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UWAGA!

Nak³ad 25 000 egz.
Najtañszy Zak³ad Pogrzebowy w Warszawie

Atrakcyjne
rabaty!

Profesjonalnie, godnie i z szacunkiem
ul. Radzymiñska 163 (wjazd od ul. Jórskiego)
Dojazd autobusami: 120, 190, 199, 512, 718, 738, 740, 802 - przystanek Jórskiego

tel. ca³odobowo: 513 059 721, 519 666 163
www.elizjumwarszawa.pl

Narodowy Dzieñ Pamiêci
¯o³nierzy Wyklêtych
W kalendarzu polskich œwi¹t jest bodaj najnowszym
œwiêtem. Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych
obchodzimy 1 marca. Sejm RP uchwali³ ten dzieñ w 2011,
pragn¹c przywróciæ wyklêtym bohaterom nale¿ne im
miejsce w narodowej pamiêci.
Historia ¿o³nierzy wyklêtych walczyli z tzw. w³adz¹ ludow¹
by³a jedn¹ z bardziej zak³a- od 1944 do 1963. Walczyli,
mywanych kart w naszych byli wiêzieni, przes³uchiwani,
dziejach. Dzia³ania formacji torturowani, mordowani
niepodleg³oœciowych skierowa- przez tê w³adzê i grzebani
ne przeciw narzuconemu si³¹ w bezimiennych grobach, a
ustrojowi komunistycznemu i raczej do³ach, które rozsiane
de facto sowieckiej okupacji s¹ po ca³ym kraju.
naszego kraju by³y w istocie
Kim byli, najtrafniej opisuje
rodzajem powstania antyko- portal zolnierzewykleci.pl:
munistycznego, najd³u¿ej „¯o³nierzami Wyklêtymi
trwaj¹cego polskiego po- zwyk³o siê nazywaæ ¿o³nierzy
wstania. ¯o³nierze Wyklêci polskiego podziemia niepod-
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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)

leg³oœciowego, którzy piêæ lat
okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamieniæ na id¹cy
ze wschodu, niczym burza,
stalinowski re¿im. W odró¿nieniu od tej czêœci spo³eczeñstwa, która uzna³a w³adzê
ludow¹ narzucon¹ odgórnie
na polecenie Stalina, Oni –
wyklêci przez komunistyczny
system, nie z³o¿yli broni.
Jeszcze raz poszli do lasu
broniæ miejscowej ludnoœci
przed kradzie¿ami i gwa³tami
MO, UB i sowieckiego NKWD.
Podziemie niepodleg³oœciowe
na skutek braku reakcji aliantów
dokoñczenie na str. 3

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 90-100 z³
- zni¿ki na protezy
- korony porcelanowe 450 z³
- protezy acetalowe

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

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Budowa II linii metra czy¿by rych³e otwarcie?
Za nami przegl¹d wszystkich stacji II linii metra, wentylatorni i ³¹cznika miêdzy I i II lini¹. Po zapoznaniu siê przez
wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego z opas³ymi
tomami dokumentacji z³o¿onej przez Metro Warszawskie,
pozwolenia na u¿ytkowanie zosta³y wydane. Chodz¹ s³uchy,
¿e II linia metra zostanie udostêpniona dla ruchu w
okolicach 8 marca.
„Chodz¹ s³uchy” nie jest
mo¿e okreœleniem zbyt precyzyjnym, ale nikt otwarcie nie
uœ
Din fotel
chce podawaæ ostatecznego
y
cjaln ci
terminu, zwa¿ywszy na liczne,
spe la dzie
d
dotychczasowe falstarty.
Wojewódzki nadzór budowlany sprawdza³ zgodnoœæ
z projektem i przepisami
ka¿dej z siedmiu nowo wybudowanych stacji, wentyla- ul. Œw. Wincentego 101/1
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
dokoñczenie na str. 3
www.gold-clinic.pl

STOMATOLOGIA
DLA DZIECI

Cienie dobrego rz¹dzenia
Spotkanie, jakie odby³o siê 26 lutego w Urzêdzie Dzielnicy Praga Pó³noc,
reklamowano jako konsultacje spo³eczne w sprawie przeznaczenia Pa³acyku
Konopackiego oraz zagospodarowaniu Centrum Integracji Spo³ecznej przy Markowskiej 16.
Okaza³o siê jednak byæ jedynie czêœci¹ projektu „Dobre rz¹dzenie”, które zorganizowa³a
Fundacja Instytut Badañ nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym, bêd¹ca
zapleczem Krajowej Izby Gospodarczej, najwiêkszej polskiej organizacji reprezentuj¹cej
przedsiêbiorców.
dokoñczenie na str. 2
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TERMEK
Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê • ¯arówki
• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)
• Gniazda i wy³¹czniki • Baterie
• Przed³u¿acze • Rury PCV i puszki
• Torebki strunowe • Oprawa prac
• Artyku³y papiernicze
• Druki akcydensowe
• Zdjêcia do dokumentów
• Piecz¹tki • Wydruki i ksero 20 gr

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00
sobota 9.00-13.00

Rozliczamy PITy - 30 z³
Wysy³amy przesy³ki kurierskie - 25 z³

Cienie dobrego rz¹dzenia
dokoñczenie ze str. 1

Celem projektu finansowanego ze œrodków unijnych
jest „wypracowanie i wdro¿enie modelu wspó³pracy 7
jednostek samorz¹du terytorialnego z organizacjami pozarz¹dowymi”. Jako jedna z
tych jednostek zosta³a wytypowana dzielnica Praga
Pó³noc. W ramach projektu
ju¿ w zesz³ym roku przeprowadzono szkolenia dla
urzêdników i dla przedstawicieli
organizacji pozarz¹dowych,
które nie cieszy³y siê zbyt
wielkim powodzeniem, poniewa¿ zak³ada³y przekazanie
wiedzy, któr¹ przewa¿nie organizacje dysponuj¹ na co
dzieñ w swych dzia³aniach.
Problemem z ich punktu widzenia s¹ z³e przepisy, zbyt
czêsto niechêtni urzêdnicy i
brak woli politycznej w³adz,
w wypadku Warszawy w³adz
miasta, bowiem to one kreuj¹
politykê w poszczególnych

sferach swego funkcjonowania,
dzielnicom pozostawiaj¹c
tylko rolê doradcz¹. Przedstawiaj¹c mocno sformalizowan¹ wiedzê, szkolenia takie
nie mia³y szans na zmianê
tej sytuacji.
Konsultacje spo³eczne,
równie¿ maj¹ na Pradze
Pó³noc, d³ug¹ i nie najlepsz¹ historiê. Zawsze
wywo³ywa³y kontrowersje,
bowiem przeprowadzano
je albo z musu, bo tego
wymaga³y przepisy, ale ich
wyniku nie trzeba by³o braæ
pod uwagê, albo w dobrej
wierze, lecz efekty by³y podobne. Tym razem przedstawicieli organizacji dzia³aj¹cych na Pradze oraz
mieszkañców poproszono
o wype³nienie ankiety, w
której nale¿a³o przedstawiæ
swoje preferencje co do
przeznaczenia Pa³acyku
Konopackiego i przysz³ych
funkcji Centrum Integracji

VI sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

O ruchu na moœcie, zmianach w bud¿ecie
i ulgach dla spó³dzielni mieszkaniowych
Sesjê rozpoczêto ze sporym opóŸnieniem, które
wynik³o z przed³u¿aj¹cych siê obrad komisji bud¿etu,
ale po zainicjowaniu obrad procedowano doœæ sprawnie.
Jako pierwszy wyst¹pi³ radny Tondera, wnioskuj¹c o
rozszerzenie porz¹dku obrad o przed³o¿ony przez siebie
projekt stanowiska w sprawie ustanowienia pomnika
króla W³adys³awa IV (zamiast „Czterech œpi¹cych”).
Zdecydowano, ¿e projekt najpierw uzyska opinie komisji
kultury i komisji infrastruktury, które zbior¹ siê niebawem.
Na wniosek wiceprzewod- powszednie, pomiêdzy godz.
nicz¹cego Rady Dzielnicy 6.00 a 9.00 oraz 15.00 a
Praga Pó³noc Jacka Wacho- 19.00 bezpoœredni przejazd
wicza pod obrady trafi³ pro- w ci¹gu al. Solidarnoœci pojekt stanowiska w sprawie miêdzy Wis³ostrad¹ i ul.
otwarcia mostu Œl¹sko-D¹- Grodzk¹ bêd¹ nadal mia³y
browskiego dla samochodów wy³¹cznie pojazdy komunikacji
osobowych przez ca³¹ dobê. publicznej, jednoœlady, takDziêki temu ka¿dy kierowca sówki i s³u¿by miejskie.
móg³by korzystaæ z po³¹czePo przyjêciu zaleg³ych
nia Targowa – Plac Bankowy protoko³ów z poprzednich
bez ograniczeñ. Choæ tym posiedzeñ, na wniosek zarz¹razem motywowano to trudn¹ du dzielnicy przeg³osowano
sytuacj¹ po wy³¹czeniu z ru- tak¿e stanowisko w sprawie
chu mostu £azienkowskiego, zmian w dzielnicowym zatak¿e w poprzedniej kadencji ³¹czniku do bud¿etu, bêd¹ce
by³y formu³owane analogicz- wyst¹pieniem do miasta o
ne wnioski skierowane do pieni¹dze m.in. na unowow³adz miasta.
czeœnienie przestarza³ej sieci
Stanowisko przesz³o g³osa- informatycznej w urzêdzie,
mi PiS i Praskiej Wspólnoty dostosowanie siedziby Domu
Samorz¹dowej, przy sprzeciwie Kultury Praga dla osób nieradnych PO, SLD i radnej pe³nosprawnych oraz dalsze
niezale¿nej oraz przy w¹tpli- remonty budynków komunalnych.
woœciach dla takich rozwi¹Radni jednog³oœnie opozañ, sprzecznych z wizj¹ wiedzieli siê tak¿e za przy„miasta dla ludzi”, zg³asza- znaniem bonifikat do op³at
nych z widowni. Tymczasem za przekszta³cenie prawa
miasto czêœciowo odpowie- u¿ytkowania wieczystego w
dzia³o ju¿ na ten apel radnych prawo w³asnoœci dla spó³dzieldzielnicy. Od poniedzia³ku 2 ni mieszkaniowych, mimo
marca „… w zwi¹zku z tym, w¹tpliwoœci radnego Tondery
¿e po godz. 9 zmniejsza siê co do skutków finansowych,
liczba pojazdów komunikacji jakie przeg³osowanie tego
miejskiej zatrzymuj¹cych siê rodzaju rozwi¹zañ mo¿e
na przystankach Stare Miasto przynieœæ dla bud¿etu dzielniskrócimy czas trwania zaka- cy. Projekt uchwa³y wnios³a
zu ruchu na wiadukcie Trasy Robotnicza Spó³dzielnia
W-Z” – zakomunikowa³ na Mieszkaniowa „Praga”. Warstronach miasta Jacek Woj- szawskim spó³dzielcom uda³o
ciechowicz, zastêpca prezy- siê zebraæ ponad 52 tys.
dent m.st. Warszawy. W dni podpisów pod inicjatyw¹

uchwa³odawcz¹ do Rady
Warszawy z propozycj¹ 95%
bonifikaty dla spó³dzielni
mieszkaniowych od op³aty z
tytu³u przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego w
prawo w³asnoœci nieruchomoœci zabudowanych i wykorzystywanych na cele
mieszkaniowe lub gara¿owe.
- U¿ytkowanie wieczyste
wprowadzono w latach 60.
ubieg³ego wieku i jest ono
rozwi¹zaniem u³omnym.
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o
przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci
dopuszcza udzielenie przez
w³aœciwe organy jednostek
samorz¹du terytorialnego
bonifikat tak, aby umo¿liwiæ
mieszkañcom skorzystanie z
dobrodziejstw tej ustawy i
¿eby mogli oni dokonaæ przekszta³cenia u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci.
Warszawa jest jednym z nielicznych du¿ych miast, które
takiej bonifikaty dla spó³dzielni
mieszkaniowych nie wprowadzi³o.
Ponadto brak tej regulacji
wprowadza nierówne traktowanie obywateli, gdy¿ obecnie
przyznawana jest bonifikata
tylko osobom fizycznym –
argumentowa³ za przyjêciem
uchwa³y prezes RSM Praga
Andrzej Pó³rolniczak.
Kolejnym punktem obrad
by³y zmiany w sk³adach osobowych komisji Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc. Najwiêksza
migracja nast¹pi³a z najliczniejszej dot¹d komisji edukacji. Z
udzia³u w niej zrezygnowa³o
a¿ siedmioro radnych, czêœæ
na rzecz komisji infrastruktury
oraz komisji kultury i sportu.
Zarz¹d dzielnicy zaj¹³ siê
problemem rzemieœlników z

pawilonów przy Targowej 18,
które maj¹ zostaæ rozebrane
w zwi¹zku z budow¹ Trasy
Œwiêtokrzyskiej. Na 3 marca
zapowiedziano spotkanie
burmistrza Paw³a Lisieckiego
z zainteresowanymi. Z pewnoœci¹ uda siê udostêpniæ im
inne lokale z zasobu dzielnicy,
byæ mo¿e w ramach profilowanego przetargu dla rzemieœlników kultywuj¹cych
dawne zawody.
W ramach spraw ró¿nych
poruszono m.in. temat problemów mieszkañców Z¹bkowskiej 17, aktywizacji osób
starszych oraz nowych inwestycji mieszkaniowych w
ramach TBS na Pradze.
Sesjê zakoñczy³o s³owne
starcie miêdzy radnym Ireneuszem Tonder¹ z SLD a wiceprzewodnicz¹cym rady
Jackiem Wachowiczem z
PWS. Wszak posiedzenie
bez ideologii i osobistych
ataków by³oby posiedzeniem
straconym...
Kr.

