul. Ostródzkiej 172
odby³ siê ju¿ trzeci koncert z cyklu „Muzyka Wschodu i Zachodu”. Wyst¹pi³y chóry
z dwóch odleg³ych od siebie zak¹tków œwiata: z Norwegii i Indonezji.

Parafia œw. Mateusza Aposto³a i Ewangelisty na Bia³o³êce staje siê wa¿nym oœrodkiem kulturalnym dzielnicy i
Warszawy. Coraz czêœciej
organizowane s¹ tu ciekawe
koncerty, g³ównie muzyki
chóralnej. Tym razem, z cyklu „Muzyka Wschodu i Zachodu” koœció³ goœci³ dwa

chóry: „Alla Camera” z Norwegii i „Manado State University Choir” z Indonezji. Niezwykle ciekawe by³o skonfrontowanie tych dwóch, tak
odmiennych grup.
„Alla Camera” z Oslo jest
chórem kameralnym, za³o¿onym przez Vigdis Mariê Halvorsen. W sk³ad zespo³u

KONTENERY W SUPER CENIE
ZADZWOÑ I SPRAWDZ!

Dzielnicowy Zak³ad Oczyszczania Z-4
Praga Pó³noc, Bia³o³êka, Targówek

ul. Kopijników 13

SPRZEDA¯
pon. - pt.
7:00-15:00
tel. (22) 884 31 71, (22) 811 71 01,
(22) 811 00 28-29 wew. 119, 120
kom. 663 661 354, 663 664 160 e-mail: z4@mpo.com.pl

wchodz¹ przedstawiciele ró¿nych zawodów, których ³¹czy
jedna pasja - œpiewania. Chór
specjalizuje siê w madryga³ach oraz klasycznej muzyce
kameralnej. W jego repertuarze znajduj¹ siê tak¿e tradycyjne melodie norweskie oraz
spirituals. „Alla Camera” wielokrotnie uczestniczy³ w praskim festiwalu bo¿onarodzeniowym, odnosz¹c liczne
sukcesy. Dyrygentem zespo³u jest Vigdis Maria Halvorsen, absolwentka dyrygentury w klasie s³ynnego norweskiego kompozytora Knuta
Nystedta.
„Manado State University
Choir” jest chórem uniwersyteckim z Manado na wyspie
Celebes w Indonezji. Zespó³
wykonuje bardzo szeroki repertuar, od muzyki sakralnej
po utwory pop. Jest laureatem licznych festiwali i konkursów. W roku 2008 zdoby³
Grand Prix na Indonezyjskim
Festiwalu Sulawesi oraz Z³oty Medal na Olimpiadzie Chóralnej w Grazu (Austria). W
kolejnym roku zdoby³ Grand
Prix na konkursie w Gyeongnam w Korei Po³udniowej
oraz liczne zwyciêstwa w
konkursach lokalnych. W Polsce, wystêpuj¹c pod batut¹
Andre de Quadros, profesora Boston University w USA,

zespó³ wzi¹³ udzia³ w VI Warszawskim Miêdzynarodowym
Festiwalu Chóralnym Varsavia Cantat, gdzie zaj¹³ I miejsce w kategorii chórów mieszanych doros³ych.
Rzeczywiœcie, podziwialiœmy dwa ró¿ne temperamenty, dwa ró¿ne sposoby przekazywania muzyki. Chór „Alla
Camera” zaprezentowa³ szereg utworów norweskich i jeden madryga³ Giovanni Pierluigi da Palestriny. Ich œpiew
to kameralna muzyka, spokojnie wykonana, z udzia³em
solistki Toril Breiteig o piêknej barwie g³osu.
Zupe³nie inny by³ wystêp
chóru „Manado State University”. Od pocz¹tku artyœci nawi¹zali œwietny kontakt z publicznoœci¹: szli „na scenê”,
czyli przed o³tarz œpiewaj¹c i
jednoczeœnie witaj¹c siê z
ludŸmi zgromadzonymi w koœciele. Ubrani w stroje nawi¹zuj¹ce do ludowych strojów
indonezyjskich, wnieœli element egzotyki, ale nie na tym
polega ich wyj¹tkowoœæ. To
nie jest statyczny chór, którego cz³onkowie stoj¹ na bacznoœæ z nutami w rêku. Oni
w³aœciwie ca³y czas swojego
wystêpu byli w ruchu, zmieniali miejsce, wykonywali
p³ynne, wrêcz taneczne ruchy
rêkami, chórzystki pos³ugiwa³y siê wachlarzami. Ten jêzyk
gestów, w³aœciwie elementy
pantomimy bardzo urozmaica³y œwietny zreszt¹ œpiew.
Niezale¿nie, czy by³ to utwór
sakralny „Gloria in excelsis
deo”, spirituals czy pieœñ ludowa z Bali, wykonanie jego
by³o dynamiczne, pe³ne energii, wrêcz zaskakuj¹ce.
To, ¿e wiêcej uwagi poœwiêci³am zespo³owi „Manado State University Choir” nie
znaczy, ¿e chór z Norwegii
jest gorszy. To s¹ po prostu
dwa zupe³nie ró¿ne zespo³y
i trudno je porównywaæ. Wiêcej napisa³am o zespole indonezyjskim, poniewa¿
pierwszy raz widzia³am taki
chór. I to jest wspania³e, ¿e
artyœci s¹ ró¿ni, czerpi¹ z ró¿nych kultur, a my mo¿emy te
kultury poznawaæ. Specjalne
uznanie nale¿y siê tu proboszczowi parafii œw. Mateusza Aposto³a i Ewangelisty,
ks. Mariuszowi Ratajczykowi
za otwartoœæ na tê ró¿norodnoœæ kultur.
Koncert z cyklu „Muzyka
Wschodu i Zachodu zorganizowa³ burmistrz Dzielnicy
Bia³o³êka Jacek Kaznowski
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem,
Wydzia³ Kultury oraz Towarzystwo Œpiewacze LIRA.
Joanna Kiwilszo

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 100/CP/2010 z dnia 29 wrzeœnia 2010 r.
odmawiaj¹cej ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie jezdni
ul. Skierdowskiej i ul. Czajki wraz ze skrzy¿owaniem ulic
- Skierdowskiej, Czajki, Chlubnej - oraz budowie chodnika
dla potrzeb budynku komunalnego z lokalami socjalnymi
po³o¿onego przy ul. Czajki 2 (dzia³ka nr ew. 44/7 z obrêbu
4-02-26) na dzia³kach nr ew. 4/89, 4/90, 28/21, 28/22,
17/13, 17/12, 47/2, 17/10, 17/11 z obrêbu 4-02-26, na
dzia³ce nr ew. 1, 2/6, 3 z obrêbu 4-02-27 oraz na dzia³kach
nr ew. 1, 2, 3 z obrêbu 4-02-35 po³o¿onych na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
- decyzji nr 101/CP/2010 z dnia 6 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na budowle sieci ciep³owniczej
2xDN350 w technologii preizolowanej wraz z kanalizacj¹
teletechniczn¹ dla potrzeb zasilania w ciep³o obszaru
rozwojowego „Winnica” etap l - wzd³u¿ ul. Œwiatowida
na dzia³kach ew. nr 23/5, 22/4, 27/1,19/2, 20/1, 21/1,
15/2, 14/2, 11/2, 10/2, 7/2, 8/1 i 5/12 w obrêbie 4-01-13,
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;
- decyzji nr 102/CP/2010 z dnia 6 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie linii kablowej
elektroenergetycznej NN 0,4 kV od istniej¹cej linii kablowej
w ul. Boczañskiej do dzia³ki nr ew. 16/23 i 4/7 z obrêbu
4-02-16 na dzia³kach nr ew. 10, 16/20, 16/24, 16/23, 4/9,
4/7 z obrêbu 4-02-16 przy ul. £¹kowej i ul. Boczañskiej
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy;
- decyzji nr 103/CP/2010 z dnia 7 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na rozbudowie hali basenowej
o trybuny dla widowni wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹
na dzia³kach ew. nr 15/2, 15/3, 15/4, 16/6, 16/7, 16/8
w obrêbie 4-03-04 przy ul. Œwiatowida 56 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 og³oszenia
w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska naprzeciw windy
(licz¹c od daty ostatniego og³aszania).

A w sercu... Ojczyzna!
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92 lata temu Polska odzyska³a niepodleg³oœæ. Suwerennoœæ nie zosta³a wywalczona
w jeden dzieñ. By³a wspólnym dzie³em polityków ró¿nych opcji: Józefa Pi³sudskiego,
Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa oraz kilkuset tysiêcy
¿o³nierzy walcz¹cych w polskich formacjach wojskowych. To im poœwiêcone by³y
uroczystoœci, jakie mia³y miejsce 11 listopada w Koœciele Narodzenia NMP w P³udach
przy ul. Klasyków 21/23.

LXV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Krzy¿e „Zwyciêzcom”,
Wiœniewo dla wiœniewian

Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci, których organizatorem
by³ burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka Jacek Kaznowski wraz z
Rad¹ i Zarz¹dem, Bia³o³êcki
Oœrodek Kultury oraz proboszcz Parafii Narodzenia
NMP w P³udach, ks. Kanonik
Miros³aw Bielawski rozpoczê³a uroczysta Msza Œw. Uœwietni³ j¹ gr¹ na saksofonie Robert
Chojnacki.
Po Mszy odby³ siê koncert
zatytu³owany „A w sercu... Ojczyzna!”, na który z³o¿y³y siê
najpiêkniejsze polskie pieœni
patriotyczne przeplatane fragmentami poezji. Wykonawcami koncertu byli wybitni artyœci polskich scen operowych,
operetkowych i teatralnych,
Dorota Laskowiecka, sopran,
solistka Opery Œl¹skiej, Opery Krakowskiej oraz Teatru
Muzycznego w Lublinie, Grzegorz Szostak, bas-baryton, solista Teatru Wielkiego w £odzi
i Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Leszek Zduñ, aktor
Teatru Narodowego i Teatru
Polonia w Warszawie. Artystom towarzyszy³a Bia³o³êcka
Orkiestra „Romantica”, a koncert prowadzi³a dyrektor orkiestry, Anna Barañska-Wróblewska. Wszystkie utwory instrumentalno-wokalne, które
wykonano podczas koncertu,
zosta³y specjalnie zaaran¿owane na tê uroczystoœæ przez
Miko³aja G¹siorka.

