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UWAGA!

Nak³ad 25 000 egz.

Bud¿et partycypacyjny
2017 na Pradze Pó³noc
Od 14 do 24 czerwca mieszkañcy Warszawy po raz trzeci
mog¹ g³osowaæ w ramach bud¿etu partycypacyjnego. Na
Pradze Pó³noc zdecydujemy w ten sposób o wydaniu
ponad 2,7 mln z³otych na zg³oszone przez mieszkañców
projekty ogólnodzielnicowe oraz obszarowe.
£¹cznie do etapu g³osowa- dzieci. Ich to¿samoœæ musz¹
nia urzêdnicy dopuœcili 64 potwierdziæ rodzice.
projekty - 33 ogólnodzielnicowe
Jak g³osujemy?
oraz odpowiednio 15 w obSwoje g³osy mieszkañcy
szarze nr 1 (Szmulowizna i mog¹ oddawaæ na dwa
Stara Praga) oraz 16 w ob- sposoby. Najwygodniejsze i
szarze nr 2 (Nowa Praga i najszybsze jest g³osowanie
Pelcowizna). Granic¹ miêdzy internetowe, poprzez stronê
obszarami jest Al. Solidarnoœci. twojbudzet.um.warszawa.pl.
Kto mo¿e g³osowaæ?
Nale¿y przy tym pamiêtaæ o
W g³osowaniu mog¹ koniecznoœci klikniêcia linku
uczestniczyæ osoby mieszka- aktywacyjnego, który zostaj¹ce na Pradze Pó³noc (nie nie przes³any na wskazany
trzeba byæ zameldowanym). przez osobê g³osuj¹c¹ adres
Ka¿dy mieszkaniec mo¿ne e-mail. Jeœli tego nie zrobimy
oddaæ g³os jednoczeœnie na do 24 czerwca, nasz g³os
projekty ogólnodzielnicowe bêdzie niewa¿ny.
oraz obszarowe (nale¿y wtedy
Swój g³os mo¿na równie¿
wybraæ obszar g³osowania). oddaæ osobiœcie, wype³niaj¹c
G³osowaæ mog¹ równie¿ i przynosz¹c do urzêdu dziel-

Elastyczne
protezy nylonowe
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GABINET
STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

S
NEW

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)

nicy przy ul. K³opotowskiego
kartê papierow¹ (uwaga:
kartê mo¿e dostarczyæ do
urzêdu jedynie osoba g³osuj¹ca,
przy jej oddawaniu nale¿y okazaæ dokument potwierdzaj¹cy
to¿samoœæ).
G³osujemy do wyczerpania
puli ogólnodzielnicowej (ok.
700 tys. z³) oraz obszarowej (po
1 mln z³ na ka¿dy z obszarów),
a wiêc mamy mo¿liwoœæ
wybrania do realizacji nawet
kilkunastu projektów.

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

M³odzie¿ wybiera

- premiera filmu o zaanga¿owaniu uczniów w bud¿et
partycypacyjny,
- dyskusja z udzia³em
wszystkich zgromadzonych
na tematy zwi¹zane z anga¿owaniem m³odzie¿y do
procedury bud¿etu partycypacyjnego.
Bêdzie to tak¿e okazja do
spotkania m³odych projektodawców.
Adresatami zaproszenia s¹
spo³ecznoœci szkolne, przedstawiciele urzêdów i instytucji,
organizacji pozarz¹dowych
oraz mieszkañcy. Dla osób
spoza Warszawy przewidziana
jest mo¿liwoœæ zwrotu kosztów
podró¿y (po zg³oszeniu na
kontakt@poledialogu.org.pl)
Projekt „Bud¿et partycypacyjny na Targówku –
edukacja obywatelska w
szko³ach” jest dofinansowany ze œrodków Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich.