Spo³ecznej przy Markowskiej 16 oraz innych mo¿liwych do zrealizowania w
najbli¿szym czasie inwestycji
dzielnicowych (np. remont
kapitalny stacji kioskowej
trafo u zbiegu 11 Listopada
i Konopackiej lub rewitalizacja skweru na rogu Targowej
i Z¹bkowskiej). Wybór inwestycji wydawa³ siê doœæ
przypadkowy i pewnie tak
by³o, poniewa¿ to jednostka
samorz¹du terytorialnego
uczestnicz¹ca w projekcie
musia³a wybraæ przedmiot
konsultacji i poddaæ im minimum trzy dokumenty publiczne. Komisja Dialogu
Spo³ecznego od dawna
zwraca³a uwagê, ¿e w Urzêdzie Dzielnicy Praga Pó³noc
praktycznie nie powstaj¹
tego rodzaju dokumenty,
które mog³yby i powinny
podlegaæ konsultacjom.
Dodatkowo atmosferê podgrza³a informacja o zwo³anej
tego samego dnia przez radnego Jacka Wachowicza na
godz.12.00 sesji Rady Dzielnicy Praga Pó³noc, której jedynym punktem mia³o byæ
przyjêcie stanowiska w
sprawie utworzenia w Pa³acyku Konopackiego Muzeum
¯o³nierzy Wyklêtych. Pod
naciskiem spo³ecznym sesjê
odwo³ano, ale obraz radnych,
którzy nie chc¹ s³uchaæ
mieszkañców, pozosta³.
Wbrew opinii obecnego tak¿e na konsultacjach Jacka
Wachowicza, spo³ecznicy i
mieszkañcy wypowiedzieli
siê za przeznaczeniem
Pa³acyku Konopackiego na
centrum lokalne dla miejscowej spo³ecznoœci, zgodnie z
modelem dzia³añ wypracowanym tam kilka lat temu w
ramach projektu „Precel”.
Uznano, ¿e budynek powinien
s³u¿yæ spo³ecznoœci Nowej
Pragi, a nie osobom przyjezdnym. Podnoszono te¿ kwestiê
ograniczonej dostêpnoœci dla
dzieci tego typu placówek
muzealnych, jak proponowana. Choæ wiêkszoœæ obecnych
wype³ni³a ankiety, pojawi³y
siê obiekcje co do merytorycznej wartoœci tego typu
konsultacji. Prawdopodobnie do
jednej z dzia³ek wymienionych
w ankiecie s¹ roszczenia,
decyzje w sprawie przeznaczenia Pa³acyku Konopackiego czy funkcji Centrum

Integracji Spo³ecznej zapadaj¹ w mieœcie, a nie w
dzielnicy - byæ mo¿e ju¿ zapad³y... Podnoszono brak
informacji o kosztach poszczególnych projektów, co
utrudnia³o ich ocenê oraz
brak jasnoœci, czy umiejscowienie w pa³acyku Domu
Kultury Tu Praga (jedna ze
wskazanych mo¿liwoœci)
mia³oby siê wi¹zaæ z likwidacj¹ jego dotychczasowej
siedziby przy D¹browszczaków. A to uznano za z³y pomys³. Opowiedziano siê za
wiêksz¹ iloœci¹ centrów
lokalnych. Dzieñ wczeœniej
na spotkaniu w Muzeum
Warszawskiej Pragi wypracowano cechy, jakimi powinny
siê charakteryzowaæ dobrze
funkcjonuj¹ce centra lokalne:
³¹cz¹ ludzi, buduj¹ lokaln¹
wspólnotê, s¹ powszechnie
dostêpne i wielofunkcyjne - z
mo¿liwoœci¹ wymiennoœci
funkcji w zale¿noœci np. od
pory dnia, znajduj¹ siê w odleg³oœci od miejsca zamieszkania mo¿liwej do pokonania
na piechotê, s³u¿¹ wymianie:
handlowej, intelektualnej etc.,
daj¹ poczucie bezpieczeñstwa swoim u¿ytkownikom,
maj¹ ofertê dla ró¿nych
grup wiekowych i spo³ecznych, maj¹ przyjemn¹, zachêcaj¹c¹ formê, zak³adaj¹
otwartoœæ na eksperyment i
nowe rozwi¹zania. Tej definicji
nie spe³nia, niestety, tak¿e
wyci¹gniêty z lamusa projekt
budowy domu kultury w Parku
Praskim.
Obecny na spotkaniu senator Marek Borowski podkreœla³, ¿e tego rodzaju spotkania nie daj¹ odpowiedzi na
najwa¿niejsze pytania. Wymagane w projekcie „Dobre
rz¹dzenie” wype³nienie 120
ankiet tak¿e nie stanowi wystarczaj¹cej reprezentacji dla
opinii mieszkañców i nie daje
wiedzy o rzeczywistej hierarchii ich potrzeb. Po dotychczasowych doœwiadczeniach
z projektem, bior¹cy w nim
udzia³ pra¿anie bêd¹ zapewne mile zaskoczeni, jeœli w
jakikolwiek sposób wp³ynie
on na poprawê relacji miêdzy
urzêdnikami a organizacjami
spo³ecznymi. Jednak wci¹¿ w
wiêkszym stopniu zale¿y to
od postawy w³adz ni¿ od wypracowanych strategii.
Kr.

Zawody narciarskie dla dzieci
W sobotê, 7 marca, na Szczêœliwicach odbêd¹ siê zawody narciarskie dla dzieci.
Zapraszamy na II Edycjê Zawodów o Puchar Krecika - rodzinn¹ imprezê sportow¹ organizowan¹ przez Metro Warszawskie, Warszawski Oœrodek Sportu i Rekreacji oraz Warszawski
Klub Narciarski. Tegoroczna zima nie rozpieszcza³a dzieci w Warszawie. Ale jest w Warszawie
miejsce, gdzie nadal mo¿na szusowaæ na stoku. To Ca³oroczny Stok Narciarski Szczêœliwice
na Ochocie przy ul. Drawskiej 22. Pocz¹tek zjazdów o godz. 10.00; uczestnicy zawodów
bêd¹ mogli zapoznaæ siê z tras¹ ju¿ od godz. 9.30. Konkurs zostanie rozegrany w konkurencji
slalom gigant, zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Udzia³ jest bezp³atny.
Do udzia³u w zawodach zapraszamy wszystkich ma³ych mi³oœników sportów zimowych,
a rodziców zachêcamy do kibicowania. Zawodnicy bêd¹ klasyfikowani w 6 kategoriach
wiekowych (do 14 roku ¿ycia), z podzia³em na grupy dziewczynek i ch³opców. Zg³oszenia
do zawodów przyjmowane s¹ wy³¹cznie za pomoc¹ serwisu http://enarty.wkn.pl/ do 6 marca
do godz. 19.00 oraz w dniu zawodów w Biurze Warszawskiego Klubu Narciarskiego w godz.
8.30-9.00. W zg³oszeniu nale¿y podaæ: nazwisko i imiê zawodnika, p³eæ i datê urodzenia.
Uczestnikom ka¿dej kategorii wiekowej rozegranej podczas Zawodów o Puchar Krecika zostan¹
wrêczone puchary za miejsca I-III oraz pami¹tkowe maskotki warszawskiego metra - Kreciki.
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Narodowy Dzieñ Pamiêci
¯o³nierzy Wyklêtych
dokoñczenie ze str. 1

nej Polsce po II wojnie œwiatowej, ukaza³o siê wiele nieprawdziwych publikacji, w
których dezawuowano ich
dzia³alnoœæ i okreœlano je
mianem grup bandyckich.
¯o³nierze organizacji niepodleg³oœciowych, Wyklêci, nie
uwa¿ali polskiego pañstwa
komunistycznego za suwerenne, zaœ w³adzy ludowej
za w³adzê prawowit¹. Mieli
œwiadomoœæ, ¿e nowy ustrój
zosta³ Polsce narzucony,
przywódcy dostarczeni w
teczkach, zaœ wybory - 3 x
Tak - zosta³y sfa³szowane.
Przywracamy pamiêæ
¯o³nierzy Wyklêtych, coraz
czêœciej nazywaj¹c ich Niez³omnymi. Trzeba by³o wielu
lat niepodleg³ej Polski, po
1989 roku, by zacz¹æ g³oœno
o nich mówiæ. Dziœ nie ma
miasta w Polsce, w którym
nie obchodzono by Dnia
¯o³nierzy Wyklêtych. Koncerty,
promocje ksi¹¿ek, uroczyste
apele, inscenizacje. W ubieg³ym roku obchody Dnia
¯o³nierzy Wyklêtych uœwietni³o wydanie autorskiej p³yty
znanych, polskich wokalistek
„Panny Wyklête”, jako ¿e wœród
konspiracyjnych ¿o³nierzy
by³o wiele dzielnych kobiet.
Kr¹¿ek promowa³y liczne
koncerty.