„Naród, który przestaje œpiewaæ, przestaje istnieæ” – powiedzia³ niegdyœ Oskar Kolberg.
S³owa te sta³y siê mottem
czwartkowego koncertu. Us³yszeliœmy pieœni, które towarzyszy³y Polakom w wa¿nych momentach historii, œpiewane i lubiane po dziœ dzieñ. Koncert rozpoczê³a „Warszawianka 1831
roku”, pieœñ napisana przez
francuskiego poetê C. F Delavigne’a pod wp³ywem wydarzeñ
Powstania Listopadowego. Muzykê skomponowa³ Karol Kurpiñski, a autorem najbardziej
znanego polskiego przek³adu
by³ poeta i historyk Karol Sienkiewicz, dziadek Henryka Sienkiewicza. W tradycjê powstañ
narodowych wpisuje siê równie¿
„Ostatni mazur”, zaœpiewany
przez Grzegorza Szostaka.
Poza pieœniami wojskowymi, zagrzewaj¹cymi do boju,
w programie znalaz³y siê równie¿ inne pieœni z tego samego okresu, jak „P³ynie Wis³a,
p³ynie”, czy „¯yczenie” Fryderyka Chopina, skomponowane do s³ów Stefana Wytwickiego. Muzyce towarzyszy³a literatura. Wys³uchaliœmy fragmentu „Nocy Listopadowej” i
„Wyzwolenia” Stanis³awa Wyspiañskiego oraz „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Nastêpnie wraz z wierszami
Tuwima, Kasprowicza i Lechonia przenieœliœmy siê w póŸniejsze czasy, czasy I wojny œwia-

towej i Legionów Pi³sudskiego.
„Tam na b³oniu b³yszczy kwiecie”, „Rozkwita³y p¹ki bia³ych
ró¿” i s³ynna „Kadrówka” – te
pieœni znaj¹ wszyscy. „Kadrówka” opowiada historiê 1 Kompanii Kadrowej. 3 sierpnia 1914 r.
w Oleandrach z cz³onków
Zwi¹zku Strzeleckiego i Polskich Dru¿yn Strzeleckich sformowana zosta³a 1. Kompania
Kadrowa, która przed œwitem 6
sierpnia wymaszerowa³a w stronê Miechowa, w Micha³owicach
obalaj¹c rosyjskie s³upy graniczne. W nastêpnych dniach
do³¹czy³y do niej kolejne kompanie i bataliony strzeleckie staj¹c siê zaczynem I Brygady Legionów. Hymnu „Pierwsza Brygada”, do którego s³owa napisali T. Biernacki i A. Ha³aciñski
wszyscy wys³uchali na stoj¹co
podobnie jak „Roty” z tekstem
Marii Konopnickiej.
Po koncercie, na terenie
przykoœcielnym, jako ostatnia
czêœæ uroczystoœci patriotycznych zwi¹zanych z obchodami
92. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci odby³ siê Apel Poleg³ych z udzia³em Wojskowej
Asysty Honorowej Batalionu
Reprezentacyjnego Wojska
Polskiego. Po przemówieniu
burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka
Jacka Kaznowskiego nast¹pi³o
z³o¿enie wieñców w miejscu pamiêci przez w³adze dzielnicy i
delegacje partii politycznych.
Joanna Kiwilszo

Sesja rozpoczê³a siê od mi³ej uroczystoœci dekoracji
Krzy¿ami „Zwyciêzcom” Jacka Kaznowskiego - burmistrza
dzielnicy Bia³o³êka i Ma³gorzaty Kozie³ – naczelnika wydzia³u kultury. Jest to dowód uznania dzia³alnoœci obojga
na rzecz œrodowisk kombatanckich. Odznaczenia przyzna³
Zwi¹zek Kombatatntów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych,
zaœ wrêczyli je p³k Czes³aw Lewandowski – prezes Zarz¹du
Rejonu Praga Pó³noc ZKRPiBWP i Zbigniew Bzinkowski,
prezes bia³o³êckiego ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP.
Wracaj¹c do prozy ¿ycia,
Tarchomin ma ju¿ projekt
radni zaopiniowali projekt miejscowego planu zagospomiejscowego planu zagospo- darowania przestrzennego,
darowania przestrzennego osiedle Augustów jeszcze nañ
osiedla Tarchomin, czêœæ IV. czeka. St¹d kolejna uchwa³a,
Zaopiniowali pozytywnie, w której bia³o³êccy radni zwrawszak¿e z uwagami. Dotyczy- caj¹ siê do Rady Warszawy o
³y one doprecyzowania pew- przyst¹pienie do jego sporz¹nych definicji, w taki sposób, dzenia. Sprawa jest pilna, boby sta³y siê one zgodne z wiem firma deweloperska ze
przepisami prawa budowla- Œl¹ska z³o¿y³a do Biura Archinego czy architektonicznymi i tektury i Planowania Przedoprecyzowania pojêæ. W strzennego m.st. Warszawy
przepisach szczegó³owych dwa wnioski o wydanie decyzaproponowano m.in. kon- zji o warunkach zabudowy i
kretne wysokoœci budynków zagospodarowania terenu. Na
mieszkalnych na obszarze obszarze 47 ha ma tam poobjêtym planem, zwiêkszenie wstaæ ca³kiem pokaŸne osierezerwy terenu pod przysz³e dle domów jednorodzinnych i
parkingi, zapisanie 20-pro- w zabudowie bliŸniaczej, z
centowego, minimalnego wbudowanymi gara¿ami, inwskaŸnika powierzchni biolo- frastruktur¹ techniczn¹, wjazgicznie czynnej dla zabudowy dami, drogami wewnêtrznymi.
wielorodzinnej i 10-procento- Problem polega na tym, ¿e na
wego dla us³ug, a nawet œci- owym terenie nie przewiduje
œle okreœlone materia³y ele- siê ¿adnych us³ug dla mieszwacyjne i rodzaje okien, któ- kañców – handlowych, oœwiare bêdzie trzeba zastosowaæ towych czy administracyjnych.
w budynkach po³o¿onych Zaopatrzenie w wodê ma byæ
przy drogach o wzmo¿onym z w³asnych ujêæ, zaœ odproruchu.
wadzanie œcieków do przydo-

mowych szamb, na dobitkê
wniosek dewelopera koliduje
z zak³adanym przebiegiem
Trasy Olszynki Grochowskiej.
Jednym s³owem - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pilnie
potrzebny.
Doœæ drobne zmiany w bud¿ecie na ten rok zosta³y zaopiniowane pozytywnie. Dotyczy³y przesuniêcia œrodków
(42,3 tys. z³), pomiêdzy poszczególnymi kategoriami w
obrêbie pomocy spo³ecznej i
dotyczy³y Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej.
Stanowisko – apel rady
dzielnicy, dotyczy³ historycznej
nazwy osiedla Wiœniewo, która zniknê³a z tablic Miejskiego Systemu Informacji. Radni
zwrócili siê wiêc do Zarz¹du
Dróg Miejskich o przywrócenie owej nazwy, zgodnie
zreszt¹ z oczekiwaniami
mieszkañców Wiœniewa. Przypomnijmy – Wiœniewo to teren
ograniczony ulicami: od po³udnia – K¹tskiego, od wschodu – 15 Sierpnia, od pó³nocy
– Podró¿nicz¹ i Majolikow¹,
od zachodu – Majolikow¹ do
Œwiatowida i Modliñsk¹.
Mieszkañcy tego terenu nie
chc¹, by Wiœniewo wchodzi³o
w sk³ad Henrykowa, a tak w³aœnie stanowi¹ tablice Miejskiego Systemu Informacji.
(egu)

Nowe domy na Pradze

³ostockiej. W nowo powsta³ym
domu na mieszkañców Pragi
czekaæ bêdzie 71 mieszkañ.
Termin przekazania mieszkañ
nowym
lokatorom
to
30.06.2011 roku.
Rozwój komunalnego budownictwa mieszkaniowego
jest jednym z priorytetów
obecnych w³adz miasta. W
ci¹gu ostatnich lat szybko ros³a liczba budowanych i oddawanych do u¿ytku nowych
budynków komunalnych. Liczba nowych mieszkañ oddanych w tej kadencji wyniesie
ponad 1300. To 1000 wiêcej,
ni¿ w latach 2003-2006. Jednoczeœnie w ci¹gu ostatnich
trzech lat miasto wyremontowa³o przesz³o 4 tys. lokali
mieszkalnych za ³¹czn¹ kwotê 90 mln z³.

W grudniu rusza najwiêkszy projekt budownictwa
komunalnego po prawej stronie Wis³y.
3 listopada ratusz otworzy³ nowi lokatorzy odbior¹ klucze
oferty w przetargu na wyko- w roku 2012. II etap to 4 bunawcê osiedla domów komu- dynki z 264 mieszkaniami,
nalnych przy ul. Jagielloñskiej. które miasto planuje przekaW 9 budynkach powstanie 339 zaæ dwa lata póŸniej w roku
lokali mieszkalnych. Do koñca 2014. Kompleks mieszkanio2014 roku na Pradze Pó³noc wy przy ul. Jagielloñskiej to
miasto odda mieszkañcom w druga inwestycja komunalna
sumie 410 nowych mieszkañ. na obszarze Pragi Pó³noc. RaS¹ to pierwsze od blisko 70 lat tusz posiada prawomocne poinwestycje w mieszkalnictwo zwolenie na budowê. Dziêki
temu prace budowlane rusz¹
komunalne na tym terenie.
Na Jagielloñskiej powsta- jeszcze w grudniu 2010 roku.
71 mieszkañ komunalnych
nie 339 mieszkañ.
W pierwszym etapie po- na Bia³ostockiej w budowie
wstanie 5 budynków z 75
W roku 2009 rozpoczê³a siê
mieszkaniami, do których budowa budynku przy ul. Bia-

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
z dnia 29 paŸdziernika 2010 roku
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w sprawie podania do publicznej wiadomoœci informacji o numerach i granicach obwodów g³osowania w mieœcie sto³ecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Rady m.st. Warszawy, rad dzielnic m.st. Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy,
zarz¹dzonych na dzieñ 21 listopada 2010 roku
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 roku Nr 176, poz. 1190 z póŸn. zm.)
oraz uchwa³y Nr LXXXVIII/2593/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie podzialu m.st. Warszawy na sta³e obwody g³osowania i uchwa³y Nr XCI/2687/
2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 paŸdziernika 2010 roku w sprawie utworzenia odrêbnych obwodów g³osowania w szpitalach, zak³adach pomocy spo³ecznej, zak³adach
karnych i aresztach œledczych a tak¿e ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw zarz¹dzonych na dzieñ 21 listopada 2010 podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania w mieœcie sto³ecznym
Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Rady m.st. Warszawy, rad dzielnic m.st. Warszawy, Sejmiku Województwa
Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy, zarz¹dzonych na dzieñ 21 listopada 2010 roku.
Nr obwodu
851

852

Granice obwodu
ul. Delfina: ca³a, ul. Dorodna: ca³a, ul. Familijna: ca³a, ul. Igrzyskowa: ca³a, ul. Kasztanowa: ca³a, ul. Konwaliowa: ca³a, ul. Laurowa: ca³a, ul. Leszczynowa: ca³a, ul. Masztowa:
ca³a, ul. Mirociñska: ca³a, ul. Modliñska: od nr 15 do nr 55 (ul. P³ochociñska) N, ul. Myœliborska: od nr 1 do nr 83 i od nr 2 do nr 96, ul. Piechocka: ca³a, ul. P³u¿nicka: ca³a,
ul. Portowa: ca³a, ul. Przaœna: ca³a, ul. Szczupacza: ca³a, ul. Œwiderska: od nr 1 do nr 99, ul. Zab³ocka: ca³a, ul. Zak¹tna: ca³a, ul. Zarzecze: ca³a, ul. ¯yczliwa: ca³a
ul. Wittiga: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