Fundacja Pole Dialogu i Urz¹d Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy zapraszaj¹ na debatê podsumowuj¹c¹
projekt „Edukacja o bud¿ecie partycypacyjnym w
szko³ach na Targówku”.
Od pocz¹tku roku szkolnego w dzielnicy przeprowadzono
2015/2016 Fundacja Pole akcjê edukacyjn¹ o bud¿ecie
Dialogu wspólnie w Urzêdem partycypacyjnym. Jej celem
Dzielnicy Targówek prowadzi³y by³o zaproszenie m³odych
pilota¿owy projekt praktycz- osób do zaanga¿owania siê
nej edukacji obywatelskiej. w tegoroczn¹ edycjê bud¿etu.
We wszystkich gimnazjach i Uda³o siê! Dziêki uczestnictwu
dokoñczenie na str. 5 szko³ach ponadgimnazjalnych w projekcie m³odzie¿ zg³osi³a
25 projektów dzia³añ w kilku
dzielnicach Warszawy. 12 z
LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
nich zosta³o zakwalifikowane
ul. Poborzañska 8
do etapu g³osowania.
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85
O tym, jak zasz³a ta zmiana,
bêdzie mo¿na dowiedzieæ siê
podczas debaty. Odbêdzie siê
ona w czwartek, 16 czerwca
2016 r., w godzinach 12.00–
Na Bródnie i Bródnie-Podgrodziu dziêki projektom bud¿etu 15.00, w Urzêdzie Dzielnicy
partycypacyjnego mog¹ powstaæ pierwsze wybiegi dla psów. Targówek m.st. Warszawy
przy ul. Kondratowicza 20 w
Ju¿ od wtorku mo¿na zag³osowaæ lawenda pomaga w leczeniu ran.
Warszawie, w du¿ej sali
• Drzwi antyw³amaniowe
na projekt najwiêkszego w Warsza- Wybieg ten bêdzie wyposa¿ony
D Gerda, Dorn
konferencyjnej na parterze.
wie wybiegu, umiejscowionego równie¿ w labirynt z ¿ywop³otu,
Wstêp wolny.
R • Drzwi wewnêtrzne
przy Trasie Toruñskiej. Prawie który zapewni zarówno zwierzêciu
Debatê otworzy burmistrz
Porta, Dre, Pol-skone
4500 m kw. bezpiecznego i jak i jego w³aœcicielowi mnóstwo
Z • Okna
PCV i AL
Dzielnicy Targówek m.st.
oœwietlonego wybiegu, z altana- dobrej zabawy.
W
• Parapety wew. i zew.
Warszawy
S³awomir
Antonik.
mi dla w³aœcicieli, a przede
Mniejszy „Wybieg dla psów
I • Rolety wew. i zew.
W programie m.in.:
wszystkim z fantastycznymi przy górce na Ogiñskiego” znalaplisy, ¿aluzje, moskitiery
przeszkodami dla psów, ogrodem z³by siê w centrum bródnowskich
- przedstawienie wniosków
PROMOCJA
na okna 40%
sensorycznym, labiryntem z blokowisk, na terenie znajduj¹- i rekomendacji p³yn¹cych z
O
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
¿ywop³otu, poid³ami i psi¹ toalet¹. cym siê miêdzy przedszkolem a realizacji projektu,
K Transport i obmiar gratis!
Na Bródnie mo¿na g³osowaæ szko³¹ podstawow¹. W miejscu,
- prezentacja projektów
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
te¿ na mniejszy, ale równie które jest czêsto wybierane z³o¿onych przez m³odzie¿ do
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
ciekawy wybieg, który móg³by przez w³aœcicieli na spacery ze bud¿etu partycypacyjnego,
A
mariusz_gradek@wp.pl
zostaæ utworzony „przy górce” swoimi pupilami. Wybieg ten zawww.drzwiokna.waw.pl
pewni³by mieszkañcom, a
na Ogiñskiego.
Wybiegi te, wyposa¿one w przede wszystkim dzieciom,
specjalne œluzy wejœciowe, umo¿- bezpieczeñstwo na tym terenie.
Bródno – Podgrodzie, projekt
liwi¹ bezpieczn¹ i swobodn¹ zabawê oraz treningi psów. Zostan¹ nr 17 – Psi Park: https://
wydzielone specjalne sekcje dla app.twojbudzet.um.warszawapsów ró¿nej wielkoœci. Wybiegi .pl/2017/projekt/2607
bêd¹ miejscem, w którym bêdzie
Bródno, projekt nr 35 –
mo¿na prowadziæ szkolenia, orga- Wybieg dla psów „przy górce”
nizowaæ spotkania ze specjalista- na Ogiñskiego: https://
Ostatniego dnia maja Centrum Komunikacji Spo³ecznej
mi, weterynarzami i behawiorysta- app.twojbudzet.um.warszawaog³osi³o wyniki konsultacji spo³ecznych prowadzonych na
mi. Zapewni¹ te¿ bezpieczeñstwo .pl/2017/projekt/2152
wniosek mieszkañców ¯oliborza i Pragi Pó³noc w sprawie
osobom, które boj¹ siê psów, pozmian w aktualizowanym projekcie Trasy Krasiñskiego,
zwalaj¹c na swobodne wyhasanie
maj¹cej po³¹czyæ ¯oliborz, Pragê Pó³noc i Targówek.
siê czworonogów na zamkniêtym
Najwiêksze zmiany w sto- ma byæ przeznaczony
terenie, a potem bezpieczny
sunku do pierwotnego projektu na buspas. Jednak czêœci
powrót na smyczy do domu.
nast¹pi³y na ul. Krasiñskiego mieszkañców ¯oliborza
Wiêkszy wybieg „Psi Park”
na ¯oliborzu. Zgodnie z po- skupionej wokó³ has³a „Nie
przy Trasie Toruñskiej bêdzie
stulatami spo³ecznymi zwê- dla mostu Krasiñskiego” nie
dodatkowo wyposa¿ony w
¿ono tam jezdnie, zwiêkszono zadowala taki kompromis.
ogród sensoryczny. Przestrzeñ,
iloœæ przejœæ dla pieszych Niezadowoleni z efektów konw której pies, dziêki specjalnie
www.gravic.pl
oraz ograniczono rozleg³oœæ sultacji s¹ tak¿e mieszkañcy
dobranym roœlinom, uspokaja
Wiktor Szczêsny
wêz³a z Wis³ostrad¹. Ca³a Œliwic na Pradze Pó³noc, którzy
siê. Niektóre z nich, takie jak
Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133
trasa ma mieæ jeden pas ru- walczyli o ocalenie jedynych
brzoza czy wierzba pomagaj¹ w
tel. 22 243 95 92, 606 910 993
dokoñczenie na str. 3
uœmierzaniu bólu u zwierz¹t, a
chu dla samochodów, drugi

G³osuj za wybiegiem!