Bodaj najwa¿niejsze s¹
jednak ekshumacje cia³
¯o³nierzy Wyklêtych, pomordowanych w latach 40. i 50.
w wiêzieniu na Mokotowie i
pochowanych na Cmentarzu
Pow¹zki, w kwaterze „£”,
popularnie zwanej £¹czk¹.
Zespó³ prof. Krzysztofa
Szwagrzyka, pe³nomocnika
Instytutu Pamiêci Narodowej
ds. prac poszukiwawczych
na „£¹czce”, wydoby³ ponad
sto cia³, prace identyfikacyjne
prowadzi³ Pomorski Uniwersytet Medyczny. Nie wszystkim
¯o³nierzom Wyklêtym dane
jest jednak spoczywanie w
pokoju. Czêœci cia³ z „£¹czki”
nie mo¿na ekshumowaæ, poniewa¿ znajduj¹ siê poni¿ej
grobów z lat 80. ubieg³ego
wieku. O ironio, s¹ to groby
komunistycznych dzia³aczy,
nierzadko oprawców ¯o³nierzy
Wyklêtych. By mogli spocz¹æ
w pokoju, konieczna jest
zmiana prawa, a to – jak zwykle
– przebiega bardzo powoli.
Niez³omni musz¹ czekaæ …
Tak jak w ca³ym kraju, tak
równie¿ w sto³ecznych dzielnicach
czczono pamiêæ ¯o³nierzy
Niez³omnych. W Bia³o³êce, na
Targówku i na Pradze Pó³noc
odbywa³y siê okolicznoœciowe
koncerty i uroczystoœci.
El¿bieta Gutowska

Budowa II linii metra
- czy¿by rych³e otwarcie?

rzec Wileñski. Inwestycja
formalnie zakoñczy³a siê
30 wrzeœnia 2014. Od tego
momentu odby³o siê nieco
ponad 4 tys. odbiorów
cz¹stkowych, zaœ komisja
techniczna spotyka³a siê
czterdzieœci razy. S³u¿by
pañstwowe przeprowadzi³y
w sumie 62 kontrole i zapozna³y siê z 840 tomami
dokumentacji. II linia metra
jest du¿o bardziej zaawansowana technologicznie
ni¿ I linia. Sk³ady, rzec by
mo¿na, poruszaj¹ siê na
autopilotach. Motorniczy
jedynie nadzoruj¹ przejazd,
zaœ kontrolê nad inspiro
bêd¹ przejmowaæ jedynie w
przypadku powa¿nej awarii.
Jak twierdz¹, przejazd inspiro na nowej linii metra
to czysta przyjemnoœæ.
Liczymy, ¿e satysfakcjê z
przejazdu now¹ lini¹ bêd¹
równie¿ odczuwali jej przyszli
pasa¿erowie.
(egu)

Dwa testamenty - HFPC
i warszawski ratusz
Lokatorzy skradzionych kamienic przy Tykociñskiej
30 i 40 nadal walcz¹. Jako Stowarzyszenie Obrony
Mieszkañców Tykociñskiej w³aœnie skierowali pismo
do Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka. Z satysfakcj¹
odnotowujemy, ¿e integraln¹ czêœæ tego pisma stanowi¹
skany naszych artyku³ów z cyklu „Dwa testamenty”.
Do burmistrza dzielnicy prawdziwy testament. Naby³
Targówek, równie¿ jako sto- j¹ z wówczas Miros³aw K. na
warzyszenie, skierowali wnio- podstawie fa³szywego testasek o udostêpnienie kopii mentu. Nieruchomoœæ nr 40,
ugody podpisanej w dniu naby³ drog¹, jak siê póŸniej
15.05.2002 ze spadkobiercami, okaza³o, nieistniej¹cego dziektórzy póŸniej, w toku postê- dziczenia. W 2002 roku wypowania prokuratorskiego i ³¹czono je z ca³oœci masy
s¹dowego, okazali siê oszu- spadkowej, dwiema odrêbnystami. Pozosta³y fragment mi decyzjami Burmistrza
pisma cytujemy w ca³oœci, ze Gminy Warszawa-Targówek
wzglêdu na jego wagê: „(…) (nr. 94/02 sygn. GE/ZI 722uprzejmie prosimy równie¿ o 33/01/02 dot. Tykociñska 30
podanie podstawy prawnej i 83/02 sygn. GE/ZI 722-34/
(ewentualnie nr ustawy) 01/02 dot. Tykociñska 40) i
umo¿liwiaj¹cej odmowê wy- przyznano Miros³awowi K.
dania Miros³awowi Krze- Przestêpstwo zagarniêcia
szewskiemu dwu budynków nieruchomoœci wskutek poTykociñska 36 i 38 mimo s³ugiwania siê fa³szywym
roszczeñ do wszystkich testamentem nie sta³o siê
czterech nieruchomoœci do tej pory ani przedmiotem
gruntowo-budynkowych (czyli dochodzenia, ani aktu oskarrównie¿ budynków Tykociñska ¿ania, ani przedmiotem sprawy
30 i 40, przyp. red.). Nieru- karnej. Uprzejmie prosimy
chomoœæ o nr 30 wymienia o pomoc – jesteœmy stowa-

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

Sprostowanie
W poprzednim (3) numerze NGP mylnie zosta³o podpisane
jedno ze zdjêæ, ilustruj¹cych 2. czêœæ historii rodziny
Rabêckich. Na zdjêciu w eksperymentalnej stacji radiowej,
ze s³uchawkami na uszach przedstawiony jest W³adys³aw
Daniel Rabêcki, a nie jak b³êdnie podaliœmy, Stanis³aw
Mierowski. Przepraszamy.

rzyszeniem spo³ecznym. Liczymy na wspó³pracê, zapocz¹tkowan¹ niegdyœ Pana
uczestnictwem w programie
p. red. El¿biety Jaworowicz,
poœwiêconym sprawie fa³szywego testamentu.”
16 marca w warszawskim
ratuszu odbêdzie siê spotkanie Stowarzyszenia Obrony
Mieszkañców Tykociñskiej z
w³adzami stolicy. O wnioskach z tego spotkania bêdziemy informowaæ naszych
Czytelników.
(egu)

dokoñczenie ze str. 1

torni i ³¹cznika. Poza analiz¹
dokumentacji by³y to oczywiœcie staranne wizje lokalne,
które rozpoczê³y siê 19 grudnia
2014, a zakoñczy³y 19 lutego.
Wczeœniej wszystkie obiekty
II linii metra bada³y: stra¿
po¿arna, sanepid i inspekcja
ochrony œrodowiska.
Pozwolenie na u¿ytkowanie
nie oznacza automatycznego
w³¹czenia inwestycji do ruchu. Choæ testowe przejazdy
poci¹gów metra odbywa³y siê
w czasie trwania postêpowañ
nadzorczych, konieczne bêdzie
przeprowadzenie koñcowych
testów sprawdzaj¹cych sterowanie ruchem na II linii, a te
nie wypadaj¹ zbyt dobrze dla
sk³adów inspiro. Podczas

na komunistyczne fa³szerstwo
zamiast demokratycznych
wyborów oraz na fakt, i¿
pañstwa Zachodniej Europy
uzna³y Polskê pod rz¹dami
sowietów, œwiadomi braku
perspektyw ¿o³nierze niepodleg³oœciowych organizacji
zmuszeni byli przyj¹æ symboliczny kielich goryczy od
komunistycznych w³adz w
postaci tzw. amnestii, które
okaza³y siê podstêpnymi
pu³apkami. Nadal tropiono i
mordowano nie tylko tych,
którzy nie chcieli siê ujawniæ,
ale tak¿e tych, którzy to uczynili. W³adza ludowa jeszcze
raz zademonstrowa³a wtedy,
co s¹ warte jej zobowi¹zania
i przyrzeczenia. Za koniec ich
zbrojnego oporu uznaje siê
datê zastrzelenia sier¿. Józefa
Franczaka ps. „Lalek” w Majdanie
Kozic Górnych (gm. Piaski)
21 paŸdziernika 1963 r.”
Szacuje siê, ¿e w szeregach ró¿nych konspiracyjnych, niepodleg³oœciowych
organizacji, które okreœliæ
mo¿na ogólnym mianem
¯o³nierze Wyklêci, walczy³o
w sumie w latach 1944 –
1963 od 120 do 180 tys.
osób. Na temat organizacji
niepodleg³oœciowych, funkcjonuj¹cych w komunistycz-

jednego z przejazdów testowych sk³ad zatrzymywa³ siê
kilka razy bez wyraŸnego
powodu miêdzy stacjami
Centrum Nauki Kopernik i
Stadion Narodowy. Komputer
pok³adowy sygnalizowa³
awarie, wszystko zaœ odbywa³o
siê w obecnoœci dziennikarzy,
którzy akurat znajdowali siê
w wagonie. 5 tys. kilometrów
bezawaryjnych, testowych
przejazdów to minimalny wymóg, by mo¿na by³o w³¹czyæ
inspiro do ruchu. Z pewnoœci¹
zajmie to nieco czasu, st¹d
m.in. trudnoœæ w wyrokowaniu
co do terminu uruchomienia
II linii. Poza tym musz¹ siê
równie¿ odbyæ æwiczenia
stra¿y po¿arnej, s³u¿b ratunkowych i s³u¿b antyterrory-

stycznych na wypadek katastrofy lub zamachu w tunelu
metra.
Jedno wiadomo na pewno.
Uroczystoœæ otwarcia II linii
metra bêdzie skromna.
W³adze miasta najwyraŸniej
nie chc¹ siê ponad miarê
oœmieszaæ, bowiem – jak
pamiêtamy - falstarty odbywa³y siê z pomp¹.
Przypominamy - centralny
odcinek II linii metra liczy
nieco ponad szeœæ kilometrów d³ugoœci. Sk³ada siê z
szeœciu wentylatorni, ³¹cznika
miêdzy I i II lini¹ oraz z siedmiu
stacji: Rondo Daszyñskiego,
Rondo ONZ, Œwiêtokrzyska,
Nowy Œwiat-Uniwersytet,
Centrum Nauki Kopernik,
Stadion Narodowy i Dwo-

Drugi etap bud¿etu partycypacyjnego na rok 2016
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Mieszkañcy Warszawy z³o¿yli 2326 projektów do
bud¿etu partycypacyjnego. Najwiêcej projektów dotyczy
Mokotowa – a¿ 323. Na drugim miejscu jest Wawer,
na trzecim Wola, zaraz za nimi Bielany i Œródmieœcie.
17 lutego o pó³nocy mogli, dziêki uwagom mieszskoñczy³o siê sk³adanie kañców, zmieniaæ i udoskonaliæ
projektów do warszawskiego swoje projekty, ¿eby by³y one
bud¿etu partycypacyjnego jeszcze lepsze i lepiej odpona 2016 rok. Ostateczna wiada³y na potrzeby warszaich liczba (zarówno tych wiaków. W ka¿dym obszarze,
papierowych, jak i elektro- w którym mo¿na by³o zg³aszaæ
nicznych) wynios³a 2326. projekty, odbêdzie siê spotkaJest to o 90 projektów wiêcej nie mieszkañców z autorami
ni¿ w zesz³ym roku. Mo¿na projektów, daty spotkañ bêdzie
przegl¹daæ je na stronie mo¿na znaleŸæ na stronach
www.twojbudzet.um.warszawa.pl dzielnic oraz na stronie
i wys³aæ pytanie do autora www.twojbudzet.um.warszawa.pl,
albo propozycjê zmian w gdzie mo¿na te¿ prowadziæ
dyskusje o projektach na
projekcie.
Najwiêcej projektów z³o¿yli internetowym forum.
28-latkowie, bo a¿ 132. Osoby
G³osowanie na projekty
niepe³noletnie przygotowa³y odbêdzie siê w drugiej po³owie
37 pomys³ów, najm³odszy czerwca, w efekcie którego
projektodawca ma 5 lat, zostan¹ wybrane projekty do
najstarszy zaœ 86.
realizacji w kolejnym roku
Mieszkañcy woleli sk³adaæ bud¿etowym. G³osowaæ bêdzie
projekty elektronicznie. T¹ móg³ ka¿dy mieszkaniec
Warszawy, drog¹ elektrodrog¹ sp³ynê³o ich a¿ 1579.
Teraz zacz¹³ siê kolejny, niczn¹, osobiœcie lub korebardzo wa¿ny etap bud¿etu spondencyjnie w jednej wypartycypacyjnego – drugi krok, branej przez siebie dzielnicy.
Zachêcamy do zapoznania
czyli dyskusje na temat z³o¿onych projektów. Odbêd¹ siê siê z broszur¹ „Bud¿et partyone do 22 marca 2015 r.; cypacyjny na 2016 rok, czyli
do tego czasu autorzy bêd¹ krok po kroku” przygotowan¹

Jak zosta³em mistrzem
21 lutego wychowanek klubu sportowego Piêœciarz,
zlokalizowanego na warszawskim Bródnie ul. Kondratowicza 25, zosta³ mistrzem Mazowsza w boksie.

Damian Szczêsny mieszkaniec i uczeñ pierwszej
klasy Gimnazjum nr 1 im.
Jana Paw³a w Z¹bkach na
Mistrzostwach Mazowsza
M³odzików w Nowy Dworze
Mazowieckim w boksie
zdoby³ z³oty medal. Swoje
pierwsze bokserskie kroki
Damian stawia³ w sekcji
bokserskiej MOSiR Z¹bki.
Obecnie kontynuuje treningi
pod okiem trenera Aleksa
Kopcia w warszawskim
klubie „Piêœciarz”. Walka

fina³owa zakoñczy³a siê
jednog³oœnym werdyktem, a
w drugiej rundzie przeciwnik
z Radomia by³ nawet liczony
po knockdownie. Walka odby³a siê w limicie kategorii
38,5 kg.
- Pierwszy raz na sali bokserskiej pojawi³em siê w
wieku oœmiu lat, teraz mam
trzynaœcie lat, wiêc na salê
boksersk¹ bez ¿adnych
przerw chodzê ju¿ 5,5 roku.
Kiedy zaczyna³em, æwiczy³em trzy razy w tygodniu,

przez Centrum Komunikacji
Spo³ecznej, która wyjaœnia w
bardzo przejrzysty sposób, co

to jest bud¿et partycypacyjny i
jak mo¿na w³¹czyæ siê w jego
realizacjê.