853
854

ul. Leliwitów: ca³a, ul. Modliñska: od nr 57 do nr 195 (ul. Œwiatowida) N, ul. Obrazkowa: ca³a, ul. Pa³uków: ca³a, ul. Porajów: ca³a, ul. Szczêœliwa: ca³a
ul. Pabla Picassa: 1, 3, 5, 7, 9, 11

855

ul. Gêbicka: ca³a, ul. Pabla Picassa: 13, ul. Vincenta Van Gogha: ca³a

856
857
858
859

863

ul. Nagodziców: ca³a, ul. Œreniawitów: 8, 10, 12
ul. Œreniawitów : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ul. Józefa Antalla: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11
ul. Aroniowa: ca³a, ul. Bobrowa: ca³a, ul. Calineczki: ca³a, ul. Cudna: ca³a, ul. Cudne Manowce: ca³a, ul. Cytrusowa: ca³a, ul. D³ugorzeczna: ca³a, ul. Flisaków: ca³a, ul.
Frachtowa: ca³a, ul. Jelonka: ca³a, ul. Kobia³ka: ca³a, ul. Konturowa: ca³a, ul. Leœny Potok: ca³a, ul. Ma³ego Ksiêcia: ca³a, ul. Ma³ej ¯abki: ca³a, ul. Mañkowska: ca³a, ul.
Miêdzyrzecze: ca³a, ul. Misia Uszatka: ca³a, ul. Mochtyñska: ca³a, ul. Olesin: ca³a, ul. Ostoja: ca³a, ul. Ostródzka: od nr 224 i nr 227 NP do koñca, ul. Pasieczna: ca³a, ul.
P³ochociñska: od nr 66 N P do koñca, ul. Polnego Wiatru: ca³a, ul. Porêby: ca³a, ul. Ruskowy Bród: ca³a, ul. Sielska: ca³a, ul. S³odka: ca³a, ul. Traszki: ca³a, ul. Tymotki: ca³a,
ul. Wilkowiecka: ca³a, ul. Wojdyñska: ca³a, ul. Wspania³a: ca³a, ul. Zamo¿na: ca³a, ul. Z³otej Rybki: ca³a, ul. Z³otokwiatu: ca³a, ul. ¯eglugi Wiœlanej: ca³a
ul. Annopol: ca³a, ul. Artyleryjska: ca³a, ul. Babinicza: ca³a, ul. Ba³tycka: ca³a, ul. Billewicza: ca³a, ul. Bogoriów: ca³a, ul. Daniszewska: ca³a, ul. Danusi: ca³a, ul. Dobka z
Oleœnicy: ca³a, ul. Dziwna: ca³a, ul. Eskimoska: ca³a, ul. Faradaya Micha³a: ca³a, ul. Gryfitów: ca³a, ul. Hajduczka: ca³a, ul. Mariana Hemara: ca³a, ul. Inow³odzka: ca³a, ul.
Kamykowa: ca³a, ul. Ketlinga: ca³a, ul. Kominkowa: ca³a, ul. Kopijników: ca³a, ul. Kuszników: ca³a, ul. Lapoñska: ca³a, ul. Maæka z Bogdañca: ca³a, ul. Ma³ego Rycerza: ca³a,
ul. Ma³ych Dêbów: ca³a, ul. Marii Magdaleny: ca³a, ul. Miko³aja z D³ugolasu: ca³a, ul. Ojca Aniceta: ca³a, ul. Odlewnicza: ca³a, ul. Oleñki: ca³a, ul. Piasta Ko³odzieja: ca³a, ul.
Pisankowa: ca³a, ul. P³ochociñska: od nr 20 do nr 65 N P, ul. Poœrednia: ca³a, ul. Proletariatczyków: ca³a, ul. Przyjazna: ca³a, ul. Przykoszarowa: ca³a, ul. Reniferowa: ca³a,
ul. Rzêdziana: ca³a, ul. Staropolska: ca³a, ul. Stêbarska: ca³a, ul. Szlachecka: ca³a, ul. Toporczyków: ca³a, ul. Twórcza: ca³a, ul. Warzelnicza: ca³a, ul. Wielkiego Dêbu: ca³a, ul.
Wierzbiny: ca³a, ul. Wiœniowy Sad: ca³a, ul. Paw³a W³odkowica: ca³a, ul. Wspó³czesna: ca³a, ul. Zap³otek: ca³a, ul. Zasieki: ca³a, ul. Zbo¿owa: ca³a, ul. Zbyszka z Bogdañca:
ca³a, ul. Zdziarska: ca³a, ul. Zmyœlona: ca³a
ul. Berensona Leona: od nr 5 N do koñca, ul. Chudoby Stanis³awa: ca³a, ul. Geodezyjna: ca³a, ul. Geometryczna: ca³a, ul. Goœcinna: ca³a, ul. Internetowa: ca³a, ul. Jarzêbinowa: ca³a, ul. Jasiniec: ca³a, ul. Jesiennych Liœci: ca³a, ul. Kartograficzna: ca³a, ul. Kniei: ca³a, ul. Kroczewska: ca³a, ul. Lewandów: ca³a, ul. Ma³ej Brzozy: ca³a, ul. Oknicka: ca³a,
ul. Okr¹g³a: ca³a, ul. Pod³u¿na: ca³a, ul. Podwójna: ca³a, ul. Pszeniczna: ca³a, ul. Rodowa: ca³a, ul. Sieczna: ca³a, ul. S³onecznego Poranka: ca³a, ul. Spichrzowa: ca³a, ul. Starej
Gruszy: ca³a, ul. Stogi: ca³a, ul. Suchociñska: ca³a, ul. Szumi¹cych Traw: ca³a, ul. Wyszkowska: ca³a, ul. Zau³ek: ca³a
ul. Druciana: ca³a, ul. Ekspresowa: ca³a, ul. Elektronowa: ca³a, ul. Aleksandra Fleminga od nr 1 do nr 20 N P, ul. Huczna: ca³a, ul. K¹tskiego: ca³a, ul. Kowalczyka Anastazego:
ca³a, ul. Krzy¿ówki: ca³a, ul. Liczyd³o: ca³a, ul. £opianowa: ca³a, ul. Marceliñska: ca³a, ul. Mestwina: ca³a, ul. Modliñska: od nr 4 do nr 96 P, ul. Morelowa: ca³a, ul. Nastawnicza:
ca³a, ul. P³ochociñska: od nr 1 do nr 19 N P, ul. Soczewkowa: ca³a, ul. Spedycyjna: ca³a, ul. Szafrañców: ca³a, ul. Tarasowa: ca³a, ul. Wartka: ca³a, ul. ¯ubowiecka: ca³a
ul. Derby: ca³a, ul. Berensona Leona: od nr 2 do koñca P, ul. Przyrodnicza: ca³a, ul. Skarbka z Gór: strona nieparzysta

864
865

ul. Atutowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 13, ul. Wojciecha Œwiêtos³awskiego: ca³a
ul. Julija Beneszica: ca³a, ul. Myœliborska: od nr 85 i od nr 98 do koñca NP

866
867
868

ul. Æmielowska: ca³a, ul. Romana Maciejewskiego: ca³a, ul. Feliksa Pancera: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ul. P³udowska: ca³a, ul. Œwiderska: od nr 100 do koñca N i P
ul. Feliksa Pancera: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, ul. Œwiatowida: od nr 1 do nr 49 i od nr 2 do nr 56
ul. Erazma z Zakroczymia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

869

ul. Christa Botewa: ca³a , ul. Erazma z Zakroczymia: 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, ul. Jagmina: ca³a, ul. Kaflowa: ca³a, ul. Majolikowa: ca³a, ul. Milenijna: ca³a

870

ul. 36-go Pu³ku Piechoty Legii Akademickiej: ca³a, ul. Ceramiczna: ca³a ul. Karola Krejczego: ca³a, ul. Poraziñskiej: ca³a, ul. Produkcyjna: ca³a, ul. Talarowa: ca³a