Trasa Krasiñskiego
po konsultacjach

2 nowa gazeta praska
XXII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Krucha zgoda i niepewny spokój
Bia³o³êka przez ostatnie miesi¹ce by³a bohaterk¹
mediów w kontekœcie d³ugotrwa³ego konfliktu miêdzy
opozycj¹ i koalicj¹, które kilkakrotnie zamienia³y siê
miejscami. Bia³o³êka zas³ynê³a równie¿ sesjami równoleg³ymi – raz organizowanymi przez koalicjê, raz przez
opozycjê, sesjami z wy³¹czanym œwiat³em i nag³oœnieniem,
z utarczkami s³ownymi i rêkoczynami.
7 czerwca odby³a siê 22. Choszczówka. Nikt nie neguje
sesja i - o dziwo - by³a to se- potrzeby wybudowania i tych
sja spokojna i merytoryczna. ulic, zw³aszcza, ¿e w P³udach
Nie by³o k³ótni, wyrywania i Choszczówce stan ulic jest
sobie mikrofonów, wy³¹cza- dramatyczny, ale tym razem
nia nag³oœnienia i pr¹du. sprawa wygl¹da³a na klaMo¿e pojawi³o siê œwiate³ko syczny, polityczny deal –
w tunelu?
utrzymanie rz¹dów w Bia³o³êce za cenê dotychczas
Sieczna niezgody?
Dyskutowano zmiany w priorytetowej ulicy Siecznej,
bud¿ecie Bia³o³êki na ten rok, która ma prowadziæ do osiew kontekœcie ulicy Siecznej, dla Lewandów zamieszkiwaktóra sta³a siê ostatnio ele- nego przez ponad 2,5 tys.
mentem przetargowym miê- osób. Zwa¿ywszy na intendzy PO a trójk¹ radnych, sywn¹ rozbudowê tej czêœci
przeci¹gniêtych na stronê Bia³o³êki – ma tu powstaæ
koalicji, nowych sprzymie- ponad setka budynków
rzeñców PO z lokalnych mieszkalnych - jest to inweugrupowañ. Budowa Siecz- stycja niezwykle potrzebna.
nej znalaz³a siê w planach, Ulica mia³a byæ wyposa¿ona
kiedy burmistrzem Bia³o³êki w chodniki i œcie¿kê roweby³ Piotr Jaworski. Mia³a row¹. Zarezerwowano na
powstaæ do 2018 roku. Wy- ni¹ w bud¿ecie 8,5 mln z³ do
pad³a jednak z planu, zaœ w jej 2018. Sieczn¹ mia³y jeŸdziæ
miejsce wesz³y ma³e uliczki autobusy komunikacji miejznajduj¹ce siê w okrêgach skiej, które m.in. mia³y s³u¿yæ
wyborczych nowych koali- dzieciom, uczêszczaj¹cym
cjantów PO. Te uliczki to do szkó³. W tej sytuacji czeZyndrama z Maszkowic w kanie z budow¹ do 2020 roku
osiedlu P³udy oraz Brzeziñ- wydawa³o siê byæ zadziwiaj¹ce,
ska i Wadowicka w osiedlu by nie powiedzieæ skandaliczne.

Mieszkañcy zrzeszeni w Inicjatywie „Bia³o³êka jest jedna”
okrzyknêli tê sprawê afer¹
korupcyjn¹ i „drogowym przekrêtem na miliony”, dopatruj¹c siê ewidentnego zwi¹zku
dokonanej zamiany ulic z
ostatnimi problemami w³adz
Bia³o³êki. Czêœæ radnych z
PO równie¿ uwa¿a, ¿e stopieñ
zaawansowania wstêpnych
prac nad budow¹ Siecznej
sk³ania ku dotrzymaniu terminów i ¿e skandalem by³oby
przesuwanie jej budowy na
rok 2020.
Na szczêœcie wszystkie
te dylematy ju¿ za nami,
bowiem na ostatniej sesji
zgodnie powrócono do pierwotnej koncepcji. Sieczna w
planowanym kszta³cie powstanie do 2018 roku.
Komu przeszkadza piknik
W interpelacjach pojawi³ siê
temat bia³o³êckiego Pikniku
Historycznego, który obrós³
ju¿ w tradycjê, bowiem odby³y
siê trzy jego edycje i gromadzi³
za ka¿dym razem dziesi¹tki
tysiêcy mieszkañców. W
ubieg³ym roku przez imprezê,
której tematem by³a 70.
rocznica wybuchu II wojny
œwiatowej, przewinê³o siê 25
tys. osób. Piknik by³ wspó³organizowany przez Fundacjê
Ochrony Zabytków Militar-

nych w Warszawie, Muzeum
Zabytków Techniki Wojskowej
i w³adze Bia³o³êki. Zaprezentowano widowiska batalistyczne, pokazy pojazdów
wojskowych, kolekcje broni
pancernej, pokazy grup rekonstrukcyjnych, gry i zabawy
historyczne, m.in. konkursy

wiedzy o II wojnie œwiatowej.
W tym roku nie znaleziono
niewielkiej kwoty 70 tys. z³ na
organizacjê tego dwudniowego, bardzo interesuj¹cego
przedsiêwziêcia. Doprawdy,
decyzja zadziwiaj¹ca. Lekk¹
rêk¹ wydano natomiast 100
tys. z³ na dwugodzinny bieg

masowy. Jak twierdz¹ opozycyjni radni, nie znaleziono
œrodków na piknik dlatego,
¿e stanowi on inicjatywê
radnych opozycyjnych.
Œwiate³ko w tunelu, jak
widaæ, ledwo siê tli. A zgoda?
Zgoda jest bardzo krucha.
(egu)