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 3 i § 4 Zarz¹dzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu
lokali u¿ytkowych w budynkach wielolokalowych na okres
do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w najem
lokali u¿ytkowych w budynkach wielolokalowych na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat
OG£ASZA
NA DZIEÑ 02.04.2015 r.
USTNY KONKURS OFERT
(okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM LOKALI U¯YTKOWYCH ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ
W ZASOBACH LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY
NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do konkursu
wywieszone s¹ na tablicach informacyjnych: Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Praga-Pó³noc m.st. Warszawy przy ul. Jagielloñskiej 23
i w jego Administracjach Obs³ugi Mieszkañców; na
stronie internetowej: Urzêdu Dzielnicy Praga-Pó³noc
www.praga-pn.waw.pl, Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami www.zgn-paga-pn.waw.pl oraz na
lokalach przeznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ w
Dziale Lokali U¿ytkowych Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy,
przy ul. Jagielloñskiej 23, p. 22, tel. 22 205-41-28, 24, 88
w godzinach pracy Zak³adu.

Dzieñ otwarty
dla kobiet po
mastektomii
obecnie æwiczê cztery, piêæ
razy w tygodniu po dwie godziny dziennie. Mój pierwszy
trener k³ad³ g³ówny nacisk na
æwiczenia ogólnorozwojowe.
Dopiero po paru latach oczekiwañ mog³em stoczyæ swój
pierwszy sparing.
Do tej dyscypliny trafi³em,
bo chcia³em poprawiæ swoj¹
sprawnoœæ fizyczn¹ i nauczyæ
siê broniæ.
Treningi bokserskie polecam ka¿demu; ja æwiczê w
grupie z kolegami do lat
siedemnastu, ale na treningi
przychodz¹ dzieci od najm³odszych lat po doros³ych
mê¿czyzn, a nawet starsi
panowie. Na trening bokserski
sk³adaj¹ siê æwiczenia ogólnorozwojowe, bieganie, skakanie na skakance, æwiczenia
z przyrz¹dami takimi jak worek bokserski, pi³ki lekarskie
tym podobne. Sparingi s¹ tylko dla osób które maj¹ chêæ
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci
w ringu. Jest to sport dostêpny
dla wszystkich, nie potrzeba
du¿ych nak³adów finansowych. Na pocz¹tek wystarczy
zwyk³y strój sportowy, podstawowy sprzêt zapewnia
klub. Najwa¿niejsze s¹ chêci
na wyjœcie z domu oraz systematyczna praca.
Od ponad dwóch i pó³ roku
jestem zawodnikiem bródnowskiego klubu Piêœciarz.

Mam spor¹ satysfakcjê, bo
kiedy klub siê otwiera³, by³em
w swojej grupie wiekowej
pierwszym ch³opcem, który
siê do niego zapisa³. Moim
trenerem jest Aleksy Kopeæ,
który sam by³ zawodnikiem
m.in. zdobywa³ medale na
mistrzostwach Polski juniorów. W klubie bokserskim,
oprócz worków mamy ring
bokserski. Sam boks mnie
osobiœcie pozwoli³ poczuæ
siê pewniej (jestem niskim
ch³opcem) nauczy³ mnie wytrwa³oœci w d¹¿eniu do celu,
co prze³o¿y³o siê na lepsze
oceny w szkole.
Zaufa³em mojemu trenerowi który powtarza³ mi ¿e
ciê¿k¹ prac¹ mogê osi¹gn¹æ ka¿dy sukces i to siê
sprawdzi³o; bez niego nie
by³oby tego medalu. Oczywiœcie, bez wsparcia innych
trenerów z klubu, moich kolegów z którymi mogê æwiczyæ i liczyæ na wsparcie
podczas zawodów - nigdy
by mi siê nie uda³o. Latem
wszyscy wyje¿d¿amy na
obóz sportowy. Namawiam
wszystkie dzieciaki na oderwanie siê od komputera i
podjêcia jakiejkolwiek aktywnoœci sportowej w celu
poprawienia swojej samooceny, a przy okazji mo¿e do
spe³nienia swoich sportowych marzeñ.

W czwartek, 5 marca, w godz. 12.00-15.00, szpital im.
Œwiêtej Rodziny przy ul. Madaliñskiego 25, z okazji Dnia
Kobiet zaprasza panie po zabiegach onkologicznych piersi
na dzieñ otwarty pod has³em „Wróæ do bycia sob¹”.
Celem spotkania jest pomoc kobietom w trakcie leczenia
oraz podczas d³ugiego i z³o¿onego procesu dochodzenia
do zdrowia i powrotu do aktywnego ¿ycia.
Uczestniczki spotkania racji Stowarzyszeñ Amabêd¹ mia³y okazjê wymieniæ zonek, jednej z tych osób,
doœwiadczenia z kobietami, które udowodni³y, ¿e si³a,
które ten trudny okres maj¹ któr¹ kobiety maj¹ w sobie
ju¿ za sob¹. Dowiedz¹ siê - jest niez³omna. Po przeod lekarzy, co oferuje im bytej chorobie nowotworoobecnie medycyna w zakresie wej piersi zaczê³a walkê o
leczenia nowotworu piersi, inne kobiety, o wzajemn¹
jakie s¹ mo¿liwoœci rekon- pomoc. 23 lata temu za³ostrukcji piersi po mastektomii, ¿y³a w Poznaniu pierwszy
jak powinna przebiegaæ klub amazonek, obecnie
prawid³owo rehabilitacja, takich klubów w Polsce jest
zarówno w placówkach ponad 200.
medycznych, jak i ta co* Prezentacja spotu, przydzienna w domu. Podczas gotowanego na tê okazjê,
spotkania panie bêd¹ mog³y który w prosty sposób deskorzystaæ z bezp³atnych monstruje jakim ograniczeporad lekarzy, rehabilitan- niom podlega kobieta po zatów, dietetyka i psychologa. biegu onkologicznym piersi
Nie zabraknie wskazówek i (po mastektomii).
porad praktycznych m.in. na
* Wyst¹pienie rehabilitantemat: prawid³owego od¿y- ta. Rehabilitacja w poradni,
wiania, w³aœciwej pielêgnacji jak i ta codzienna w domu jest
cia³a, poprawy wygl¹du, istotn¹ i integraln¹ czêœci¹
doboru garderoby i bielizny procesu leczenia i powrotu do
po mastektomii.
aktywnego ¿ycia po leczeniu
Program dnia otwartego:
onkologicznym.
* Indywidualne rozmowy
* Wyst¹pienie Krystyny
Kofty, pisarki, felietonistki.
uczestniczek z chirurgiem
* Wyst¹pienie dr hab. n. onkologiem, psycholomed. Jakuba Radziszewskiego giem, rehabilitantem,
lekarza kieruj¹cego Oddzia- dietetykiem.
³em Chirurgii Onkologicznej
* Porady i zabiegi na
prezentuj¹ce nowoczesne stoiskach kosmetycznych
metody leczenia i rekonstrukcji oraz odzie¿owych.
piersi.
* Zapisy na badanie
* Wyst¹pienie Krystyny mammograficzne w trybie
Wechmann, prezes Fede- pilnym.
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O, zielony Konstanty
Ponad stu uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów i liceów wziê³o udzia³ w
tegorocznej, 6. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wokalno-Recytatorskiego poezji
Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego „Ojczyzn¹ moj¹ jest muzyka”, organizowanego
przez Szko³ê Podstawow¹ z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 42 przy ul. Balkonowej 4.
Laureatów mo¿na by³o zobaczyæ i pos³uchaæ 26 lutego, przed og³oszeniem wyników
i rozdaniem nagród. Koncert rozpocz¹³ siê piosenk¹ „Chcia³bym mieæ tak¹ sieæ”
w wykonaniu Sandry Zuzdy z Gimnazjum 145. Ona i kilkunastu wykonawców
zaprezentowa³o piêkne g³osy, umiejêtnoœci recytatorskie oraz sceniczne: mimikê, gesty.

Kozie Colostrum (siara)
- suplement diety, do codziennego wspierania naszego organizmu

Tradycyjnie, goœciem honorowym uroczystoœci
by³a córka poety, Kira Ga³czyñska, która serdecznie pogratulowa³a wszystkim uczestnikom,
mówi¹c „Dziœ pokazaliœcie, ¿e umiecie szukaæ
u Ga³czyñskiego tego, co was bawi i cieszy”.
Wyniki rywalizacji og³osi³a koordynatorka
konkursu Katarzyna Spoczyñska-Król.
W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych, za
recytacjê I miejsce zdoby³a Maria Burakowska z XXXIV LO, II – Anna Burakowska z
XXXIV LO oraz Natalia Iwañska z X LO; III –
Angelika Piotrowska z TE 5 w ZS 35. Przyznano
równie¿ 2 wyró¿nienia. Wœród gimnazjalistów
I miejsce za wokal otrzyma³a Sandra Zuzda
z G 145; za recytacje I miejsce Julia Ziêba z
G 164, II – Jakub Szczepañczyk z G 28, III –
Zofia Figurska z G 164; nagrodê specjaln¹
Grupa Teatralna G 28.
Rywalizacje uczniów szkó³ podstawowych
podzielono na 2 kategorie: klas IV-VI i I-III. W
starszej grupie za wokal I miejsce jury przyzna³o
Julii Mozdzyniewicz z SP 289, II – Janowi Stañko z SP 42, III – chórowi SP 42; za recytacjê
I miejsce uzyska³a Zuzanna Kujawa z SP 289,
II – Igor Mazurek z SP 42, III – Agata Misiak
z SP 52. W kategorii klas m³odszych, za recytacjê I miejsce przypad³o Hannie G³owniak
z SP 289, II – Barbarze Sionek z SP 42. Za
wokal by³y tylko wyró¿nienia, dla Ma³gorzaty
Trawiñskiej z SP 163 oraz dla zespo³u
„Warszawskie nutki” z SP 339. Wyró¿nienia
jury przyzna³o tak¿e w pozosta³ych kategoriach.
Jedno z nich otrzyma³a Julia Jurczak z Czeladzi,
której wystêp jury obejrza³o na przys³anej ze
Œl¹ska p³ycie.
W tej edycji poziom by³ wy¿szy ni¿ w poprzednich, by³ wyrównany. Bardzo trudno
by³o wybraæ najlepszych. Repertuar jest
coraz bardziej urozmaicony. Bardzo poma-

gaj¹ rodzice - wspominaj¹ jurorki Anna
Bruzik i Ewa Konopska.
Pani Burakowska, mama Ani i Marysi,
nagrodzonych bliŸniaczek, powiedzia³a nam,
¿e pasja córek do recytacji zaczê³a siê w
szkole podstawowej; to by³a ich w³asna
chêæ dzia³ania artystycznego. Bra³y udzia³ w
zajêciach Mokotowskiego Domu Kultury; w
liceum – w zajêciach teatru szkolnego. Graj¹
te¿ na instrumentach. Teraz ich pasj¹ jest
jêzyk hiszpañski.
W poprzednich edycjach najczêœciej
wybieranymi utworami by³y „Strasna zaba”.
„Ogórek”, „Biedronka”. Ostatnio wielkim
powodzeniem ciesz¹ siê m.in.: „Gdybym
mia³ 11 kapeluszy”, „W leœniczówce”, „Kroniki
olsztyñskie”.
Wsparcia organizacyjnego w przygotowaniach i przebiegu konkursu oraz pomocy w
zdobywaniu nagród udziela³a dyrektor SP 42
mgr Anna Nadolska-Buczyñska. Laureaci
otrzymali tomiki poezji K. I. Ga³czyñskiego
oraz akcesoria komputerowe, wyró¿nieni –
ksi¹¿ki i audiobooki. Ksi¹¿ki ufundowa³a
Biblioteka Publiczna Dzielnicy Targówek,
pozosta³e nagrody – Urz¹d Dzielnicy Targówek.
Kolejka po autografy pani Kiry Ga³czyñskiej
by³a bardzo d³uga.
PS. Tytu³ pochodzi z fraszki, napisanej
przez poetê w 1934 roku
W naszym gospodarstwie
O, zielony Konstanty, o, srebrna Natalio!
Ca³a wasza wieczerza dzbanuszek z konwali¹;
Wokó³ dzbanuszka skrzacik chodzi z halabard¹,
Broda siwa, lecz dobrze splamiona musztard¹,
widaæ, podjad³, a wyœcie przejedli i fanty o, Natalio zielona, o, srebrny Konstanty!
K.