871

876

ul. 15 Sierpnia: ca³a, ul. Czarnociñska: ca³a, ul. Drogowa: ca³a, ul. Dro¿d¿owa: ca³a, ul. Duninów: ca³a, ul. Dziatwy: ca³a, ul. Aleksandra Fleminga: od nr 21 i od nr 22 do koñca
N P, ul. Fortel: ca³a, ul. Klasyków: ca³a, ul. Kobierzycka: ca³a, ul. Ko³aciñska: ca³a, ul. Koœcieszów: ca³a, ul. Krokwi: ca³a, ul. Lucynowska: ca³a, ul. Marcho³ta: ca³a, ul.
Modliñska: od nr 98 do nr 220 (ul. Klasyków) P, ul. Oczeretu: ca³a, ul. Podró¿nicza: ca³a, ul. Po³¹czona: ca³a, ul. Powa³ów: ca³a, ul. Pu³askiego Kazimierza: ca³a, ul. Rozewska:
ca³a, ul. Samowarowa: ca³a, ul. S¹siedzka: ca³a, ul. Skuterowa: ca³a, ul. Srebrnogórska: ca³a, ul. Sza³asa Kazimierza: ca³a, ul. Sza³wiowa: ca³a, ul. Szynowa: ca³a, ul.
Turoszowska: ca³a, ul. Uczniowska: ca³a, ul. Uniwersa³u: ca³a, ul. Wczele: ca³a, Weteranów: ca³a, ul. Wiklinowa: ca³a, ul. ¯ywiczna: ca³a
ul. Braniewska: ca³a, ul. Brzeziñska: ca³a, ul. Chlubna: od nr 72 do koñca N P, ul. Dwusieczna: ca³a, ul. Henrykowska: ca³a, ul. Jab³oni: ca³a, ul. K³osowa: ca³a, ul. Lidzbarska:
od nr 22 i od nr 23 do koñca N P, ul. £azanowicka: ca³a, ul. £uczywo: ca³a, ul. Józefa Mehoffera: od nr 134 do koñca P i od nr 125 do koñca N, ul. Myœliwska: ca³a, ul.
Naprze³aj: ca³a, ul. Piwoniowa: ca³a, ul. Polnych Kwiatów: od nr 31 i od nr 32 do koñca N P, ul. Przytulna: ca³a, ul. Raciborska: ca³a, ul. Samosiejki: ca³a, ul. Starego Dêbu:
ca³a, ul. Szamotulska: ca³a, ul. Œlepa: ca³a, ul. Tapetowa: ca³a, ul. Wadowicka: ca³a, ul. Widna: ca³a, ul. Wyganowska: ca³a, ul. Zagrodecka: ca³a, ul. Zielony Zagajnik: ca³a
ul. Basetli: ca³a, ul. B³onie: ca³a, ul. Cichy Zak¹tek: ca³a, ul. Cieœlewskich: ca³a, ul. Ciupagi: ca³a, ul. Czo³owa: od nr 36 do koñca N i P, ul. Epopei: ca³a, ul. Gaik: ca³a, ul.
Gitarowa: ca³a, ul. Harmonijki: ca³a, ul. Inna: ca³a, ul. Wiktorii Kaweckiej: ca³a, ul. Lucyny Messal: ca³a, ul. £azy: ca³a, ul. Majorki: ca³a, ul. M³yñska: ca³a, ul. Poli Negri: ca³a,
ul. Nowiny: ca³a, ul. Od³ogi: ca³a, ul. Operowa: ca³a, ul. Osieki: ca³a, ul. Romana Palestera: ca³a, ul. Perkusyjna: ca³a, ul. Zygmunta Stojowskiego: ca³a, ul. Strunowa: ca³a, ul.
Œpiewaków: ca³a, ul. Tetmajera: ca³a, ul. Waligóry: ca³a, ul. Warmiñska: ca³a, ul. Werandowa: ca³a, ul. Wiolonczeli: ca³a, ul. Zegarynki: ca³a, ul. ¯yrardowska: ca³a
ul. Ambaras: ca³a, ul. Arkony: ca³a, ul. Bohaterów: ca³a (bez nr 46/48), ul. Brzozowy Zagajnik: ca³a, ul. Cytadeli: ca³a, ul. Dylewska: ca³a, ul. Dynamiczna: ca³a, ul. Forsycji:
ca³a, ul. Guñki: ca³a, ul. Insurekcji: ca³a, ul. Kazuñska: ca³a, ul. Kosobudzka: ca³a, ul. Jerzego Kukuczki: ca³a, ul. Lidzbarska: od nr 1 do nr 21 NP, ul. Mazurska: ca³a, ul.
O³ówkowa: ca³a, ul. Ornecka: od nr 101 do koñca NP ul. Parowozowa: ca³a, ul. Pionierów: ca³a, ul. Piskl¹t: ca³a, ul. Pocztowa: ca³a, ul. Polnych Kwiatów: od nr 1 do nr 30 N
P, ul. PrzeŸdziecka: ca³a, ul. Sadkowska: ca³a, ul. Sarenki: ca³a, ul. Sianokosów: ca³a, ul. Szamocin: ca³a, ul. Uzdowska: ca³a, ul. Wa³uszewska: ca³a, ul. Wykrot: ca³a, ul.
Zio³owa: ca³a
ul. Borecka: ca³a, ul. Bruszewska: ca³a, ul. Celtów: ca³a, ul. Czo³owa: od nr 1 do nr 34 N P, ul. Je¿owa: ca³a, ul. Kaczorowa: ca³a, ul. Kupiecka: ca³a, ul. Lemiesz: ca³a, ul. £osia:
ca³a, ul. Marywilska: ca³a, ul. Miêtowa: ca³a, ul. Morwowa: ca³a, ul. Ornecka: od nr 1 do nr 100 N P, ul. P³ytowa: ca³a, ul. Pruszyñskich: ca³a, ul. Rybacka: ca³a, ul. Smugowa:
ca³a, ul. Sygna³owa: ca³a, ul. Szklarniowa: ca³a, ul. Wenecka: ca³a, ul. Wikingów: ca³a, ul. Wyspiarska: ca³a, ul. Zakrêcona: ca³a, ul. Z³otych Dêbów: ca³a, ul. Zyndrama z
Maszkowic: ca³a
ul. Cio³kosza: ca³a, ul. Stefanika: ca³a
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ul. Ksi¹¿kowa: ca³a
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ul. Œwiatowida: od nr 51 N i od nr 58 P do koñca
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ul. Grzymalitów: ca³a, ul. Odkryta: od nr 2 do nr 40 P i od nr 1 do nr 39 N

860

861
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872
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Siedziba obwodowej komisji wyborczej
ul. Leszczynowa 5 (Szko³a Podstawowa nr 118)
ul. Vincenta van Gogha 1 (Gimnazjum Nr 122)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ul. Porajów 3 (Szko³a Podstawowa nr 314)
ul. Vincenta van Gogha 1 (Gimnazjum Nr 122)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ul. Vincenta van Gogha 1 (Gimnazjum Nr 122)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ul. Porajów 3 (Szko³a Podstawowa nr 314)
ul. Porajów 3 (Szko³a Podstawowa nr 314)
ul. Porajów 3 (Szko³a Podstawowa nr 314)
ul. Kobia³ka 49 (Szko³a Podstawowa nr 31)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)

ul. Juranda ze Spychowa 10 (Szko³a Podstawowa Nr 231)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)

ul. Ostródzka 175 (Gimnazjum nr 164)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)

ul. Leszczynowa 5 (Szko³a Podstawowa nr 118)
ul. Ostródzka 175 (Gimnazjum nr 164)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
ul. Porajów 3 (Szko³a Podstawowa nr 314)
ul. Erazma z Zakroczmia 15 (Szko³a Podstawowa 344)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ul. Pancera 3 (Przedszkole Nr 65)
ul. Pancera 3 (Przedszkole Nr 65)
ul. Erazma z Zakroczmia 15 (Szko³a Podstawowa 344)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ul. Erazma z Zakroczmia 15 (Szko³a Podstawowa 344)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ul. Erazma z Zakroczmia 15 (Szko³a Podstawowa 344)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)

ul. Podró¿nicza 11 (Szko³a Podstawowa nr 257)

ul. Przytulna 3 (Gimnazjum Nr 124)

ul. Bohaterów 41 (Szko³a Podstawowa nr 110)

ul. Bohaterów 41 (Szko³a Podstawowa nr 110)

ul. Marywilska 44 ( Przychodnia)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ul. Strumykowa 21 (Gimnazjum Nr 123)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ul. Strumykowa 21 (Gimnazjum Nr 123)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ul. Strumykowa 21 (Gimnazjum Nr 123)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ul. Strumykowa 21 (Gimnazjum Nr 123)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)

17

ul. Strumykowa
21 (Gimnazjum
Nr 123)
nowa
gazeta
praska
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
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ul. Pajdaka: ca³a, ul. Strumykowa: ca³a

881

ul. Animuszu: ca³a, ul. Stanis³awa Barei: ca³a, ul. Chlebowa: ca³a, ul. Chlubna: od nr 1 do nr 71 N P, ul. Czajki: ca³a, ul. Deseniowa: ca³a, ul. Dêbinki: ca³a, ul. Dêbowa: ca³a, ul. Jana
ul. Leœnej Polanki 63/65 (Szko³a Podstawowa nr 154)
Husa: ca³a, ul. Kibiców: ca³a, ul. Koœby: ca³a, ul. Kwietniowa: ca³a, ul. Lubczyka: ca³a, ul. £awnicza: ca³a, ul. Marmurowa: ca³a, ul. Modliñska: od nr 347 do koñca N i od nr 338
do koñca P, ul. Obrêbowa: ca³a, ul. Hanki Ordonówny: od nr 1 do nr 11 N, ul. Platanowa: ca³a, ul. Przylesie: ca³a, ul. Pstra: ca³a, ul. Skierdowska: ca³a, ul. Sprawna: od nr 1 do nr 17 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
N i od nr 2 do nr 16 P, ul. Œwierkowa: ca³a, ul. W¹ska: ca³a, ul. Wieliszewska: ca³a, ul. Zamkniêta: ca³a, ul. Zawiœlañska: ca³a, ul. Zbytki: ca³a, ul. Zielonych Traw: ca³a, ul. ¯ó³ta: ca³a
ul. Bieszczadzka: ca³a, ul. Boczañska: ca³a, ul. Ceglana: ca³a, ul. Chêciñska: ca³a, ul. Czarodzieja: ca³a, ul. Czeremchowa: ca³a, ul. Czterolistnej Koniczynki: ca³a, ul. Dyli¿ansowa:
ca³a, ul. Fletniowa: ca³a, ul. Geograficzna: ca³a, ul. Kabrioletu: ca³a, ul. Kaliny: ca³a, ul. Karnicka: ca³a, ul. Kiersnowskiego: ca³a, ul. £¹kowa: ca³a, ul. Józefa Mehoffera: od nr 1
ul. Mehoffera 72/74 (Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy)
do nr 117 N, od nr 2 do nr 122 P, ul. Modliñska: od nr 225 do nr 345 N i od nr 222 do nr 336 P, ul. Orchowiecka: ca³a, ul. Osuchowska: ca³a, ul. Papieska: ca³a, ul. Parcelacyjna: (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ca³a, ul. Podgórna: ca³a, ul. Podk³adowa: ca³a, ul. Po³oniny: ca³a, ul. Pomianowska: ca³a, ul. Semaforowa: ca³a, ul. St¹giewna: ca³a, ul. Strzybnicka: ca³a, ul. Szafirków: ca³a, ul.
Szyd³owiecka: ca³a, ul. Wilczej £¹ki: ca³a, ul. Jana ¯i¿ki: ca³a
ul. Ciechanowska: ca³a, ul. Dzierzgoñska: ca³a, ul. Natalii G¹siorowskiej: ca³a, ul. Gerberowa: ca³a, ul. Gladioli: ca³a, ul. G³ówna: ca³a, ul. Jêdrzejowskiego Henryka: ca³a, ul. Kêpa
ul. Leœnej Polanki 63/65 (Szko³a Podstawowa nr 154)
Tarchomiñska: ca³a, ul. Landwarowska: ca³a, ul. £anowa: ca³a, ul. £¹czna: ca³a, ul. Marcina z Wrocimowic: ca³a, ul. Mielnicka: ca³a, ul. M³awska: ca³a, ul. Przyrzecze: ca³a, ul.
(lokal
dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
Ruciañska: ca³a, ul. Sortowa: ca³a, ul. Stasinek: ca³a, ul. Szawelska: ca³a, plac Œwiatowida: ca³y, ul. T³uchowska: ca³a, ul. Miko³aja Tr¹by: ca³a,
ul. Odkryta strona parzysta od nr 42 do koñca
ul. Strumykowa 21 (Gimnazjum Nr 123)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ul. Aluzyjna: ca³a
ul. Leœnej Polanki 63/65 (Szko³a Podstawowa nr 154)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ul. Aneciñska: ca³a, ul. Bramka: ca³a, ul. Do³owa: ca³a, ul. Kalendarzowa: ca³a, ul. Maluchów: ca³a, ul. Modliñska strona nieparzysta od nr 199 do nr 223, ul. Okienko: ca³a, ul.
ul. Podró¿nicza 11 (Szko³a Podstawowa nr 257)
Pomorska: ca³a, ul. Przemian: ca³a, ul. Szczerbca: ca³a, ul. Œcie¿ka: ca³a, ul. Zrêby: ca³a ul. ¯u¿lowa: ca³a
ul. Bia³o³êcka: ca³a, ul. Bohuna: ca³a, ul. Brzeziny: ca³a, ul. Dzikiego Wina: ca³a, ul. Echa Leœne: ca³a, ul. Juranda ze Spychowa: ca³a, ul. £uczników: ca³a, ul. Mirabelki: ca³a, ul.
ul. Juranda ze Spychowa 10 (Szko³a Podstawowa Nr 231)
Nad Rzeczk¹: ca³a, ul. Nurmiego Paavo: ca³a, ul. Ostródzka: od pocz¹tku do nr 222, ul. Owoców Leœnych: ca³a, ul. Porannej Rosy: ca³a, ul. Porzeczkowa: ca³a, ul. Przydro¿na:
(lokal
dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ca³a, ul. Œliwkowa: ca³a, ul. Truskawkowa: ca³a
ul. Dudka: ca³a, ul. G³êbocka: ca³a, ul. Kawki: ca³a, ul. K¹ty Grodziskie: ca³a, ul. Kumaka: ca³a, ul. Magiczna: ca³a, ul. Zaskroñca: ca³a
ul. Ostródzka 175 (Gimnazjum nr 164)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
ul. Skarbka z Gór: strona parzysta
ul. Ostródzka 175 (Gimnazjum nr 164)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
ul. Nowodworska: ca³a, ul. Odkryta strona nieparzysta od nr 41 do koñca
ul. Strumykowa 21 (Gimnazjum Nr 123)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ul. Pas³êcka: ca³a
ul. Leœnej Polanki 63/65 (Szko³a Podstawowa nr 154)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ul. Kamiñskiego: ca³a
ul. Erazma z Zakroczmia 15 (Szko³a Podstawowa 344)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ul. Anilinowa: ca³a, ul. Dionizosa: ca³a, ul. Dzikiej Kaczki: ca³a, ul. Gozdawitów: ca³a, ul. Leœnej Polanki: ca³a, ul. Oczary: ca³a, ul. Hanki Ordonówny: od nr 19 do koñca N, ul.
ul. Leœnej Polanki 63/65 (Szko³a Podstawowa nr 154)
Osiedle: ca³a, ul. P³aska: ca³a, ul. Pochy³a: ca³a, Poetów: ca³a, ul. Prz¹œniczek: ca³a, ul. Roz³¹czona: ca³a, ul. Sprawna: od nr 19 do koñca N i od nr 18 do koñca P, ul. Topolowa:
(lokal
dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
ca³a, ul. Ugorek: ca³a, ul. Winoroœli: ca³a, ul. Zagaje: ca³a
Zak³ad Karny Warszawa Bia³o³êka (obwód odrêbny)
ul. Ciupagi 1b
Areszt Œledczy Warszawa Bia³o³êka (obwód odrêbny)
ul. Ciupagi 1
Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy im. Sue Ryder SPZOZ (obwód odrêbny)
ul. Mehoffera 72/74
Dom Pomocy Spo³ecznej (obwód odrêbny)
ul. Bohaterów 46/48
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Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Hanna Gronkiewicz-Waltz
Uwaga! Wyborca niepe³nosprawny jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym obwodzie g³osowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych, na swój
wniosek z³o¿ony w Urzêdzie m.st. Warszawy Dzielnica Bia³o³êka ul. Modliñska 197, hol g³ówny stanowisko Nr 9, 10, 11 najpóŸniej w dniu 16 listopada 2010 r.
Wyborcy niepe³nosprawni, w celu z³o¿enia wniosku o dopisanie do spisu mog¹ zamówiæ wizytê domow¹ urzêdnika dzwoni¹c pod numer telefonu 22 510-31-44, 22 510 31 29
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 listopada 2010 r. bêd¹ otwarte w godz. 8.00 - 22.00