Tramwaj na Nowodwory
Konsorcjum wykonawców ZUE S.A. i Strabag sp. z o.o. w
ci¹gu oœmiu miesiêcy wybuduje trasê tramwajow¹ o d³ugoœci ok. 1,5 km na ul. Œwiatowida – od pêtli Tarchomin
Koœcielny (wczeœniej pêtla Mehoffera) do ul. Strumykowej.
Na Nowodworach zostanie cyjn¹ „Nowodwory”, która
wybudowane torowisko o kon- pozwoli na zasilenie tej trasy
strukcji bezpodsypkowej z na- tramwajowej.
wierzchni¹ trawiast¹, a na skrzyWartoœæ kontraktu to
¿owaniach i przy przystankach z 31 601 755,18 z³ brutto.
asfaltow¹. Na Bia³o³êce bêdzie
Inwestycja jest czêœci¹ projektu
najd³u¿sze zielone torowisko w „Budowa wybranych odcinków
Warszawie – ok. 2,5 km. Ulica tras tramwajowych w Warszawie
Œwiatowida zostanie przebudo- wraz z zakupem taboru”, zg³owana na skrzy¿owaniach, zmie- szonego do dofinansowania w
ni siê tak¿e sieæ chodników i dróg ramach Programu Operacyjnego
rowerowych. Powstan¹ cztery Infrastruktura i Œrodowisko
perony przystankowe na skrzy- 2014–2020.
¿owaniach ulic Œwiatowida z H.
Po zakoñczeniu prac linia
Ordonówny i M. R. Stefanika.
tramwajowa na Tarchominie
Wykonawca wykona sygnalizacje wyd³u¿y siê do 7 km. Trwaj¹
œwietlne na skrzy¿owaniach, ju¿ przygotowania do budowy
przebuduje sieci infrastruktury ostatniego odcinka torów.
podziemnej, przeprowadzi Równolegle trwa przeprojektoprace zwi¹zane z odwodnieniem wywanie ul. Œwiatowida – wprojezdni i torowiska i zajmie siê wadzane s¹ zmiany wynikaj¹ce
zagospodarowaniem terenu z wypracowanych w trakcie
i zieleni. Wybuduje równie¿ konsultacji z mieszkañcami
stacjê prostownikowo-trak- uwag do poprzedniego projektu.

Nowa organizacja
ruchu na Targówku
Kilku mieszkañców Targówka poinformowa³o nas o problemach
z organizacj¹ ruchu w okolicach budowy stacji metra Trocka.
Narzekaj¹ na niejasne, nieintuicyjne oznakowania i korki.
Zapytaliœmy o te kwestie Mateusza Witczyñskiego, rzecznika
prasowego Astaldi, firmy wykonuj¹cej wschodni odcinek II linii
metra. Oto, co powiedzia³ NGP: Szczerze mówi¹c, s¹ pañstwo
pierwszymi, od których to s³yszê. Nie mieliœmy jak dot¹d ¿adnych sygna³ów na temat niew³aœciwego oznakowania okolic
Trockiej i Zamiejskiej, a tak¿e na temat jakichœ szczególnych
utrudnieñ w ruchu w tamtym miejscu i generalnie na Targówku
w zwi¹zku z budow¹ wschodniego odcinka metra. Oczywiœcie,
na pocz¹tku by³y problemy; zawsze tak jest, zanim kierowcy
przyzwyczaj¹ siê do nowej organizacji ruchu i zapomn¹ o je¿d¿eniu
na pamiêæ. Bierzemy pod uwagê wszystkie sygna³y dotycz¹ce
problemów komunikacyjnych i jeœli sytuacja tego wymaga, po
konsultacjach z g³ównym in¿ynierem ruchu wprowadzane s¹
zmiany. Organizacja ruchu na Targówku bêdzie równie¿ podlega³a
pewnym modyfikacjom w miarê postêpu prac przy budowie metra.
Poza godzinami szczytu ruch w okolicach Zamiejskiej i Trockiej
jest p³ynny na tyle, ¿e np. kierowcy przekraczaj¹ dozwolon¹ prêdkoœæ je¿d¿¹c bardzo szybko ulic¹ Handlow¹. To jest sygna³, który
otrzymaliœmy od mieszkañców. Myœlimy wiêc o zainstalowaniu na tej
ulicy spowalniaczy. Problemów przysparza³y przeniesione na czas
budowy metra przejœcia dla pieszych. Musieliœmy wprowadziæ blokady
na zamkniêtych zebrach, poniewa¿ wiele osób wci¹¿ z nich
korzysta³o. Dla mieszkañców Zamiejskiej i Askenazego z pewnoœci¹ problematyczny jest wprowadzony przez nas zakaz parkowania na tej ulicy, tu¿ pod blokami. Ulica Askenazego na czas
budowy metra zosta³a zarezerwowana dla s³u¿b ratunkowych.
Zapewniam, ¿e ws³uchujemy siê w ka¿dy g³os mieszkañców,
monitorujemy na bie¿¹co organizacjê ruchu i ka¿dy zasadny
sygna³ bêdzie przez nas starannie analizowany. Korków w pewnych godzinach nie da siê unikn¹æ. Budowa metra jest obecnie
najwiêksz¹ inwestycj¹ w stolicy. Wydaje siê, ¿e po dwóch
miesi¹cach od wprowadzenia nowej organizacji ruchu na
Targówku sytuacja jest w miarê stabilna.
(egu)