Zadaniem siary jest
ochrona noworodków w
pierwszych dniach i tygodniach ¿ycia przed infekcjami
pochodz¹cymi ze œrodowiska
zewnêtrznego, kiedy ich organizmy nie s¹ jeszcze zdolne
do reakcji odpornoœciowej i
produkcji w³asnych przeciwcia³. Dziêki siarze noworodki
otrzymuj¹ gotowe przeciwcia³a
od matki, co wp³ywa na ich
odpornoœæ nie tylko w
pierwszych dniach ¿ycia,
ale uzyskanie odpowiednich si³
do walki z wieloma chorobami
przez ca³e ¿ycie.
Siara by³a wykorzystywana
ju¿ w staro¿ytnoœci i œredniowieczu jako dar od Boga, który
wzmacnia zdrowie fizyczne i
psychiczne. W staro¿ytnym
Egipcie siarê przechowywano w z³otych naczyniach dla
potrzeb faraonów i kap³anów.
Greccy atleci stosowali colostrum jako dozwolony, pobudzaj¹cy doping w trakcie
igrzysk oraz jako œrodek regeneruj¹cy po intensywnym

wysi³ku fizycznym. Tê wyj¹tkow¹ substancjê stosowali
równie¿ Celtowie, plemiona
germañskie, Inkowie i inne
narody.
Dziêki temu uczeni zainteresowali siê wykorzystaniem
siary do walki o odm³odzenie
organizmu ludzkiego i zwiêkszenia jego odpornoœci.
W ostatnim czasie naukowcy koncentruj¹ swoj¹
uwagê przede wszystkim na
colostrum pochodz¹cym od
kozy, poniewa¿ jest uwa¿ane
za nawet trzykrotnie silniejsze
ni¿ krowie, a zatem wielokrotnie
silniejsze ni¿ ludzkie.
Siara kozia zawiera ró¿ne
substancje, z których najwa¿niejsze s¹ specyficzne przeciwcia³a, czynniki odpornoœciowe i wzrostowe. Zawiera
tak¿e sacharydy, aminokwasy,
makromolekularne zwi¹zki
bia³kowe, lipidy, substancje
mineralne, pierwiastki œladowe
i witaminy.
Kozie colostrum wykorzystywane mo¿e byæ w walce

ze stanami zapalnymi dróg
oddechowych, alergiami, stanami zapalnymi jelit, infekcjami uk³adu trawiennego, infekcjami Helicobacter Pylori,
chorob¹ wrzodow¹ ¿o³¹dka i
dwunastnicy, biegunkami infekcyjnymi, cukrzyc¹ i oty³oœci¹, z zaburzeniami odpornoœci, zapaleniem stawów,
chorobami nowotworowymi,
po leczeniu antybiotykami,
do walki ze spowalnianiem
procesu starzenia siê komórek
i ca³ego organizmu.
Colostrum pomocne jest
dla sportowców - zapobiega
zbyt szybkiemu wydalaniu
bia³ek, powoduje szybsz¹ regeneracjê po wysi³ku, obni¿a
zmêczenie miêœni, powoduje szybszy transport cukrów
w miêœniach, a tym samym
przyczynia siê do mno¿enia
siê komórek i wzrostu miêœni,
a tak¿e powoduje wy¿sze
spalanie t³uszczów.
Wiêcej informacji o produkcie i zastosowaniu pod
nr telefonu 507 257 824.

Wandalizmy powyborcze
Od wyborów samorz¹dowych minê³o ju¿ sporo czasu,
a miasto wci¹¿ nie zosta³o oczyszczone z plakatów
wyborczych, choæ komitety mia³y na to ca³y miesi¹c.
Zaczêliœmy ju¿ obojêtnieæ na te oznaki pogardy dla nas mieszkañców, wyborców. Trudniej godzimy siê z niszczeniem
³awek, przystanków czy drzew, ale milcz¹co przyzwalamy
na wizualn¹ dewastacjê przestrzeni publicznych. Tymczasem œmieci w lesie, butelki na pla¿y, okaleczone drzewa,
rozbite latarnie, po³amane ³awki, pomazane znaki drogowe,
zdewastowane przystanki i zabazgrane i pozalepiane œciany
domów to przejawy wandalizmu.

Wandalizmy w przestrzeni
publicznej nie powoduj¹
wy³¹cznie strat materialnych,
ale d³ugofalowo oddzia³uj¹
na wra¿liwoœæ ka¿dego z
nas. Obojêtnoœæ wobec nich

wp³ywa destrukcyjnie na ca³e
spo³eczeñstwo. Dzia³aj¹ca na
Pradze Fundacja Œwiat Bez
Wandalizmów chce skutecznie walczyæ z tym zjawiskiem.
Krzaki 2014 to akcja fotogra-

fowania reklam wyborczych
zapomnianych przez ich
w³aœcicieli i pozostawionych w
przestrzeni publicznej mimo
obowi¹zku ich usuniêcia.
Kilkaset nades³anych zdjêæ
pokazuje skalê problemu.
Cztery najlepiej obfotografowane dzielnice, w tym Praga
Pó³noc, otrzyma³y od fundacji
pami¹tkowe statuetki w postaci
mini s³upów reklamowych z
reprodukcjami co ciekawszych
„krzaków”. To z pewnoœci¹
za ma³o. Na Szwedzkiej,
Stalowej, Czynszowej wci¹¿
wisz¹ bilbordy wieszcz¹ce
wyzwolenie Pragi 16 listopada
2014 roku, które najwyraŸniej
wci¹¿ nie nast¹pi³o... Pora
wyzwoliæ siê z obojêtnoœci na
takie zachowania, zw³aszcza
ze strony reprezentuj¹cych
nas radnych.
Ale problem jest znacznie
szerszy. Celem fundacji jest
powo³ywanie do ¿ycia i konsolidacja inicjatyw spo³ecznych, dzia³añ kulturalnych
oraz badañ naukowych. Jej
za³o¿yciele widz¹ potrzebê
stworzenia kompleksowego,
wielopokoleniowego programu rehabilitacji estetycznej, co
powinno znakomicie wpisaæ
siê w przygotowany dla Pragi
projekt rewitalizacji.
Kr.
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mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
GITARA 881-037-630
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ANTENY, TELEWIZJA, monta¿,
serwis, tel. 534 10 20 10
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
AVON - ul. Targowa 33 paw. 28,
pon.-pt. 11.00-18.00, katalogi,
próbki, testery, nowoœci, porady
kosmetyczne,obs³uga zamówieñ,
karta klienta (rabaty)
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
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

PROTEZY

GLAZURA, hydraulika,
malowanie, 606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,
strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62
ROLETY, ¿aluzje, markizy,
moskitiery 508-608-790
SPRZ¥TANIE obiektów
515-943-649
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

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

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
KUPIÊ ka¿de auto, równie¿
rozbite i bez dokumentów
789-090-573
SPRZEDAM
SPRZEDAM lub wynajmê
gara¿ przenoœny z p³yt
betonowych tel. 698-124-687,
22 619-71-26
PRACA
PRACOWNIA krawiecka
zatrudni emerytki przy
poprawkach, tel. 662-872-118
• Drzwi antyw³amaniowe

D Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
PCV i AL
W • Parapety wew. i zew.
I • Rolety wew. i zew.

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

Szukamy dobrych domów dla 4 piêciotygodniowych
piesków (wszyscy ch³opcy).
Przy adopcji trzeba bêdzie podpisaæ umowê z
fundacj¹ Noga w £apê. Tel. 514 895 706.

DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13
tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
Pe³en zakres us³ug

Miejmy swojego Czecha
Mieszaniec to pies, który
najczêœciej jest ma³y, a
myœli, ¿e jest du¿y. Politycy
polscy to sfora kundli.
Têsknym okiem patrzê na
czeskie piwo, skodê i m¹droœæ
dla obywatelskiego dobra.
Chadzam po zaroœniêtych
perzyn¹ terenach FSO,
Polamu itp. i osiedlach wystraszonych frankowców
bez pracy. Warto by³o ujadaæ:
jestem du¿y; k³amaæ, ¿e du¿o
mogê? A przed wyborami
jest: sprawdzam, od dawna
jest lusterko. Przykre... nikt
z popslpistrspspknpup-lejady
nie jest obywatelsko najpiêkniejszy. Milcz¹ce kr¹¿ki z

Ogórka na twarzy dobrze
robi¹ na cerê, aliœci nie sk³aniaj¹ do m¹drych wyborów.
Trzustka to gruczo³ polityczny.
Jest dwojaki: co innego
mówi, co innego robi. Niby jest
odpowiedzialny za trawienie
pokarmów, co jest prawd¹.
Jest jednakowo¿ producentem dwóch sprzê¿onych
negatywnie zwrotnie dwóch
hormonów, odpowiadaj¹cych
za poziom glukozy we krwi.
Glukoza to dolce vita
ka¿dej komórki. To pr¹d, to
œwiat³o, to przyjemnoœæ
¿ycia. Dziêki glukozie metabolizowanej w cyklu Krebsa
w ka¿dej komórce, ka¿dej

By³o sobie siedlisko ...
By³o sobie siedlisko: naszych domowych, swojskich
wróbelków i jednoczeœnie tajemniczych przybyszów z
dalekiej Afryki, jerzyków. W stropodachu budynku ocieplonego ju¿ ³adnych parê (mo¿e kilkanaœcie?) lat temu.
Ptaki wchodzi³y tam przez 7 dro¿nych otworów na œlepej
œcianie. Co roku wielokrotnie je odwiedza³am, patrzy³am
z radoœci¹, jak krz¹taj¹ siê przy gniazdach, nawo³uj¹ partnerów, gawêdz¹ po s¹siedzku, potem nie mog¹ nad¹¿yæ
z dostarczaniem owadów dla maluchów. Godzinami mo¿na
by³o staæ pod budynkiem (tylko 3 piêtra, wiêc widocznoœæ ca³kiem, ca³kiem) i obserwowaæ to ca³e rodzinne
¿ycie: czu³oœci, k³ótnie, czasem bijatyki, wspóln¹ troskê
rodziców o pisklêta, ciê¿k¹ pracê przy ich karmieniu i
wreszcie szczêœcie, gdy m³ode samodzielnie wylatuj¹ w
œwiat. Ju¿ wydawa³o mi siê, ¿e sielanka bêdzie trwaæ
wiecznie.

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

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

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

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w
Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej
rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi
z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego
wieku jest uznawany za jednego z najlepszych
healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach
energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale
zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej
uzdrawianie duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak
zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do
Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
GUILLERMO skutecznie pomaga w
leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 marca
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: (22) 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

tkance mog¹ zwierzêta, a
tak¿e my, realizowaæ wszystkie
funkcje ¿yciowe. Wszyscy
wiedz¹, ¿e politycznie rz¹dz¹
dwa hormony – glukagon i
insulina. Glukagon podwy¿sza poziom glukozy we krwi,
zachêcaj¹c komórki do
czerpania z „koryta”. Insulina niczym Najwy¿sza Izba
Kontroli obni¿a jej poziom do
optymalnych standardów.
Brak insuliny doprowadza
do niegospodarnoœci ustrojowej. Do rozrzutnoœci energi¹,
niewydolnoœci tkankowej,
której podstawowy objaw to
zwiêkszone picie. Tak¿e u
Sowy i Przyjació³.