ZTM informuje
Na wniosek mieszkañców w celu poprawy dojazdu do Szko³y Podstawowej Nr 112 oraz do
Gimnazjum Nr 164 zlokalizowanych przy ul.
Ostródzkiej 175 od dnia 18 listopada od pocz¹tku kursowania linia 304 zostaje skierowana na
trasê: OS. DERBY – Skarbka z Gór – Berensona
– Ostródzka – Zdziarska – K¹ty Grodziskie –
K¥TY GRODZISKIE (powrót: G³êbocka – Lewandów – Oknicka – Berensona – K¹ty Grodziskie)
W wybranym kursie bêdzie obowi¹zywa³a trasa: OS. DERBY – Skarbka z Gór – Berensona –
Ostródzka – Mochtyñska – Kobia³ka – OLESIN
Dziêki udzia³owi Zarz¹du Transportu Miejskiego w unijnym projekcie CAPRICE, na stronie
internetowej ZTM funkcjonuje nowoczesna wyszukiwarka po³¹czeñ komunikacyjnych, która
znacznie u³atwia podró¿owanie po aglomeracji
warszawskiej i… czêœci Europy. Zachêcamy do
korzystania z niej, przedstawiaj¹c szczegó³ow¹
instrukcjê planowania podró¿y przy jej pomocy.
Wyszukiwarka umo¿liwia m.in. bardzo proste wyszukiwanie po³¹czeñ miêdzy dwoma
wybranymi przystankami komunikacji miejskiej, a tak¿e zaplanowanie podró¿y do ró¿nych miejsc: urzêdów, szkó³, szpitali itp.
Zaczynamy od wyznaczenia punktu pocz¹tkowego oraz docelowego. Gdy nie znamy
nazw „naszych” przystanków, oba te punkty
mo¿emy zaznaczyæ na mapie.
Po ustaleniu interesuj¹cej nas trasy, w nastêpnym okienku wpisujemy datê podró¿y, któr¹ dla
u³atwienia mo¿emy wybraæ bezpoœrednio z kalendarza. Zaznaczamy te¿ godzinê, o której chcemy wyruszyæ lub godzinê przybycia na miejsce.
Kolejny krok to wybór œrodka transportu. Potem musimy jeszcze zdecydowaæ, czy chcemy
jechaæ pojazdami niskopod³ogowymi, a tak¿e
czy mamy ochotê skorzystaæ tylko z po³¹czeñ
bezpoœrednich, czy interesuj¹ nas wszystkie dostêpne mo¿liwoœci dotarcia do celu.
Jako opcje dodatkowe mo¿na jeszcze zaprogramowaæ liczbê dopuszczalnych przesiadek, czas
oczekiwania na przesiadkê, liczbê wyœwietlanych

po³¹czeñ na jednej stronie oraz odleg³oœæ dojœcia
do pocz¹tkowego oraz koñcowego przystanku.
Po wyborze tych wszystkich opcji pozostaje
nam tylko „klikniêcie” na okienko „szukaj po³¹czeñ” znajduj¹ce siê na dole strony.
Wybrane przez pasa¿era po³¹czenia mo¿na obejrzeæ nie tylko w wersji tekstowej, ze
wszystkimi przystankami, ale równie¿ w wersji
graficznej, zaznaczone na mapie. Dla osób,
które korzystaj¹ bardzo czêsto z dowolnie wybranego po³¹czenia, istnieje mo¿liwoœæ wygenerowania szczegó³owego planu po³¹czeñ w
postaci pliku pdf, który mo¿e zostaæ przes³any
do u¿ytkownika mailem lub mo¿e zostaæ przygotowany do œci¹gniêcia bezpoœrednio ze strony www. Gdy u¿ytkownik wybierze drug¹ opcjê,
otrzyma mailem odpowiedni link.
Przegl¹darka jest dostêpna w wersji mobilnej, przystosowanej do wyœwietlania na ekranie telefonu komórkowego.
Wyszukiwarka oferuje równie¿ mo¿liwoœæ
wyszukiwania po³¹czeñ Szybkiej Kolei Miejskiej i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
Dziêki wspó³pracy w ramach grupy roboczej
„EU-Spirit”, której cz³onkami s¹ najwiêksze niemieckie kraje zwi¹zkowe – landy (Badenia-Wirtembergia, Saara, Nadrenia Palatynat, Dolna Saksonia, Brandenburgia, Berlin, Hamburg, Brema,
Szlezwik-Holsztyn), kraje skandynawskie, Holandia, Luksemburg i region Alzacji, wyszukiwarka
umo¿liwia wyszukiwanie zarówno naziemnych, jak
i lotniczych po³¹czeñ transportu publicznego miêdzy partnerami – na zasadzie „od drzwi do drzwi”.
I tak np. mo¿liwe jest wyszukanie po³¹czeñ z przystanku PKP Wawer do portu lotniczego Schoenefeld w Berlinie. Takiej funkcji nie oferuje obecnie
¿adna istniej¹ca w Polsce wyszukiwarka.
Okres pilota¿owy rozpocz¹³ siê 29 czerwca
br. i potrwa przez rok. W tym czasie pasa¿erowie mog¹ testowaæ to udogodnienie i zg³aszaæ
uwagi. Po zakoñczeniu tego okresu ZTM podejmie decyzjê o jej docelowym wdro¿eniu.
Opinie i uwagi prosimy przesy³aæ na adres
wyszukiwarka@ztm.waw.pl

Nie masz, jak Lwów
Spotkanie Ko³a Sybiraków 10 listopada w Domu Kultury
„Zacisze”, by³o nietypowe. Zorganizowano je wspólnie z
Domem Spotkañ z Histori¹, a uczestniczyli nie tylko Sybiracy.
Na pocz¹tek – krótk¹ lek- zuje losy i postawy inteligencje jêzyka da³a, urodzona we cji polskiej z Kresów, na przyLwowie, prezes Ko³a Danuta k³adzie biografii Zdzis³awa
Kominiak: Nie bêdê mówiæ, Stahla – syna wiceprezydentylko ba³akaæ. Lwowiak nie je, ta Lwowa. Prof. Stahl (1901tylko zak¹sza, nie idzie do 1987) by³ osobistym sekretadomu, lecz do chawiru, nie rzem Romana Dmowskiego,
ca³uje, lecz ciuma.
potem prezesem Zwi¹zku
Jêzyk œpiewany zaprezen- WiêŸniów Politycznych. Zrotowa³y: Gabrysia Dmitruczuk bi³ bardzo wiele, by znana
i Zuzia Jeziorska z DK „Zaci- by³a prawda o Katyniu, Ja³cie
sze”, zwyciêzczynie Konkur- i losach Polaków w Zwi¹zku
Sowieckim.
su Ba³aku w Krakowie.
Profesora Stahla wspomiG³ównym punktem programu spotkania by³ pokaz filmu na w filmie matka re¿ysera i
„Poci¹g do..” Bogus³awa D¹- wiele osób, które zetknê³y siê
browy-Kostki, dokumentalisty z nim w ró¿nych etapach
z telewizji Kraków. Film uka- ¿ycia. Opowieœci przeplatane

s¹ zdjêciami z albumów rodzinnych i zdjêciami znanych
lwowskich obiektów, m.in.
Cmentarzy: Orl¹t Lwowskich
i £yczakowskiego, Uniwersytetu, Teatru.
„Trochê zazdroœci³em mamie Lwowa – wspomina re¿yser – Myœla³em o nim jak o
Atlantydzie. By³o du¿o tragicznych zdarzeñ. Mia³em
nadziejê, ¿e po 1989 roku
wrócimy do atmosfery spo³eczeñstwa ludzi otwartych…
Pozostaje s³uchaæ osób, które pamiêtaj¹ tamte czasy i –
zapisywaæ”
Kopiê filmu Bogus³aw D¹browa-Kostka przekaza³ DK
„Zacisze”, by z tej lekcji historii mogli korzystaæ uczestnicy innych spotkañ.
Mimo traumatycznych
prze¿yæ, o Lwowie jako
wspania³ym mieœcie na
skrzy¿owaniu Ba³tyku i
Morza Czarnego, z sentymentem opowiada³a
Danuta Kominiak, zapewniaj¹c: mo¿na siê
we Lwowie zakochaæ!.
W tym celu warto przeczytaæ jej ksi¹¿kê „By³am w raju”. Pomocny
mo¿e okazaæ siê te¿ album
fotograficzny
„Lwów” Adama Bujaka.
K.
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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, lektor z d³ugoletni¹
praktyk¹ uczy skutecznie
m³odzie¿ i doros³ych, konwersacja, matura, jêzyk potoczny
przed wyjazdem za granicê,
Tarchomin 22 676-73-65
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
JÊZYK polski nauczycielka
725-480-337
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
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
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„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA
tel. 22 423-63-64, 606-969-280

PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 22 619-10-67
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
DO WYNAJÊCIA
2-pokojowe do wynajêcia,
Bródno 513-228-414

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

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

Schronisko
Proszê Szanownych Pañstwa, dwudziestego pierwszego listopada bêdziemy
wybieraæ w³odarzy naszych
ma³ych Ojczyzn. Prezydentów miast i miasteczek, wójtów wsi i radnych gmin. Na 4
lata powierzymy im nasz dobrobyt i bezpieczeñstwo.
Czytam, ogl¹dam i s³ucham i od lat mam wra¿enie,
¿e gra siê toczy wokó³ tych
samych osób, ugrupowañ,
niekiedy koterii.
Patrzmy na swoich kandydatów, chodŸmy na spotkania
wyborcze, zadawajmy jak najtrudniejsze i odwa¿ne pytania. Dlaczego, po co, za ile?
Czujmy siê w swoich miejscowoœciach jak u siebie w domu.
W mojej gminie Jab³onna,
poprê dotychczasow¹ pani¹
wójt, o ile ze sztabem swoich
urzêdników do przecinania
bia³o-czerwonych wstêg nauczy siê, ¿e u³o¿enie jakiejkolwiek drogi utwardzonej, powinno byæ poprzedzone u³o¿eniem kanalizacji, wodoci¹gów, telefonii, oœwietlenia prowadzonego pod ziemi¹ i gazoci¹gu. Poprzedni wójtowie
nadali tej gminie zwyczaj, niepotrzebnie hodowany nadal,
budowania wszystkiego szeœæ
razy za nasze pieni¹dze!
Bêdê przygl¹da³ siê m³odym
kandydatom i tym, którzy chc¹
kandydowaæ, a mieszkaj¹ w
gminie od niedawna. Nowi!

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:
- Firmy Us³ugowo Handlowej MAR-BUD Jan Soczewka,
ul. Siedlecka 163 Stok Lacki, 08-110 Siedlce, z³o¿ony
dnia 3 listopada 2010 r. i poprawiony dnia 8 listopada
2010 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie ul. W³odkowica wraz
ze zjazdami do projektowanego Z-du oraz budow¹
i przebudow¹ istniej¹cej i projektowanej infrastruktury
towarzysz¹cej (SN i NN, gazu, wodoci¹gu, kanalizacji
sanitarnej, oœwietlenia) na dzia³kach ew. nr 1, 2/1, 2/2,
2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13,
2/14, cz. 3/2, 3/3, cz. 3/6, cz. 3/9, 3/10, 4/1, 7/1, 7/2, 7/3
w obr¹bie 4-07-11; cz. 78 w obrêbie 4-07-05; cz. 54/3
w obrêbie 4-07-06 przy ul. W³odkowica, 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 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
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.

W s¹siedniej miejscowoœci
Legionowo poleca³bym uwadze miejscowych wyborców
Rados³awa Szafrañskiego.
Dwudziestoczterolatka, absolwenta Wojskowej Akademii
Technicznej, cz³owieka mimo
m³odego wieku ju¿ wyj¹tkowego. To s¹ moi kandydaci, których siê nie wstydzê. A Szanowni Pañstwo wiecie ju¿, na
kogo bêdziecie g³osowaæ?
Tekst wy¿ej jest nieprzypadkowy. Nawi¹zuj¹c do
œwiata zwierz¹t, co jak zwykle mo¿na prze³o¿yæ na ludzi,
mam na myœli dominacjê.
Ka¿dy pies, kot, kojot czy
cz³owiek chcia³by zajmowaæ
w swoim stadzie jak najwy¿sz¹ pozycjê spo³eczn¹.
Dominacja bêdzie zwi¹zana z dynamik¹ zachowañ, tak
czêsto przechodz¹c¹ w agresjê. Dominant to osobnik alfa,
czyli pierwszy, który ma pod
sob¹ stado.
Dobry alfa prowadzi swoje
stado w taki sposób, aby jego
dominacja opiera³a siê g³ównie
na szacunku. Oczywiœcie, s¹
osobniki w stadzie, w stosunku do których alfa musi wykazaæ swoj¹ si³ê, umiejêtnoœæ
zwyciê¿ania i bezwzglêdnoœæ,
bo system gestów, zapachów i
wygl¹du trzewioczaszki nie pozwalaj¹ na inne rozwi¹zania.
Serdecznie polecam wszelakie filmy przyrodnicze o stadach. Polecam te¿ wizyty w
zoo i poœwiêcenie kilkudziesiêciu minut przy wybiegu pawianów, goryli czy szympansów.
Jak bardzo to, co widzimy
w zachowaniach zwierz¹t,

przek³ada siê na zachowania
w sferze ludzkiej polityki, religii, przez sferê gospodarki i
na nasze rodziny i zwi¹zki.
Rozumiecie teraz, Szanowni Pañstwo?
Kto mówi, ¿e trzeba walczyæ…., bêdziemy prowadziæ
walkê, walczymy, walczmy!
W schroniskach dla zwierz¹t, co nie jest informacj¹
popularn¹, 80% przypadków
œmierci to zagryzienia.
Ze wzglêdów ekonomicznych na jedno zwierzê nie
przypada nawet jeden kojec.
W jednej ma³ej psiej czy kociej schroniskowej ojczyŸnie
przebywa kilka do kilkunastu
osobników tego samego gatunku. Zaczyna siê wiêc uk³adanie hierarchii i dominacja.
Nawet najbardziej doœwiadczeni opiekunowie
zwierz¹t nie s¹ w stanie przewidzieæ zachowañ zwierz¹t
dokooptowywanych to wczeœniej zintegrowanych stad.
Czêsto dochodzi walk na
œmieræ i ¿ycie.
Schronisko dla zwierz¹t nie
jest naturalnym œrodowiskiem
ani dla zwierz¹t, ani dla ludzi.
Ze wzglêdów ekonomicznych w blokowiskach nie jesteœmy w stanie sobie zapewniæ rozs¹dnych relacji
pomiêdzy powierzchni¹
mieszkañ a iloœci¹ lokatorów.
¯yjemy wci¹¿ w czymœ, co
nadal przypomina schronisko
dla zwierz¹t, bêd¹ce w³asnoœci¹ dziwnych pielêgniarzy.
Dlatego warto byæ alfa lub
wybieraæ tych, których g³ównym atutem s¹ dokonania i
autorytet. Nie agresja i walka. Zmieñmy nasz¹ ¿yciow¹
powierzchniê i psychiczn¹
przestrzeñ.

Boluœ i Loluœ prosz¹ o ratunek
Te dwa 4-miesiêczne kocurki urodzi³y siê na dzia³kach. Prze¿y³y do chwili obecnej dziêki dokarmianiu przez dzia³kowiczów.
Jednak ludzie wrócili do miasta, kotki same nie przetrwaj¹ zimy.
W tej chwili przebywaj¹ w klinice weterynaryjnej, dok¹d zosta³y zabrane w celu wyleczenia z kociego kataru i przebadania. Niestety, nie maj¹ dok¹d pójœæ po opuszczeniu lecznicy.
BOLUŒ (na zdjêciu po lewej) czuje siê ju¿ dobrze i pilnie
potrzebuje dobrego domu. Jest oswojonym, mi³ym kotkiem.
LOLUŒ, ten z ciemna plamk¹ na nosie (prawa strona zdjêcia), najprawdopodobniej ma tzw. koci¹ bia³aczkê, czyli ma³¹
odpornoœæ. Paradoksalnie pobyt w szpitalu nie s³u¿y jego zdrowiu, poniewa¿ ³apie od innych kotów wszystko, co popadnie.
Potrzebuje ciep³ego domu, w którym zostanie otoczony dobr¹
opiek¹. Nie mog¹ tam mieszkaæ inne koty, poniewa¿ mog³yby
siê zaraziæ (ew. mo¿e to byæ dom, gdzie jest ju¿ kot z bia³aczk¹).
Dla innych zwierz¹t i ludzi choroba nie jest zaraŸliwa. Loluœ
jest oswojony i pragnie kontaktu z cz³owiekiem. Od tego, czy
ktoœ go przygarnie, zale¿y jego ¿ycie, poniewa¿ w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ wypuszczony na wolnoœæ. Kotek ma parê
dni na znalezienie domu. Jeœli siê to nie uda, zostanie uœpiony.
Osoby, które chc¹ pomóc, proszê o kontakt: Renata - 888 066 402.
Renata Markowska - Fundacja Noga w £apê
www.nogawlape.org

Lewa strona medalu

Nie g³osujmy na wandali
Przed nami ju¿ tylko kilka dni
kampanii wyborczej. W niedzielê wieczorem, po zamkniêciu
lokali wyborczych pojawi¹ siê
wyniki pierwszych sonda¿y i
dowiemy siê, kto zmierzy siê z
Hann¹ Gronkiewicz-Waltz w
drugiej turze wyborów prezydenckich. W to, ¿e obecna pani
prezydent wygra w I turze, nie
wierzy bowiem chyba nikt –
nawet jej najbli¿si wspó³pracownicy. Ani ona, ani Platfor-

ma Obywatelska tak du¿ego
poparcia w Warszawie nie
maj¹, choæ wyniki niektórych
sonda¿y sugerowaæ mog¹ coœ
innego. Ostateczne rozstrzygniêcie zapadnie 5 grudnia,
kiedy to pani Gronkiewicz zmierzy siê z Wojciechem Olejniczakiem z SLD lub kandydatem
PiS Czes³awem Bieleckim.
Du¿o bardziej interesuj¹ce
s¹ jednak wyniki wyborów do
Rady Miasta i rad dzielnic, któ-

re poznamy ju¿ w najbli¿szy
poniedzia³ek. Od tego, jakich
radnych wybierzemy 21 listopada, zale¿y bowiem bardzo
wiele i s¹ to sprawy, które dotycz¹ nas bezpoœrednio: drogi, szko³y, przedszkola. Warto
wiêc wzi¹æ udzia³ w wyborach
i postawiæ krzy¿yk przy kandydacie, który gwarantuje rzetelnoœæ, uczciwoœæ, skutecznoœæ
i pracowitoœæ. A z tym, niestety, jest ró¿nie. Œwiadczy o tym
ju¿ sam sposób prowadzenia
kampanii wyborczej. Latarnie,
znaki drogowe, s³upy itp. to
miejsca, gdzie plakatów wieszaæ nie mo¿na i ka¿dy, kto
przestrzega prawa i szanuje