Zabawa u Przyjació³ Kubusia Puchatka
Przeja¿d¿ka na karuzeli, loteria fantowa i truskawki w czekoladzie, to tylko niektóre z atrakcji, jakie czeka³y na dzieci
podczas festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka w
Przedszkolu nr 64 im. Przyjació³ Kubusia Puchatka na Bia³o³êce.
Ju¿ od rana 4 czerwca w ciast oraz truskawek maczanych
okolicy bia³o³êckiego przed- w czekoladowej fontannie.
szkola nr 64 im. Przyjació³ KuDodatkow¹ atrakcj¹ by³a
busia Puchatka s³ychaæ by³o przeja¿d¿ka na karuzeli, a
muzykê i dzieciêcy gwar. Z na amatorów zje¿d¿ania
okazji Dnia Dziecka zorganizo- czeka³y dwa dmuchane
wano tam festyn. Na placu zamki-zje¿d¿alnie. Oprawê
przed budynkiem przedszkol- muzyczn¹ zapewni³ dwuosonym rozstawiono kolorowe bowy zespó³, wykonuj¹cy
namioty, które mieœci³y miêdzy weso³e piosenki i pokazy
innymi kiermasz zabawek i cyrkowe. Na dodatek wœród
maskotek, k¹cik plastyczny, straganów przechadza³ siê
loteriê fantow¹, oraz kramik ze du¿y miœ, z którym mo¿na by³o
zdrow¹ ¿ywnoœci¹. Mo¿na te¿ zrobiæ sobie pami¹tkowe zdjêcie.
by³o spróbowaæ pysznych
JK
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Trasa Krasiñskiego po konsultacjach
dokoñczenie ze str. 1

terenów zielonych w okolicy.
Tu te¿ nieco zmniejszono terenoch³onnoœæ samej trasy,
ale zachowano, ju¿ obecnie
bardzo uci¹¿liwe, po³¹czenie
lokalne z FSO, przysuwaj¹c je
do budynków osiedla. W efekcie
z terenów zielonych ocaleje
tylko niewielki fragment, a
mieszkañcy strac¹ nie tylko
zieleñ, ale tak¿e plac zabaw i
boisko. W najbli¿szej okolicy
nie ma ¿adnych miejskich
terenów publicznych, gdzie
mo¿na by te funkcje przenieœæ.
Proces konsultacji spo³ecznych
w sprawie Trasy Krasiñskiego
od pocz¹tku budzi³ wiele kontrowersji. Przeprowadzony na
ich pierwszym etapie sonda¿
na mieszkañcach Warszawy,
maj¹cy odpowiedzieæ na pytanie, czy w ogóle ta inwestycja
powinna byæ realizowana,
zosta³ tak skonstruowany,

aby uzyskaæ odpowiedŸ, jak¹
miasto chcia³o us³yszeæ:
chcemy mostu. Na temat tego
sonda¿u krytycznie wypowiedzia³o siê Polskie Towarzystwo
Socjologicznego, co jednak
nie spowodowa³o ¿adnych
korekt w przyjêtym przez miasto
planie dzia³ania. Mimo og³oszenia wyników konsultacji,
kontrowersje wokó³ projektu
trasy nie milkn¹. Ostatnio na
popularnym blogu o komunikacji
miejskiej autobusczerwony.blox.pl
dziennikarze, znawcy komunikacji miejskiej, przeprowadzili
analizê komunikacyjn¹ tego
obszaru po powstaniu mostu.
Wpis zatytu³owano wymownie: „Dla kogo buspas na
moœcie Krasiñskiego?”. Okazuje siê, ¿e zmiany po³¹czeñ
by³yby robione na si³ê, kosztem
niektórych celów podró¿y.
Prezydent Wojciechowicz
zaproponowa³ utworzenie

buspasa na moœcie w ramach kompromisu ze stron¹
spo³eczn¹, ale od pocz¹tku
planowania tej inwestycji nie
wykonano pe³nej analizy jej
wykorzystania dla komunikacji
miejskiej, podkreœlaj¹c tylko
stale priorytet dla takowej.
Prawdopodobnie mostem
puszczono by tylko liniê 114.
Na blogu czytamy: „Miasto
mog³oby wiêc przygotowaæ
nowy projekt wê¿szego mostu
Krasiñskiego - z jednym pasem ruchu oprócz torów tramwajowych. Ratusz wzbrania³
siê jednak przed zmianami na
wysokoœci Wis³y, bo ma ju¿

decyzjê œrodowiskow¹, poza
tym od poprzedniej dekady na
przygotowania do budowy
mostu wydano ju¿ 29 mln z³.
A teraz kolejne 6 mln z³ na aktualizacjê projektu. Na wykonanie mostu przewidziano jednak 633 mln z³, a widzia³em
projekt wê¿szej przeprawy z
dwoma pasami ruchu, która
mog³aby byæ nawet o 160
mln z³ tañsza (inny uk³ad
³uku). Z pewnoœci¹ po
zwê¿eniu mostu mo¿na by
zaoszczêdziæ na jego budowie
wiêcej, ni¿ wydano dot¹d na
przygotowania.”
Kr.