Gdzie tam! Wczoraj przywita³a mnie przy budynku
g³ucha cisza. Komuœ to ptasie
szczêœcie przeszkadza³o,
wszystkie otwory w stropodachu zosta³y zakratowane.
Wróble wygoniono, teraz
pewnie, zmartwione, próbuj¹
znaleŸæ jakieœ inne miejsca,
w których bêd¹ mog³y za³o¿yæ lêgi. Czy im siê uda? Czy
s¹ tu gdzieœ jeszcze jakieœ
dziurki, które bêd¹ mog³y
zaadaptowaæ na dom? Gdzie
schroni¹ siê zim¹ przed zawieruch¹, s³ot¹, mrozem?
A co z jerzykami? Kiedy po
dwóch miesi¹cach wyczerpuj¹cej, naje¿onej niebezpieczeñstwami drogi dolec¹ na
swoje podwórko, zastan¹
drzwi do domów zabite...
Dlaczego tak trudno o
ludzk¹ empatiê? WyobraŸcie
sobie, co czulibyœcie na miejscu
tych ptaków.
O ile wróblom bêdzie trudno znaleŸæ sobie zastêpcze

lokale, to dla jerzyków jest
to praktycznie niemo¿liwe. Te
ptaki maj¹ tak siln¹ pamiêæ
gniazda, ¿e po utracie dotychczasowego siedliska czêsto latami nie chc¹/nie potrafi¹ przenieœæ siê gdzie indziej.
To nies³ychane przywi¹zanie
do gniazda sprawia, ¿e wracaj¹ do niego przez ca³e
¿ycie, bezb³êdnie trafiaj¹ do
tej samej dziurki, co zawsze.
O ile ludzie im nie zabroni¹.
Zreszt¹ praktycznie nie
maj¹ dok¹d siê przenieœæ.
Znacznie wiêksze od wróbli,
nie s¹ w stanie znaleŸæ w
wyremontowanych, ocieplonych,
szczelnych budynkach miejsc
nadaj¹cych siê na gniazda
(choæby ubytków w elewacji,
szpar za rurami spustowymi
czy pod blacharsk¹ obróbk¹).
Na pró¿no pokonaj¹ kilkanaœcie tysiêcy kilometrów. Nie
maj¹c domu nie bêd¹ mia³y
dzieci. Znów ubêdzie nam
tych piêknych, dziwnych,

szybkoskrzyd³ych lotników.
Za to przybêdzie komarów i
innych dokuczliwych owadów.
Gratulacje dla ekologicznego
myœlenia!
Na temat ptaków gniazduj¹cych w budynkach (czyli 80%
ptasiej miejskiej populacji),
dlaczego s¹ dla nas bardzo
wa¿ne oraz po co i jak je
chroniæ, pisa³am ju¿ tyle razy,
¿e a¿ g³upio mi siê powtarzaæ.
Wiêc krótko. Takie ptaki jak
wróble i jerzyki gniazduj¹
niemal wy³¹cznie w budynkach,
zatem s¹ dos³ownie naszymi
s¹siadami. Chroni je litera
prawa, a to znaczy, ¿e nie
wolno niszczyæ ich siedlisk
i gniazd, a jeœli tak siê stanie, sprawca ma obowi¹zek
zrekompensowaæ ptakom
utracone miejsca lêgowe.
Czy mam opisaæ swój zawód,
¿al i wœciek³oœæ na widok
zakratowanych drzwi do
mieszkania moich skrzydlatych s¹siadów? Moi mali
przyjaciele, obiecujê wam,
¿e nie odpuszczê, póki nie
zostanie naprawiona wyrz¹dzona wam krzywda.
Renata Markowska
Ptasi Patrol fundacji Noga w £apê
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Prosto z mostu

Podwójna rocznica
8 marca 1990 r.
Za kilka dni bêdziemy obchodziæ dwie
pierwsze spoœród przypadaj¹cych w tym
roku wa¿nych rocznic 25-lecia. W dniu 8
marca 1990 r. Sejm uchwali³ ustawê o samorz¹dzie terytorialnym, która bardziej
zmieni³a Polskê ni¿ ustawy gospodarcze
Leszka Balcerowicza. Dziêki niej powsta³y
gminy, rz¹dz¹ce siê niezale¿nie od aparatu pañstwowego, maj¹ce w³asne bud¿ety i w³adzê przedstawicielsk¹ z³o¿on¹ z
radnych, znacznie bli¿sz¹ obywatelom
ni¿ pos³owie w Sejmie.
Ta w³adza przedstawicielska zadzia³a³a
szczególnie dobrze w ma³ych gminach,
gorzej w du¿ych miastach. Nikt siê bowiem
nie zastanowi³, czy to rozs¹dne projektowaæ dla milionowej metropolii identyczny
ustrój, jak dla miejscowoœci z³o¿onej z
kilku wsi. Jedynym wyj¹tkiem sta³a siê
Warszawa, dla której pod wp³ywem nacisków spo³ecznych Sejm uchwali³ w dniu 18
maja 1990 r. - to bêdzie kolejna rocznica
- specjaln¹ ustawê o ustroju samorz¹du
miasta sto³ecznego Warszawy.
W cieniu ustawy o samorz¹dzie terytorialnym Sejm w tym samym dniu 8
marca uchwali³ ordynacjê wyborcz¹ do
rad gmin. O ile ustawa tworz¹ca gminy
wzbudza³a wielkie emocje, ordynacja
przesz³a niemal bez dyskusji, choæ wprowadza³a bardzo istotn¹ zmianê w pod-

stawach ustrojowych formuj¹cego siê
pañstwa polskiego.
Ma³o kto pamiêta, ¿e wybory parlamentarne w 1989 r. zosta³y przeprowadzone wed³ug ordynacji wiêkszoœciowej.
W wyborach 4 czerwca co prawda okrêgi
sejmowe liczy³y od dwóch do piêciu
mandatów, ale kandydat ubiega³ siê o
konkretny mandat. Dla wyborców by³o to
ca³kowicie czytelne. Na przyk³ad, w okrêgu piêciomandatowym otrzymywali piêæ
kartek wyborczych. Na ka¿dej kartce by³o
kilka nazwisk i przy jednym z nich nale¿a³o postawiæ krzy¿yk. Pos³em zostawa³
kandydat, który uzyska³ ponad 50%
g³osów liczonych w okrêgu. Je¿eli - dla
danego mandatu, czyli danej kartki ¿aden kandydat nie uzyska³ po³owy
wa¿nych g³osów, w dwa tygodnie póŸniej
odbywa³o siê ponowne g³osowanie z
udzia³em dwóch kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów. Wybory
do Senatu równie¿ odbywa³y siê wed³ug
ordynacji wiêkszoœciowej.
W ten sposób w 1989 r., po dziesi¹tkach
lat g³osowañ na jedynie s³uszn¹ listê, wyborcy zostali oswojeni z prost¹ zasad¹, ¿e
aby zostaæ ich reprezentantem, kandydat
musi uzyskaæ wiêkszoœæ g³osów w okrêgu.
To by³o jedno z wiêkszych osi¹gniêæ tamtego czasu. Zasada wyborów wiêkszoœciowych

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Co mo¿na zrobiæ
w 3 miesi¹ce?
Niedawno minê³y 3 miesi¹ce od
wyborów samorz¹dowych. Ustawodawca
uzna³, ¿e taki w³aœnie czas jest wystarczaj¹cy,
aby komitety wyborcze z³o¿y³y swoje
sprawozdania finansowe Pañstwowej
Komisji Wyborczej. Okazuje siê jednak,
¿e te same 3 miesi¹ce to dla PKW za ma³o,
aby upubliczniæ na swoich stronach wyniki
wyborów.
Ostatniego dnia karnawa³u, 17 lutego,
odby³a siê na Placu Bankowym wspólna
konferencja stowarzyszeñ Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy oraz Wola Zmian.
Obecni byli bezpartyjni samorz¹dowcy z
kilku warszawskich dzielnic. Domagaliœmy
siê, aby ze swoich obowi¹zków musia³y
wywi¹zywaæ siê nie tylko niezale¿ne, oddolne komitety, które w przeciwieñstwie
do partii politycznych nie otrzymuj¹ dotacji
bud¿etowych i utrzymuj¹ siê wy³¹cznie
ze sk³adek swoich cz³onków. ¯¹daliœmy,
aby swoje obowi¹zki spe³nia³y tak¿e
pañstwowe instytucje, takie jak PKW,
na które ka¿dy z nas p³aci w podatkach
grube pieni¹dze.
Nasza konferencja przynios³a efekt –
w mediach pojawi³a siê informacja, ¿e
wyniki zostan¹ podane przez PKW „ju¿”
w marcu. Cieszymy siê, ¿e presja opinii
publicznej dzia³a. Widzimy wiêcej obszarów,

w których sprawy tocz¹ siê wyj¹tkowo
œlamazarnie i nale¿a³oby je przyspieszyæ.
¯eby nie szukaæ daleko – urz¹d dzielnicy
Bia³o³êka „weryfikuje” podpisy z³o¿one w
ramach obywatelskiej inicjatywy uchwa³odawczej dotycz¹cej szpitala na Bia³o³êce
ju¿ pi¹ty miesi¹c. Jak tak dalej pójdzie, to
liczenie 3,5 tys. podpisów zajmie wiêcej
czasu ni¿ ich zbieranie. Czy kieruj¹cy
urzêdem burmistrz Bia³o³êki potrzebuje
jakiejœ dodatkowej motywacji?
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie
„Inicjatywa Mieszkañców Warszawy”
www.inicjatywa.waw.pl
facebook.com/InicjatywaWAW

Czêœci zamienne
do spalinowych odœnie¿arek,
pi³ i kos.
tel. 665-007-515, www.e-maestro.eu

Lewa strona medalu

Platformy decyzje
przed wyborami
zosta³a powszechnie zaakceptowana, jak
wiele innych regu³ wprowadzonych
bezpoœrednio po upadku PRL. Niestety,
ordynacja wyborcza do rad gmin przywróci³a
g³osowanie na listy. Korzystaj¹c z precedensu,
w rok póŸniej uchwalono proporcjonaln¹
ordynacjê wyborcz¹ do Sejmu, z g³osowaniem
na listy partyjne, i tak jest do dziœ.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Wbrew temu, co pisa³em dwa tygodnie
temu, pomnik Czterech Œpi¹cych nie wróci
na Pragê. Przynajmniej nie w tej kadencji
samorz¹du - póki miastem rz¹dzi Platforma
Obywatelska. Radni tej partii niespodziewanie zmienili zdanie i pod rêkê z Prawem
i Sprawiedliwoœci¹ podjêli uchwa³ê, ¿e
pomnik zostaje w magazynie. A jeszcze
dwa tygodnie wczeœniej odrzucili inicjatywê PiS-u w tej sprawie, za co ich nawet
chwali³em. Okazuje siê, ¿e za wczeœnie.
Id¹ wybory i partia Ewy Kopacz robi
wszystko, aby wytr¹ciæ Jaros³awowi
Kaczyñskiemu orê¿ z rêki, bo kwestia
pomnika - i generalnie dekomunizacja -

mia³y byæ osi¹ politycznego sporu w nadchodz¹cej kampanii. Tymczasem Platforma
pokaza³a, ¿e w kwestiach ideologicznych
znajduje siê dok³adnie w tym samym
miejscu co Prawo i Sprawiedliwoœæ, co mnie
akurat nie dziwi. Czy to otworzy oczy tym
wyborcom lewicy – i nie tylko – którzy w
wyborach samorz¹dowych poparli PO ze
strachu przed PiS-em? Zobaczymy ju¿
wkrótce. Zw³aszcza, ¿e dla odmiany w
Warszawie powstanie kolejny pomnik ofiar
tragedii smoleñskiej. Tak, tak – ten sam,
który dot¹d Hanna Gronkiewicz-Waltz i jej
radni skutecznie blokowali, podzielaj¹c
argumentacjê SLD, ¿e taki pomnik jest ju¿