POzytywnie

Naprawiamy rzeczywistoœæ
To mój ostatni felieton przed
zbli¿aj¹cymi siê wyborami samorz¹dowymi, ale mam nadziejê, ¿e nie ostatni. Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ
redakcji Nowej Gazety Praskiej za tê stronê gazety, która
stanowi przyk³ad wzorowego
pluralizmu politycznego i wymiany pogl¹dów.
Chcia³bym zaapelowaæ do
wszystkich czytelników, niezale¿nie od wyznawanych pogl¹dów, o udzia³ w œwiêcie demokracji – jakim powinny byæ wybory, szczególnie na najni¿szym, samorz¹dowym szczeblu. Tylko tak bêdziecie mogli
w przysz³oœci powiedzieæ sobie, ¿e staliœcie siê Pañstwo
odpowiedzialni za okreœlon¹
wizjê realizacji najwa¿niejszych dla mieszkañców postulatów – postulatów lokalnych.
Ostatnia sesja Rady m.st.
Warszawy, z 9 listopada br., to
dalszy ci¹g dobrych informacji
dla Zielonej Bia³o³êki w zakresie
naprawiania chaosu planistycznego zafundowanego nam przez
poprzedników z PIS-u i Gospodarnoœci. Rada m.st. Warszawy
uchwali³a przyst¹pienie do utworzenia nowych mpzp Mañki
czêœæ Zachodnia i Kobia³ka.

Tym sposobem zakoñczy³
siê wa¿ny, postulowany przeze mnie, ostatni etap przygotowañ do zmiany mpzp x-71
cz. 1. Cztery lata temu myœla³em, ¿e bêdzie to niemo¿liwe,
a jednak dziêki wspólnym dzia³aniom z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ okaza³o siê, ¿e mamy
obecnie du¿y sukces.
Na terenie obecnie istniej¹cego mpzp x-71 cz.1 (pó³nocna
czêœæ Zielonej Bia³o³êki), porównywalnego wielkoœci¹ do dzielnicy Targówek - gmina Bia³o³êka,
kierowana przez obecnego lidera
Gospodarnoœci, eksburmistrza
Jerzego Smoczyñskiego, zafundowa³a nam w 2001 r. mo¿liwoœæ
budowy domów jednorodzinnych
bezpoœrednio obok 12-metrowych
bloków, bez odpowiedniej iloœci
terenów zielonych i miejsc przeznaczonych pod us³ugi oœwiaty.
Jaki jest tego skutek – to widz¹
najlepiej mieszkañcy, przeciskaj¹c siê przez w¹skie ulice pó³nocnej czêœci Zielonej Bia³o³êki. Niestety, konsekwencje braku perspektywicznego patrzenia na
dzielnicê dziœ widoczne s¹ dla
wszystkich. Trudno bêdzie cofn¹æ
wydane ju¿ na podstawie tego
wadliwego planu pozwolenia na
budowê, mog¹ce skutkowaæ w

skali tego terenu znacznym chaosem architektonicznym i komunikacyjnym. Wiele jest jednak
jeszcze do uratowania i poprawienia. Mam nadziejê, ¿e bêdziemy
mieli na to czas, we wspó³pracy
z mieszkañcami, w nadchodz¹cej
kadencji samorz¹du.
Dziêkujê bardzo wszystkim
czytelnikom za lekturê moich
felietonów i zapraszam jeszcze raz do urn wyborczych.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
www.piotrjaworski.waw.pl

Rada wielu
nowa gazeta praska 19

Razem dla Pragi

porz¹dek tego - nie robi. Niestety, s¹ kandydaci, którzy nic
sobie z tego nie robi¹. Na Pradze prym w tym wiedzie Praska Wspólnota Samorz¹dowa,
której nielegalne plakaty i banery wisia³y ju¿ chyba wszêdzie. Choæ s¹ natychmiast
œci¹gane przez miejskie s³u¿by, to za chwilê pojawiaj¹ siê
gdzie indziej. Szczytem bezczelnoœci by³o zaklejenie nimi
kamienicy na rogu Targowej i
Wileñskiej, któr¹ dopiero co
pomalowano na bia³o-czerwono z okazji Œwiêta Wolnoœci.
W innych czêœciach miasta na
latarniach zobaczymy kandydatów PiS, a nawet wspó³rz¹dz¹cej miastem PO. Skoro ju¿
nawet ci ostatni nie szanuj¹
prawa, na stra¿y przestrzegania którego stoi ich pani prezydent, to rêce naprawdê opadaj¹. Bo nie potrafiê sobie wyobraziæ, by o losie mojego miasta i dzielnicy decydowa³ ktoœ,
kto je niszczy i zaœmieca, kto
z premedytacj¹ ³amie prawo,
mimo ¿e kandyduje, aby takie
prawo tworzyæ. To nie s¹ wiarygodni kandydaci i nie bêd¹
dobrymi radnymi. To s¹ zwykli
wandale i pamiêtajmy o tym 21
listopada. Nie g³osujmy na
nich choæby dlatego, ¿e koszty sprz¹tania po nich miasta
poniesiemy my wszyscy.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Niedawno wraz z Czes³awem Bieleckim odbyliœmy spacer po Pradze na zaproszenie
Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich. Jako przedstawiciel kandydatów na radnych otrzyma³em „Ksiêgê Spraw”, czyli postulaty do realizacji w latach
2011-2014. S¹ to te same sprawy, o których mówiliœmy przed
wyborami 4 lata temu. Pojawi³
siê wœród nich nawet postulat
utworzenia na Pradze Muzeum
Kresów Wschodnich. A przecie¿ Hanna Gronkiewicz-Waltz
dopiero co zd¹¿y³a zlikwidowaæ
Instytut Kresowy przy Pl. Hallera, którego by³em inicjatorem.
Koalicja PO/SLD przez 4 lata
rz¹dów nie zrobi³a nic konstruktywnego dla prawobrze¿nej
Warszawy. Politykê bud¿etow¹
obecnych w³adz nawet „Gazeta Wyborcza” nazwa³a „Inwestycyjn¹ Rzezi¹ Pragi”.
Dlatego zaprezentowaliœmy
z prezesem sto³ecznego PiS,
pos³em Mariuszem B³aszczakiem, zobowi¹zanie przedwyborcze kandydatów Rady Warszawy z dzielnic prawego brzegu Wis³y. To nie kolorowe mapki ani puste obietnice. To konkretny plan dzia³añ do realizacji w nastêpnej kadencji samorz¹du. Przede wszystkim zobowi¹zaliœmy siê podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do zrównowa¿enia kwot przeznaczanych
na inwestycje w prawobrze¿nej i lewobrze¿nej Warszawie;
- d¹¿yæ do rozpoczêcia i
szybkiego zakoñczenia budowy obwodnicy Œródmieœcia na
praskim odcinku – Rondo Wiatraczna – Rondo ¯aba;
- kontynuowaæ budowê II linii metra i rozpocz¹æ budowê
III linii po praskiej stronie Wis³y tak, by jak najszybciej mo¿na by³o nim dojechaæ na Bródno i Goc³aw;

- doprowadziæ do modernizacji stacji i przystanków kolejowych oraz uporz¹dkowania i
zagospodarowania terenów
kolejowych;
- aktywnie dzia³aæ na rzecz
ochrony terenów zielonych, w tym
szczególnie rewitalizacji Parków
Skaryszewskiego i Praskiego;
- podejmowaæ dzia³ania w
celu objêcia sieci¹ kanalizacyjn¹ ca³ej prawobrze¿nej
Warszawy.
Wierzê, ¿e obecne – nieudolne i skompromitowane –
w³adze Warszawy otrzymaj¹
od Pañstwa w najbli¿sz¹ niedzielê czerwon¹ kartkê. Je¿eli
wyborcy pozwol¹ nam realizowaæ zarysowany powy¿ej program, wszyscy szybko odczujemy poprawê jakoœci ¿ycia w
prawobrze¿nej Warszawie.
Ja osobiœcie, podczas spotkania ze stowarzyszeniami
praskimi, zobowi¹za³em siê
dodatkowo do utworzenia w
nastêpnej radzie miasta, ponad politycznymi podzia³ami,
grupy zrzeszaj¹cej wszystkich
radnych z praskiego brzegu
Wis³y. Razem mo¿emy wiêcej
zrobiæ dla Pragi.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Fuj, fuj Panie Maæku

Prosto z mostu

Ciep³a woda w kranie
W Polsce polityka toczy siê
wokó³ tego, kto ma prawo nazywaæ siê patriot¹, gdzie ma
staæ czyj pomnik i dlaczego kandydaci na Prezydenta RP nie
podaj¹ sobie r¹k. Realne ¿ycie
jest jednak gdzie indziej. Najwa¿niejsze wybory w tym roku
odbêd¹ siê w niedzielê 21 listopada. Wybierzemy wtedy tych,
którzy maj¹ najwiêkszy wp³yw
na warunki naszego ¿ycia - radnych i prezydenta miasta.
W ostatnich dwóch kadencjach warszawski samorz¹d
bardzo siê upartyjni³. Mamy tego
dwie negatywne konsekwencje.
Po pierwsze, rada miejska nie
pe³ni dobrze funkcji kontrolnej
wobec prezydenta i urzêdu miasta. Wiêkszoœciowa koalicja
radnych - w tej kadencji PO-SLD
- bezkrytycznie popiera pomys³y urzêdników, a argumenty
opozycji - w tej kadencji PiS traktowane s¹ jako kolejna potyczka w wojnie PO-PiS i nie s¹
powa¿nie rozwa¿ane. W poprzedniej kadencji by³o tak
samo, tylko na odwrót.
Drug¹ konsekwencj¹ jest niski
autorytet rady, która nie stanowi

ju¿ forum dyskusji o sprawach
miasta. W latach dziewiêædziesi¹tych radnymi miasta byli pracownicy naukowi, artyœci, dziennikarze, wziêci lekarze. Niestety, daleko od tego odeszliœmy.
Dziœ radnymi s¹ najczêœciej m³odzi funkcjonariusze partyjni, którzy w zamian za to, ¿e g³osuj¹
zgodnie z instrukcjami, otrzymuj¹ wynagrodzenie w postaci
diet radnych. Dlatego tak okrutnie szczerze brzmi w ich ustach
has³o „Z dala od polityki”. Oczywiœcie: polityka, debata o sprawach miasta ich nie interesuje.
Na pocz¹tku rz¹dów Platformy
publicyœci popieraj¹cy Tuskowe
nic-nie-robienie obwieœcili koniec
wielkich sporów partyjnych w
Polsce i nazwali to postpolityk¹.
W postpolityce najwa¿niejsze jest
to, by z kranu lecia³a ciep³a woda
- mówili. Bardzo siê mylili. Nie tylko dlatego, ¿e wkrótce partyjne
spory o samoloty i pomniki rozgorza³y ze zdwojon¹ si³¹. Mylili
siê bardziej - dlatego, ¿e nie rozumieli, jak funkcjonuje pañstwo.
Za to, by z kranu lecia³a ciep³a
woda, nie odpowiadaj¹ bowiem
w ogóle partie obecne w Sejmie.