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów
www.e-maestro.eu
OPONY - Atrakcyjne ceny
tel. 665-007-515
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Sukces m³odych praskich programistów
„Myœlê – programujê – dzielê siê” – pod takim
has³em rywalizowali uczestnicy Miêdzyszkolnego
Turnieju Scratcha, którego uroczyste zakoñczenie
odby³o siê 10 czerwca w Szkole Podstawowej nr 73
przy ul. Bia³ostockiej 10/18.

Konkurs przeznaczony by³
dla uczniów klas 4-6 praskich
szkó³ podstawowych. Organizatorem turnieju by³ Urz¹d
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy oraz Szko³a Podstawowa nr 73 im. Stefana Batorego w Warszawie. Koordynatorem konkursu by³a Gra¿yna
Chmielewska, nauczycielka
informatyki w tej szkole, zdobywczyni I miejsca w presti¿owym
konkursie Microsoft MIXathon
Challenge. Konkurs organizowany by³ w ramach praskiego
projektu Szko³a z TIK-iem.
Zadanie konkursowe polega³o na zg³oszeniu projektu,
z³o¿onego z prostej animacji,
historyjki lub gry edukacyjnej,
stworzonej samodzielnie przez

ucznia w Scratchu. Przypomnijmy, ¿e Scratch jest wizualnym
jêzykiem programowania
przystosowanym dla dzieci i
m³odzie¿y. S³u¿y do programowania obiektowego i przypomina
uk³adanie puzzli, dlatego dzieci
bardzo lubi¹ programowaæ w
tym œrodowisku.
Turniej odbywa³ siê ju¿ po
raz drugi, jednak pierwszy raz
mia³ zasiêg dzielnicowy. W tym
roku do konkursu zg³oszono
35 projektów uczniowskich z
czterech szkó³ w kategoriach:
historyjka, animacja i gra
edukacyjna. Poziom prac by³
bardzo zró¿nicowany, tak
pod wzglêdem tematyki, jak i
techniki wykonania. Organizatorzy postanowili daæ uczniom

wolny wybór. Najwa¿niejszy
by³ oryginalny pomys³.
Komisja konkursu, z³o¿ona
z nauczycieli informatyki czterech
uczestnicz¹cych w turnieju
szkó³, po wnikliwej analizie
prac i wielogodzinnych obradach, wy³oni³a grupê szeœciu
laureatów, którzy podczas
uroczystoœci zakoñczenia konkursu, 10 czerwca przedstawili
prezentacje swoich prac.
Komisja przyzna³a 3 nagrody
g³ówne i 3 wyró¿nienia oraz
nagrodê specjaln¹.
I miejsce zajê³a Katarzyna
Sobkowicz z kl. VI Szko³y
Podstawowej nr 73 za animacjê
z elementami gry edukacyjnej,
polegaj¹cej na rozpoznawaniu
figur geometrycznych, z których
dwa sympatyczne koty buduj¹
dom.
Laureatem II miejsca zosta³
Jakub Skwierz, uczeñ V klasy
tej samej szko³y za animowan¹ historyjkê z elementami
gry edukacyjnej na temat
zdrowej ¿ywnoœci. Rzecz dzieje
siê w sklepie. Bohater historyjki,
kotek – maskotka turnieju ma
kupiæ tylko zdrowe i niedrogie
produkty. Uczestnik gry musi
mu w tym pomóc.
III miejsce zdoby³ Kamil
Kocjan z V klasy Szko³y
Podstawowej nr 50, autor gry
edukacyjnej, której celem
jest szybkie obliczanie liczby
cegie³ek w piramidzie.
Nagrodê specjaln¹ za po³¹czenie œwiata baœni ze œwiatem
matematyki otrzyma³a Julia
Telinga, uczennica klasy V

Szko³y Podstawowej nr 73 za
animowan¹ historyjkê z zagadkami
matematycznymi i mora³em. Tu
tak¿e bohaterem jest „scratchowy” kotek, który zagubi³ siê
w lesie, a mora³ historyjki jest
taki, ¿e matematyka pomaga
wyjœæ z ka¿dej opresji.
Ponadto wyró¿nienia otrzymali: Micha³ Królikowski ze
Szko³y Podstawowej nr 258 za
animacjê o poprawianiu ocen
z informatyki i innych przedmiotów, Krystian Or³owski ze
Szko³y Podstawowej nr 50 za
historyjkê o korniku imieniem
Korek, który „dzia³a w drewnie
tak, jak wirus w pamiêci komputera” oraz Julia Wieczorek
ze Szko³y Podstawowej nr 30
za grê edukacyjn¹, w której
pytania z ró¿nych dziedzin
zadaje lataj¹cy nietoperz.
Cenne nagrody ufundowane
przez Zarz¹d Dzielnicy PragaPó³noc wrêczyli laureatom
wiceburmistrzowie dzielnicy:
Dariusz Kacprzak i Dariusz
Wolke. Pozostali uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy i
drobne upominki. Gratuluj¹c
nagrodzonym, wiceburmistrz
Dariusz Kacprzak zapewni³,
¿e konkurs bêdzie kontynuowany, bo przecie¿ informatyka jest obecnie wszêdzie i
bardzo nam potrzeba m³odych, zdolnych informatyków.
Zapytaliœmy wiêc laureatów o
ich zainteresowania i dalsze
plany.
Zdobywca III miejsca Kamil
Kocjan zapewni³, ¿e wystartuje
w konkursie w przysz³ym roku.