Prawa strona Warszawy

Zale¿noœæ dzielnicy od miasta
Wielu mieszkañców skar¿y siê na
ró¿nego rodzaju niedoróbki b¹dŸ b³êdy w
infrastrukturze. Nale¿y jednak podkreœliæ,
i¿ nie o wszystkim samodzielnie decyduje
dzielnica. Uregulowania prawne prowadz¹
do sytuacji, gdy na pewne sprawy dotycz¹ce
naszej dzielnicy nie mamy wrêcz ¿adnego
wp³ywu. W tym wypadku jednak rol¹ samorz¹du lokalnego pozostaje wywieranie
nacisku na odpowiednie organy miasta
oraz wspieranie mieszkañców w walce z
ró¿nego rodzaju instytucjami. Osobiœcie
niejednokrotnie interweniowa³am odnoœnie
nieprawid³owoœci oraz fuszerek powsta³ych
na Pradze Pó³noc. Przyk³adem ostatniej, za
któr¹ na szczêœcie nie odpowiada dzielnica,
jest odcinek œcie¿ki rowerowej na ulicy Targowej: zaczyna siê u zbiegu ulic Targowej
i Kijowskiej, a koñczy - nie wiedzieæ czemu
- na przystanku przy Bazarze Ró¿yckiego.
Na domiar z³ego jest niewystarczaj¹co
oznakowana. Sezon rowerowy jeszcze na
dobre siê nie rozpocz¹³, a ju¿ dochodzi tam
do groŸnych sytuacji: wje¿d¿aj¹cy, jak i wyje¿d¿aj¹cy z podwórek kierowcy czêsto nie
maj¹ mo¿liwoœci dostrze¿enia rowerzysty,
poniewa¿ widocznoœæ jest maksymalnie
ograniczona przez samochody zaparkowane
wzd³u¿ jezdni. Taka sytuacja grozi wieloma
wypadkami, które w ostatnim czasie maj¹
miejsce. Rowerzyœci, nieœwiadomi zagro¿enia, nie zachowuj¹ nale¿ytej ostro¿noœci.
Nawet jeœli uda siê wygraæ bataliê i wyegzekwowaæ zmiany w oznakowaniu i byæ
mo¿e w po³o¿eniu samej œcie¿ki, po raz
kolejny widzimy, i¿ ktoœ wczeœniej nie
pomyœla³, ¿e mo¿e do takich sytuacji dochodziæ. Jest to jeden z wielu przyk³adów
braku odpowiedzialnoœci. Nie tylko mieszkañcy, ale równie¿ my, jako radni mo¿emy siê spotkaæ z sytuacj¹, gdy np. Zarz¹d
Miejskich Inwestycji Drogowych odpowie
nam, i¿ droga/chodnik/œcie¿ka zosta³y
wybudowane i przez najbli¿sze 10-15 lat
ma byæ dobrze. To, czy faktycznie jest
dobrze, ju¿ nikogo nie obchodzi. Za³o¿enie
by³o takie, ¿e „ma byæ dobrze i koniec”.
Jednym z podstawowych rozwi¹zañ w takiej sytuacji by³oby na³o¿enie obowi¹zku
na architektów i wykonawców brania pod
uwagê ca³oœci istniej¹cej woko³o infrastruktury. W przeciwnym razie grozi nam
sytuacja podobna do Œródmieœcia, gdzie
bez zachowania estetyki, obok zabytkowych
budynków „wyroœnie” szklany wie¿owiec.
Warto pamiêtaæ o takich szczegó³ach,
zw³aszcza w perspektywie inwestycji,
jakie czekaj¹ nasz¹ dzielnicê w najbli¿szych latach.

28 lutego i 1 marca mia³am zaszczyt
uczestniczyæ w Praskich Obchodach Narodowego Dnia ¯o³nierzy Wyklêtych. W Katedrze Œw. Micha³a Archanio³a i Floriana
uroczyst¹ Mszê Œw. w intencji ¯o³nierzy
Niez³omnych celebrowa³ ks. arcybiskup
Henryk Hoser; wrêczone zosta³y medale
„Z³o dobrem zwyciê¿aj” dwóm osobom
spoœród ¯o³nierzy Wyklêtych. Medal jest
przyznawany przez Kapitu³ê Medalu przy
Fundacji Pamiêci ks. Jerzego Popie³uszki.
Zaprzysiê¿ony te¿ zosta³ m³ody rocznik
adeptów Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec”.
1 marca mia³am równie¿ przyjemnoœæ
uczestniczyæ i wrêczaæ nagrody uczestnikom turnieju pi³karskiego, „B³yskawica
Adidas 24 Cup”, którego organizatorem
by³ praski klub sportowy UKS B£YSKAWICA.
W rozgrywkach wziê³o udzia³ 12 dru¿yn
pa³karskich rocznika 2007.
Jak zwykle na takich imprezach,
wszyscy bawiliœmy siê wspaniale, atmosfera
zdrowej rywalizacji i sportowego dopingu
udzieli³a siê wszystkim. Czekamy na
kolejne turnieje.

Warto wspomnieæ tak¿e, i¿ do tegorocznej
edycji bud¿etu partycypacyjnego, zg³oszono
81 projektów, pojawi³o siê sporo interesuj¹cych propozycji; w ca³ej Warszawie zg³oszono ponad 2 tys. projektów. Zachêcam do
zapoznania siê z pomys³ami i do wziêcia
udzia³u w g³osowaniu, które odbêdzie siê
od 16 czerwca do 26 czerwca.
Adriana Jara
radna Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

na Pow¹zkach. Tym razem pani prezydent
musia³a po³kn¹æ gorzk¹ pigu³kê, naszykowan¹ jej przez Bronis³awa Komorowskiego, który nagle okaza³ siê byæ g³ównym orêdownikiem takiego pomnika w
Warszawie. Jeszcze chwila i zgodzi³by siê
nawet, aby monument ten powsta³ przy
Kancelarii Prezydenta, jak chcia³ tego od
pocz¹tku PiS. Œwiat staje na g³owie.
Ale doœæ o pomnikach, choæ ten temat
zdominowa³ ostatnie obrady Rady Warszawy. Przynajmniej przez chwilê coœ siê tam
dzia³o, bo w tej kadencji sta³y siê przeraŸliwie nudne i przewidywalne. Raz, ze
wzglêdu na uk³ad si³, a dwa - z powodu
nowych zasad obradowania, które wszelk¹
dyskusjê ograniczy³y do minimum, tak naprawdê eliminuj¹c debatê publiczn¹. Rada
Miasta sta³a siê maszynk¹ do g³osowania
przygotowanych przez ratusz projektów
uchwa³. Z tego powodu brakuje prawdziwej dyskusji na tematy najwa¿niejsze dziœ
dla Warszawiaków, tj. kiedy oddana zostanie do u¿ytku druga linia metra i co z
Mostem £azienkowskim. Metro na Pragê
trochê zniweluje skutki zamkniêcia
kluczowej dla stolicy przeprawy, wiêc dla
ratusza powinien to byæ priorytet. Tym
bardziej, ¿e most bêdzie zamkniêty grubo
ponad rok, bo jego po¿ar wymusi³ na
w³adzach Warszawy generaln¹ naprawê.
I w sumie dobrze, bo i tak by³o to nieuniknione, a tak tylko odk³adano z roku
na rok naprawê. Tym bardziej, ¿e prawdopodobnie uda siê uzyskaæ pieni¹dze z
rz¹du na te przeprawê. Jednak je¿eli
Platforma Obywatelska nie chce zirytowaæ
warszawiaków, to metro musi ruszyæ w
najbli¿szym czasie. Coœ mi mówi, ¿e ze
wzglêdu na wybory szybko siê to stanie.
Sebastian Wierzbicki
przewodnicz¹cy SLD w Warszawie
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Trudne parkowanie
Od d³u¿szego czasu zg³aszaj¹ siê do
mnie mieszkañcy z problemem parkowania swoich samochodów w obrêbie praktycznie ca³ej Pragi I, II, i III. Pojawia³y siê
i pojawiaj¹ siê pomys³y, aby tworzyæ
miejsca parkingowe kosztem zieleni
miejskiej, co wzbudza olbrzymie emocje
wielu grup mieszkañców. Problemy tego
typu dotycz¹ mieszkañców ca³ej Warszawy.
W roku 2013 mieszkañcy Woli (Muranów)
i Ochoty (Filtry) trapieni podobnymi problemami zorganizowali siê. Zebrali 6000
podpisów i wyst¹pili o rozszerzenie na teren
ich osiedli strefy p³atnego parkowania
niestrze¿onego. Pomys³ na pierwszy rzut
oka mo¿e wydawaæ siê dziwny. Co ma
jedno z drugim - ano ma. Ostatnio czêsto
przygl¹dam siê rejestracjom samochodów
parkuj¹cych na Pradze. Parkuje tu wiele
samochodów, których w³aœciciele nie
mieszkaj¹ na naszej dzielnicy. Nie p³ac¹
wiêc tu podatków, nie ³o¿¹ na infrastrukturê, w tym drogi. Zgodnie z przepisami
prawa zameldowani mieszkañcy oraz
najemcy mieszkañ posiadaj¹cy umowê
najmu w formie aktu notarialnego mog¹
wykupiæ sta³y abonament na parkowanie

przy domu w strefie (koszt to 30 z³ rocznie). Pozostali musz¹ uiszczaæ op³atê w
parkometrze. Wnioski o sta³y abonament
mo¿na sk³adaæ przez ca³y rok kalendarzowy.
Byæ mo¿e to jest rozwi¹zanie problemu?
Trzeba oczywiœcie budowaæ gara¿e wielopoziomowe, ale, mimo i¿ takie rozwi¹zanie te¿ jest przewidywane na Pradze w
miejscowych planach zagospodarowania
droga do tego nieprêdka. Na Pradze istnieje strefa obejmuj¹ca obszar pomiêdzy
Wis³¹ a Targow¹. Byæ mo¿e po rozszerzeniu istniej¹cej strefy czêœæ samochodów
„obcych” przeniesie siê na p³atne parkingi przy Jagielloñskiej, Skoczylasa czy na
Golêdzinowie. Wkrótce ruszy metro, mog¹
pojawiæ siê nowe auta.
Szanowni Pañstwo, ¿adne decyzje w
sprawie jeszcze nie zapad³y. Na dziœ rozszerzenie istniej¹cej strefy na Pradze to
mój autorski pomys³, który chcia³bym poddaæ Pañstwa konsultacji. Od nich zale¿y,
czy podejmê stosowne kroki legislacyjne.
Rozmawiajcie Pañstwo z s¹siadami, piszcie
na mój adres mailowy, komentujcie tekst
felietonu na fb. Piszcie na adres biura
SLD plac Hallera 5 lok 1a, kod 03-464.

Zostawiajcie swoje opinie na moje nazwisko w biurze rady w urzêdzie dzielnicy
przy K³opotowskiego 15 lub w skrzynce
pocztowej w biurze SLD. By wys³uchaæ
Pañstwa opinii gotów jestem przyjœæ na
zorganizowane spotkanie. Zapraszam na
swoje dy¿ury radnego. Za wszystkie uwagi
bêdê wdziêczny.
PS. Ostatnie wydarzenia na Pradze
dowiod³y, ¿e rz¹dz¹ca koalicja PiS/PWS
nie ma monopolu na m¹droœæ. Szczegó³y
w kolejnym felietonie.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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EC ¯erañ zmienia siê proekologicznie
Na po³udnie od trasy Mostu Pó³nocnego, miêdzy ulic¹ Myœliborsk¹ a Wis³¹, na
obszarze dawnego sk³adowiska odpadów z Elektrociep³owni ¯erañ, powstan¹ zielone
tereny rekreacyjne. Œcie¿k¹ rowerow¹ bêdzie mo¿na z Bia³o³êki dojechaæ na Sask¹
Kêpê, korzystaj¹c z mostu nad Kana³em ¯erañskim, który PGNiG Termika, obecny
w³aœciciel elektrociep³owni, niedawno przekaza³a miastu.