Za to, by po ulicach jeŸdzi³y punktualnie czyste autobusy, za to, byœmy byli leczeni w godziwych warunkach, za to, by nasze dzieci
uczy³y siê w dobrej szkole - odpowiada samorz¹d terytorialny.
Za to zaœ, jak samorz¹dy
terytorialne realizuj¹ swoje
funkcje, tylko na dziesiêæ procent odpowiada pañstwo,
stwarzaj¹c im ramy prawne, a
na dziewiêædziesi¹t procent
odpowiadamy my - wybieraj¹c
w³aœciwych, niezale¿nych od
partii ludzi. Dlatego wybory 21
listopada s¹ takie wa¿ne.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Do œrody zastanawia³em siê,
jakim sprawom poœwiêciæ
ostatni felieton przed wyborami. Mo¿na powiedzieæ, ¿e z
opresji wybawi³ mnie kandydat
do Rady Warszawy z terenu
Bia³o³êki i Pragi Pó³noc Pan
Maciej Maciejowski (Panie
Maæku, darmowej reklamy ci¹g
dalszy). Ju¿ sam tytu³ jego felietonu w poprzedniej NGP „Jak
radny Tondera pogr¹¿a SLD i
PO” wyra¿a g³êboki szacunek
Pana kandydata do mojej osoby, podkrêcaj¹c moje ego. Pan
kandydat ze znanym sobie taktem zauwa¿y³, i¿ na liœcie SLD
do pó³nocnopraskiego samorz¹du znajduje siê osoba mojej ma³¿onki i ca³a twórcza treœæ
felietonu jest poœwiêcona temu
wydarzeniu. Potwierdza to
tezê, któr¹ postawi³em w felietonie, w którym „dotkn¹³em”
Pana kandydata, i¿ nie zna on
spraw praskich. Moja ma³¿onka, Panie Maæku, jest radn¹ od
dwóch kadencji i próbowa³a si³
jeszcze jak istnia³a Gmina Centrum, a s¹ to czasy tak zamierzch³e, ¿e Pan nie mo¿e ich nawet pamiêtaæ. Jest równie¿ wiceprzewodnicz¹c¹ SLD na
Pradze Pó³noc. Moja ¿ona jest
samodzielnym bytem politycznym i zdobywa³a mandaty, nie

zawsze startuj¹c z pierwszej
pozycji, czego i Panu ¿yczê.
Wielu jej przeciwników - tak¿e
z Pana partii - musia³o siê wycofywaæ z prowadzonych z ni¹
polemik pod si³¹ jej argumentów, nawet tak wytrawni i wygadani jak niegdysiejszy PiSowscy wiceburmistrzowie i burmistrzowie Pragi. Nie radzê deprecjonowaæ jej umiejêtnoœci,
bo dziêki nim jest szanowana
w naszym œrodowisku. Nie radzê tak¿e deprecjonowaæ kobiet w ogóle, te w waszym œrodowisku okaza³y siê bardziej
odwa¿ne ni¿ niejeden macho.
Mam œwiadomoœæ, ¿e w Pana
ostatnim felietonie ten jego element by³ najwa¿niejszy, dlatego tak szeroko go komentujê.
Ja osobiœcie dwukrotnie, w
roku 1998 i przedterminowych
wyborach roku 2000, zdobywa³em mandaty kandyduj¹c z
miejsca ostatniego na liœcie i
mówiê Panu, Panie Maæku, to
dopiero jest prze¿ycie i satysfakcja. Niestety, zarówno Pan,
jak i ja jesteœmy „ofiarami” polityki naszych partii, które liderów umieszczaj¹ na ich czele.
Lecz, Panie Maæku, gotów jestem, o ile Pan tak¿e na takie
rozwi¹zanie siê zdecyduje, aby
w kolejnych wyborach zamykaæ

listy w swoich okrêgach wyborczych (o ile przetrzyma Pan,
Panie Maæku, czas czystek i
Pana partia bêdzie jeszcze istnia³a, bo coœ siê w niej sypie). I
na zakoñczenie, Panie Maæku,
jeszcze jeden fakt potwierdzaj¹cy tezê, ¿e o sprawach praskich wie Pan niewiele. Onegdaj na praskich listach PiS móg³bym wymieniæ co najmniej
cztery rody ubiegaj¹ce siê o
mandaty radnych. Dziœ na waszych listach jest ojciec i syn
(ojciec pozycja jeden w okrêgu
nr III, a syn pozycja dwa w okrêgu I – to, jak rozumiem, umknê³o Pana uwadze) mo¿e przez
fakt, ¿e oba samce, a jeden z
nich jest przewodnicz¹cym PiS
na Pradze.
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,
LIX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Po¿egnanie z kadencj¹
W ostatniej w V kadencji
sesji Rady Dzielnicy Targówek,
15 listopada, frekwencja waha³a siê od 16 do 21 obecnych.
Obrady prowadzi³a wiceprzewodnicz¹ca Iwona Wujastyk,
g³osy liczy³ Jêdrzej Kunowski.
W porz¹dku dziennym by³y 2
projekty uchwa³, oraz „Sprawozdanie z dzia³alnoœci Urzêdu Dzielnicy Targówek w okresie 2007 – I po³owa 2010 roku”
i wyst¹pienie przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy. Na sesji
zarz¹d wnioskowa³ wprowadzenie uchwa³y dotycz¹cej
wykazu lokali mieszkalnych do
sprzeda¿y bezprzetargowej na
rzecz ich najemców. Propozycja zyska³a tylko 11 g³osów –
nie zosta³a przyjêta. Nie zyska³
równie¿ wymaganego poparcia (8 – za, 9 – przeciw, 1
– wstrz.) wniosek Macieja
Jankiewicza, by ze wzglêdu
na okres przedwyborczy
„Sprawozdanie …” prze-

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³
- korony porcelanowe 390 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

nieœæ na pierwsz¹ sesjê nastêpnej kadencji.
Bez uwag przyjêto protoko³y z dwóch poprzednich sesji,
po czym rozpoczê³y siê trwaj¹ce godzinê interpelacje i
wnioski. Zg³asza³o je oœmioro
radnych. Odpowiedzi udzielali
cz³onkowie zarz¹du, w wielu
przypadkach zwracaj¹c uwagê na koniecznoœæ z³o¿enia
arkusza interwencyjnego.
Pierwsza uchwa³a dotyczy³a wyst¹pienia o dokonanie
zmiany obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Targówka Przemys³owego –
czêœæ II, zatwierdzonego 29
VIII 2002, uchwa³¹ Rady Gminy Targówek Zmiana obejmuje
ustalenie przeznaczenia terenów czêœci dzia³ki nr ew. 2 z
obr. 4-11-03 oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych
funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania: wprowadzenia us³ug oœwiaty (teren
A) i us³ug zdrowia (teren B).
Po pozytywnej opinii komisji inwestycji i ochrony œrodowiska uchwa³ê popar³o w g³osowaniu 18 radnych, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
W drugiej uchwale rada
opiniowa³a projekt uchwa³y
Rady Warszawy w sprawie
wyposa¿enia Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Targówek przy
ul. Chodeckiej 2 – w dwa lokale: o powierzchni 47,42 m2,

po³o¿onego na I piêtrze oraz
w lokal o powierzchni 62,21 m2,
na parterze, z piwnic¹ przynale¿n¹ do lokalu, o powierzchni
58,65 m2. Opinia komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego by³a pozytywna.
Uchwa³ê podjêto jednomyœlnie, 21 g³osami.
Radni otrzymali obszerne,
126-stronicowe sprawozdanie, zawieraj¹ce wykaz dzia³añ 16 wydzia³ów urzêdu
dzielnicy Targówek, ilustrowanych zdjêciami i wykresami.
Na sesji, krótkiego ogólnego podsumowania dokona³
burmistrz Grzegorz Zawistowski i – w zakresie swego dzia³ania – wiceburmistrzowie:
Krzysztof Bugla, Janusz Janik
i Wac³aw Kowalski; S³awomir
Antonik odst¹pi³ od informacji,
ze wzglêdu na kandydowanie
w wyborach samorz¹dowych.
Cz³onkowie zarz¹du dziêkowali radnym i komisjom za

Prawo i Sprawiedliwoœæ
Wybory Samorz¹dowe 2010
wspó³pracê. Koñcz¹c¹ siê
kadencjê wszyscy uznawali
za dobre lata dla Targówka.
W imieniu klubów radnych
oraz w³asnym podziêkowania
dla cz³onków zarz¹du, za dokonania i wspó³pracê, wyrazili
Maciej Jankiewicz i Witold
Harasim. Jan Mamaj wyrazi³
nadziejê, ¿e ustawa warszawska zostanie poprawiona i
dzielnice bêd¹ podejmowaæ
wiêcej decyzji.
Przewodnicz¹cy Zbigniew
Poczesny, w imieniu Rady
Dzielnicy, s³owem i bukietem
kwiatów podziêkowa³ zarz¹dowi Targówka oraz urzêdnikom. Kwiaty otrzyma³y te¿
pracownice biura rady, s³owne podziêkowania przedstawiciele prasy.
Najkrótsze podsumowanie
kadencji: 59 sesji (w tym 2 uroczyste), 200 uchwa³, 4 „stanowiska”, 418 posiedzeñ komisji merytorycznych, 336 z³o¿onych interpelacji, 438 arkuszy
interwencyjnych. 100-procentow¹ obecnoœæ na sesjach
mieli Jacek Duczman i Bartosz
Szajkowski, 25-procentow¹

nieobecnoœæ - radny nie wymieniony z nazwiska.
Zbigniew Poczesny z przykroœci¹ stwierdzi³, ¿e na sesji
koñcz¹cej kadencjê jest wiele
pustych ³awek: „coœ nie tak”.

Nastêpcom ¿yczy³, by zrobili
wiêcej dla rozwoju dzielnicy,
dla mieszkañców. W wyborach
21 listopada startuj¹ wszyscy
radni V kadencji, z wyj¹tkiem
K.
Jerzego Raczyñskiego.

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)