- Bra³em ju¿ udzia³ w MiniLogii i w kilku innych konkursach. Lubiê programowaæ i
bardzo lubiê korzystaæ z rekurencji – powiedzia³ laureat.
Niezorientowanym spieszymy
wyjaœniæ, ¿e rekurencja to
technika stosowana w jêzykach
programowania, polegaj¹ca
na wywo³ywaniu i wykorzystywaniu funkcji samej w sobie,
co zmniejsza rozwi¹zywany
problem o jeden stopieñ.
Julia Telinga, zdobywczyni
nagrody specjalnej, w swojej
historyjce zawar³a elementy
fantastyki.
- Bardzo lubiê jêzyk polski
– przyzna³a. - Niedawno bra³am
udzia³ w konkursie dotycz¹cym
baœni i mitów, st¹d pomys³
umieszczenia akcji w lesie, w
którym znajduje siê dziwny,
tajemniczy domek.
Julia w nagrodê za swoj¹
pracê spêdzi tydzieñ wakacji
z Harrym Potterem. Kole¿anka

Julii, Wiktoria Wojtyniak postanowi³a zaprosiæ graj¹cych
na safari.
- Bardzo lubiê zwierzêta;
wymyœli³am wiêc grê, w której
trzeba pomoc afrykañskim
zwierzêtom uciec przed lwem
– wyjaœnia.
Jak widaæ, uczestnicy konkursu odznaczaj¹ siê wielk¹
wyobraŸni¹. Przede wszystkim
jednak w konkursie liczy³y siê
umiejêtnoœci. Jak zaznaczy³a
na wstêpie uroczystoœci zakoñczenia Miêdzyszkolnego
Turnieju Scratcha Gra¿yna
Chmielewska, celem konkursu
jest rozwijanie talentów informatycznych oraz zachêcanie
dzieci do programowania.
Konkurs pokaza³, ¿e tych talentów informatycznych jest
du¿o, trzeba tylko stworzyæ im
odpowiednie warunki do rozwoju. Laureaci Miêdzyszkolnego Praskiego Turnieju
Scratcha to zapewne przyszli
programiœci, twórcy stron internetowych i gier komputerowych. To przysz³oœæ, w któr¹
warto zainwestowaæ.
Joanna Kiwilszo

„Mój Dom, Moja Praga”
Lokalna Inicjatywa Spo³eczna „Mój Dom, Moja Praga”
zaprasza na wielki fina³ projektu, który odbêdzie siê 17
czerwca 2016 roku o godzinie 17.00 na terenie Warszawskiego
Ogrodu Zoologicznego.
Projekt naszej inicjatywy adresowany jest do dzieci z dzielnicy
Praga Pó³noc; jego celem jest integracja mieszkañców dzielnicy;
rodzin z dzieæmi, zainteresowanie ich najbli¿szym œrodowiskiem,
stworzenie okolicznoœci sprzyjaj¹cych umacnianiu wiêzi rodzinnych i patriotyzmu lokalnego. Adresatami projektu s¹ rodziny z
dzieæmi, zamieszkuj¹ce w dzielnicy Praga Pó³noc.
W planie spotkania s¹: wernisa¿ zdjêæ Pragi Pó³noc oraz prac
plastycznych dzieci; wystêp taneczny cz³onków zespo³u „Swing
Out.pl”, którzy poka¿¹, jak bawi³a siê przedwojenna Praga oraz
przeprowadz¹ krótk¹ lekcjê z przedwojennego swinga; wystêp i
bajka na skrzypce napisana i wykonana przez europejskiej s³awy skrzypaczkê Dorotê Gajek; opowieœæ historyczna o Pradze
Pó³noc wykonana przez pasjonata Roberta B¹bika z Kwiaciarni
Stara Praga; 101 Foto przygotowa³o zadanie twórcze dla
naszych goœci, malowanie obrazu, który zostanie przekazany
fundacji Panda, a nastêpnie zlicytowany na rzecz fundacji;
rozdanie nagród z kategorii prace plastyczne oraz fotografie;
gry, zabawy dla dzieci z Fundacj¹ Art, Salonem Artystycznym z
Pragi Po³udnie, Creative Nicole oraz firm¹ Papi.
Joanna Wieczorek