Cztery lata temu, zaalarmowani przez zaniepokojonych mieszkañców okolicznych osiedli, pisaliœmy w
NGP o sk³adowisku odpadów
¿u¿lu i popio³u z Elektrociep³owni ¯erañ, usytuowanym
miêdzy wa³em wiœlanym a
ulic¹ Myœliborsk¹, nieopodal
dawnej fabryki domów. W
Departamencie Ochrony Œrodowiska Elektrociep³owni
uzyskaliœmy wówczas informacjê, ¿e sk³adowisko „Myœliborska” zosta³o ju¿ zamkniête i ¿e zapad³a decyzja
o rekultywacji tych terenów.
Mówiono o planowanych w
zwi¹zku z tym wielomilionowych
inwestycjach modernizacyjnych,
obliczonych na kilka lat.
Obiecaliœmy informowaæ
czytelników o postêpie w
metamorfozie sk³adowiska.
Dziœ wracamy do tematu.
Kiedy jedzie siê Mostem
Pó³nocnym w stronê Bia³o³êki, po prawej stronie widaæ
du¿y, wyrównany prostok¹t
terenu. Cztery lata temu by³
to podobny do stawu zbiornik,
do którego ruroci¹gami, w

postaci p³ynnej odprowadzano z Elektrociep³owni ¯erañ
py³y i ¿u¿el, powsta³e w wyniku spalania wêgla. Dzisiaj
nie ma po nim œladu, krajobraz zmienia siê nie do poznania, podobnie jak zmienia
siê ca³y zak³ad.
Z dwóch kluczowych zak³adów produkuj¹cych energiê
dla Warszawy: Siekierek i
¯erania, ¯erañ jest drugi co
do wielkoœci. Dysponuje
moc¹ ciepln¹ o wartoœci 1580
MW i elektryczn¹ o wartoœci
386 MW, co pokrywa - jeœli
chodzi o ogrzanie - oko³o 40%
warszawskiego zapotrzebowania. Siekierki zosta³y ostatnio
gruntownie zmodernizowane.
Teraz ciê¿ar inwestycji przenosi siê na pracuj¹cy od 1954
roku ¯erañ.
Do tej pory podstawowym
paliwem elektrociep³owni by³
wêgiel kamienny. W niedalekiej
przysz³oœci ¯erañ bêdzie produkowaæ energiê elektryczn¹
i ciep³o nie w oparciu o wêgiel, lecz o gaz. W planach
jest budowa bloku opalanego
gazem. Oczywiœcie, zmiany
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nie nast¹pi¹ z dnia na dzieñ.
Na razie, ¿eby ogrzaæ i daæ
pr¹d Warszawie, sprowadza
siê na Siekierki i ¯erañ 2,5
miliona ton wêgla rocznie.
Jednak nawet pracuj¹c w
oparciu o wêgiel, zak³ad
mo¿e pochwaliæ siê nowoczesnymi rozwi¹zaniami
technicznymi – dwoma kot³ami fluidalnymi.
Dyrektor Departamentu
Ochrony Œrodowiska PGNiG
Termika Wies³aw Jamio³kowski
porównuje dzia³anie kot³a
fluidalnego do maszyny losuj¹cej w Lotto. Wêgiel o konsystencji groszku wdmuchiwany jest do kot³a od spodu i,
podobnie jak pi³eczki w maszynie losuj¹cej, utrzymywany
przez dmuchaj¹ce powietrze
w przestrzeni. Ca³y czas wraz
z wêglem dok³ada siê do kot³a kamieñ wapienny, aby od
razu w kotle nastêpowa³o
odsiarczanie. Dlatego w³aœnie
kot³y fluidalne s¹ takie nowoczesne. Zmniejszaj¹ emisjê
py³u, tlenków siarki i azotu, nie
wymagaj¹c przy tym budowy
osobnych instalacji.
Wszystkie ¿erañskie kot³y
wyposa¿one s¹ w wysokosprawne elektrofiltry. Aby
ograniczyæ emisjê py³ów do
atmosfery, te doœæ przecie¿
nowe, bo budowane w 2004
roku urz¹dzenia, przesz³y
kolejn¹ modernizacjê i pozwalaj¹ na utrzymanie bardzo
niskich stê¿eñ py³u, ni¿szych
od dotychczasowych standardów
(50 mg/m 3). Od 1 stycznia
2016 roku zacznie obowi¹zywaæ
energetykê nowa unijna dyrektywa w sprawie emisji
przemys³owych, wg której
dozwolona iloœæ stê¿enia py³u
bêdzie wynosiæ 20 mg/m 3.
¯erañskie urz¹dzenia odpylaj¹ce po modernizacji wykazuj¹
5 mg/m3. To bardzo dobra
wydajnoœæ i kolejny krok w
kierunku zmniejszenia emisji
py³ów do atmosfery.

Bêdzie jeszcze lepiej, kiedy
zbudowany zostanie blok
parowo-gazowy. Gaz ma tê
zaletê, ¿e jest czysty. Znika
problem wo¿enia, zagospodarowywania odpadów, zapylenia, dymów, nie ma zwi¹zków siarki. Jest co prawda
dro¿szy od wêgla, ale ten
koszt rekompensuje wszystkie
uci¹¿liwoœci zwi¹zane ze
spalaniem tañszego paliwa.
Przejœcie na gaz to przysz³oœæ. Na razie ci¹gle
podstawowym paliwem jest
wêgiel i problem odpadów
pozostaje. Skoro sk³adowisko „Myœliborska” zosta³o
zamkniête, co dzieje siê z
popio³o¿u¿lem?
Okazuje siê, ¿e ten uboczny produkt spalania, maj¹cy
bardzo ciekawe w³asnoœci,
jest cennym surowcem, wykorzystywanym do produkcji
cementu i betonowych elementów budowlanych, przy
budowie dróg i mostów oraz
w ró¿nego rodzaju rekultywacjach. Znane s¹ te¿ technologie wykorzystywania popio³ów do budowania œcianek
szczelnych przy wzmacnianiu
wa³ów przeciwpowodziowych. W tej chwili EC ¯erañ
zagospodarowuje odpady
paleniskowe w 100%.
- Mamy kontrakty na odbiór
popio³u - mówi dyr. Jamio³kowski. - W roku 2012, w
czasie budowy arterii wokó³
Warszawy, uda³o nam siê
bardzo du¿e iloœci popio³u
wbudowaæ w nasypy, podjazdy i skarpy. Mo¿emy siê pochwaliæ, ¿e we wszystkich
podjazdach i zjazdach Mostu
Pó³nocnego jest wbudowanych 450 tys. m3 naszego
popio³o¿u¿la z kwatery nr 3
sk³adowiska „Myœliborska”.
W 2012 roku powsta³ zbiornik
retencyjny na popió³, o pojemnoœci 10 000 m3. Starcza
na 10-15 dni, zale¿nie od
okresu produkcyjnego. W
sezonie budowlanym jest
systematycznie opró¿niany.
Kontrahenci podje¿d¿aj¹ cysternami, które nape³niane
s¹ popio³em przez specjalny
rêkaw. Zdarzaj¹ siê jednak
okresy newralgiczne.
- Dla nas tak du¿y zbiornik
jest potrzebny w sytuacjach,
nazwijmy to krytycznych, czyli
w okresach œwi¹tecznych,
takich jak „majówka” czy
grudniowy okres œwi¹teczny
trwaj¹cy do Trzech Króli. –
mówi dyr. Jamio³kowski. –
Wszyscy chc¹ mieæ wtedy

wolne, wo¿¹cy popió³ te¿. A
my pracujemy dzieñ i noc.
- Zbiornik popio³u, magazyn ¿u¿la oraz wybudowana
w 2012 roku oczyszczalnia
œcieków technologicznych,
które do tej pory kr¹¿y³y przez
„Myœliborsk¹” i wraca³y na
¯erañ – to wszystko nowoczesna infrastruktura, dziêki
której ca³y proces technologiczny uda³o siê zamkn¹æ w
obrêbie zak³adu i która zast¹pi³a likwidowane sk³adowisko
– t³umaczy Katarzyna Dziurska, g³ówny specjalista z
Departamentu Ochrony Œrodowiska PGNiG Termika,
zapraszaj¹c jednoczeœnie do
obejrzenia tych urz¹dzeñ w
czasie Dnia Otwartego w EC
¯erañ w trzeci¹ sobotê
wrzeœnia.
Zbudowanie nowoczesnej
struktury to jednoczeœnie
wstêpny etap rekultywacji 50
hektarów podzielonego na
trzy kwatery sk³adowiska „Myœliborska”, której efekt widz¹
jad¹cy Mostem Pó³nocnym.
W drugim etapie rekultywacji, kwatery po³o¿one blisko
Wis³y zosta³y wyrównane,
wyg³adzone, pokryte przynajmniej 0,5-metrow¹ warstw¹
czystej, dobrej ziemi. Z ziemi¹
nie by³o problemu. Trafi³ tu, po
uprzednim dok³adnym zbadaniu, m.in. grunt z wykopów II
linii metra i z rozbudowy
oczyszczalni „Czajka”. Kwatera nr 1, ta bli¿sza ¯erania, ju¿
zamieni³a siê w piêkn¹ ³¹kê.
Niwelacja widocznej z mostu
kwatery nr 2 dopiero niedawno
siê zakoñczy³a.
- Ju¿ w tym sezonie spodziewamy siê, ¿e wyroœnie
tam zieleñ – mówi Katarzyna
Dziurska.
Z kwatery nr 3, najbardziej
oddalonej od wa³u wiœlanego,
popió³ zosta³ w 100% usuniêty, jego miejsce zajê³a dobrej
jakoœci ziemia. I tu dochodzimy do 3. etapu rekultywacji,
czyli do zagospodarowania
pozyskanego terenu. Na
miejscu kwatery nr 3 mog³yby powstaæ budynki biurowe,
us³ugowe, a nawet osiedle
mieszkaniowe z widokiem na
Wis³ê. Jednak w tej chwili
teren ten objêty jest jedynie
Studium Zagospodarowania
Przestrzennego, które sankcjonuje na nim budownictwo
przemys³owe. Trzeba ustaliæ
dla tego rejonu miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Czas zacz¹æ
rozmowy z biurem architek-

tury, aby zadecydowaæ, jak ta
czêœæ Bia³o³êki ma wygl¹daæ.
- Prowadzimy ju¿ rozmowy
z Ratuszem – mówi dyrektor
Wies³aw Jamio³kowski. – Tereny po³o¿one bli¿ej wa³u wiœlanego œwietnie nadaj¹ siê
na rekreacjê. Mog³yby tam
powstaæ boiska sportowe,
korty i urz¹dzenia do aktywnego wypoczynku.
Miasto prowadzi du¿y projekt unijny, zwracaj¹cy Warszawê ku Wiœle pod nazw¹
„Peda³uj i P³yñ”. W ramach
tego projektu powsta³ ju¿ park
fontann na Podzamczu, trwa
budowa i zagospodarowanie
bulwarów, latem furorê robi¹
pla¿e po praskiej stronie. Kolejnym elementem tego projektu maj¹ byæ œcie¿ki rowerowe, biegn¹ce po lewej i po
prawej stronie, wzd³u¿ koryta Wis³y. I tu projekt napotka³
przeszkodê – po praskiej
stronie œcie¿ka urywa³a siê
przy Kanale ¯erañskim.
- ZnaleŸliœmy sposób na
rozwi¹zanie tego problemu –
opowiada dyrektor Jamio³kowski. - Tereny sk³adowiska „Myœliborska” oddzielone s¹ od
elektrociep³owni Kana³em
¯erañskim. Ruroci¹gi transportowe, odprowadzaj¹ce popió³ na sk³adowisko bieg³y na
lekkiej estakadzie mostowej,
licz¹cej 280 m, która w tej
chwili jest nam ju¿ niepotrzebna. Przekazaliœmy j¹ wiêc
miastu w formie darowizny.
Teraz trzeba wzmocniæ wa³
przeciwpowodziowy i dopiero na nim po³o¿yæ œcie¿kê.
Wstêpny plan przewiduje w
2015 roku wzmocnienie wa³u
oraz budowê œcie¿ki na odcinku od Mostu Pó³nocnego
do mostku nad Kana³em, w
2016 – budowê mostu nad
kana³em, wzmocnienie wa³u
i budowê œcie¿ki od Kana³u
¯erañskiego do Trasy Toruñskiej. Otwarcie rowerowego
szlaku nast¹pi najpóŸniej
przed sezonem wiosenno-letnim 2016 roku. Dziêki podarowanej miastu k³adce rowerzyœci bêd¹ mogli przejechaæ
bez przeszkód z Jab³onny a¿
do Wawra.
Po³o¿ona w centrum dynamicznie rozwijaj¹cej siê
dzielnicy, Elektrociep³ownia
¯erañ nie mog³a pozostaæ
reliktem z lat 50. Zmieni³y siê
technologie, elektrociep³ownia
stopniowo przechodzi z wêgla
na gaz, dziêki modernizacji
urz¹dzeñ dba o œrodowisko
naturalne. Rekultywowane
sk³adowisko popio³ów i fragment nowoczesnego miasta,
jakie na jego miejscu powstanie,
to prawdziwy znak czasu.
Joanna Kiwilszo