Bez konsultacji
Up³yn¹³ zaledwie miesi¹c od z³o¿enia historycznego, bo
pierwszego w dziejach Pragi Pó³noc, wniosku mieszkañców o
przeprowadzenie konsultacji spo³ecznych, a inicjatorzy
otrzymali z praskiego urzêdu odpowiedŸ podpisan¹ przez
burmistrza Zab³ockiego (PiS) i wiceburmistrza Wolke
(PWS). Skanem. Orygina³ pisma, jak twierdzi jeden z
inicjatorów akcji, zosta³ wys³any poczt¹ tradycyjn¹.
Przekazana odpowiedŸ, Mo¿na ze stanowiskiem w³adz
niestety, nie satysfakcjonuje dzielnicy polemizowaæ. Faktem
mieszkañców. Przedstawiciele jest, ¿e dzia³ania dyrekcji
zarz¹du w lakonicznych s³o- biblioteki, dotycz¹ce likwidacji lub
wach, nie podaj¹c konkret- przenoszenia filii bibliotecznych,
nych powodów, odmawiaj¹ budz¹ wiele kontrowersji i
przeprowadzenia konsultacji protestów mieszkañców,
spo³ecznych. Jednoczeœnie szczególnie z rejonu osiedla
jednak zapraszaj¹ mieszkañców „Kijowska”.
na posiedzenie dzielnicowej
Nale¿y równie¿ przypokomisji kultury i sportu, które mnieæ, ¿e dzielnica otrzyma³a
zosta³o wyznaczone na 14 od miasta œrodki w wysokoœci
czerwca br. Gdyby nie prze- 400 tys. z³, które przynajmniej
s³any skan, mieszkañcy za- w czêœci mia³y byæ przeznapewne dowiedzieliby siê o nim czone na stworzenie dodatpost factum (w chwili pisania kowej filii w³aœnie w okolicach
tego artyku³u w dzielnicowym ul. Kijowskiej. Nie wiadomo,
biuletynie informacji publicz- na jakim etapie jest ich wynej nie by³o informacji o pla- datkowanie i kiedy biblioteka
nowanym posiedzeniu ww. powstanie. Miêdzy innymi o te
komisji).
sprawy chcieli zapytaæ mieszCzy na obecnym etapie nie kañcy w ramach konsultacji,
ma potrzeby przeprowadzenia a teraz zapewne bêd¹ pytaæ
konsultacji dotycz¹cych funk- radni.
cjonowania praskiej biblioteki?
MK

Kto przygarnie Lucusia
Lucuœ powinien wygraæ konkurs na najbardziej zaskakuj¹c¹ metamorfozê. Kiedyœ ba³ siê
ludzi, nie chcia³ wychodziæ z boksu, a jak uda³o siê go zaci¹gn¹æ na wybieg ¿eby sobie
pohasa³, to drugie tyle zajmowa³o ³apanie go, by³ ogólnie ma³ym dzikuskiem. Ale to by³o
kiedyœ! Bo z czasem zacz¹³ ufaæ i zobaczy³, ¿e cz³owiek mo¿e
byæ jego przyjacielem. Teraz sam siê dopomina o g³askanie,
przytulanie i uwagê. Jest cierpliwy, jak mu siê wyczesuje futerko.
Potrafi dogadaæ siê ze swoim koleg¹ z boksu, ale z nich dwóch
to jednak on jest trochê zadzior¹. Na szczêœcie jest zgoda, bo
Rastuœ zawsze spokojny i ustêpuje. Ogólnie Lucek ma dobry
charakter, szuka kontaktu, przymila siê - na pewno bêdzie wdziêcznym
przyjacielem. Podczas spaceru jest weso³y, energiczny, chêtnie
zajada smako³yki, które od nas dostaje.
Zapraszamy na wspólny spacer zapoznawczy z Luckiem!
Wolontariuszki Ada 500 711 913, Kasia 607 407 152,
Justyna 783 003 754 i Tomek 601 524 054.

Bud¿et partycypacyjny 2017 na Pradze Pó³noc
dokoñczenie ze str. 1

Na co warto oddaæ g³os?
Zachêcamy w pierwszej kolejnoœci do g³osowania na projekty
poprawiaj¹ce przestrzeñ
publiczn¹ na Pradze i s³u¿¹ce
wszystkim mieszkañcom. Dla
naszych Czytelników przygotowaliœmy krótki wykaz najciekawszych projektów zg³oszonych na
Pradze (mo¿na je wszystkie
zaznaczyæ podczas g³osowania):
Projekty ogólnodzielnicowe
Nr 2 – Wiaty rowerowe na
parkingach strze¿onych
Nr 7 – Kolejne Zielone
skwery Pragi
Nr 16 – 3 x 10 metrów
kwadratowych przestrzeni
publicznej. Parklety (mikroparki
przyuliczne) na Pradze Pó³noc
Nr 19 – Nowe kosze na œmieci
i psie odchody dla ca³ej Pragi

Nr 27 – Tablice informacyjne
o obiektach zabytkowych Pragi
Obszar 1 (Stara Praga i
Szmulowizna)
Nr 4 – Ogród deszczowy
przy urzêdzie dzielnicy
Nr 9 – Zielona Z¹bkowska
Nr 12 – Poprawki i uzupe³nienie
na drogach dla rowerów po
budowie metra (ul. Targowa)
Nr 13 – Przywróæmy blask
praskim ulicom – Stara Praga
i Szmulowizna
Obszar 2 (Nowa Praga i
Pelcowizna)
Nr 5 – Rondo Starzyñskiego
jak nowe
Nr 7 – Rozœwietlamy Park Praski
Nr 10 – Rewitalizacja
zieleni w pasie drogowym
ul. Wileñskiej
Szczegó³owe informacje na
temat wszystkich dopuszczo-

OG£OSZENIE
BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
z dnia 15.06.2016 r.
o profilowanym ustnym konkursie ofert
na najem lokali u¿ytkowych na okres do 3 lat
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca
2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (Dz. U. z
2015 r. poz. 1438.) i § 3 ust.1 i ust.2,§ 4 ust.1 i ust. 2 oraz
§ 5 Zarz¹dzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zasad najmu lokali u¿ytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3
oraz szczegó³owego trybu oddawania w najem lokalu
u¿ytkowego w budynku wielolokalowych na okres d³u¿szy
ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat. Uchwa³a Nr 3539/2016
Zarz¹du Dzielnicy Praga-Pó³noc z dnia 4 maja 2016 r.
w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze ustnego
konkursu ofert lokalu u¿ytkowego wchodz¹cego w sk³ad
zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy
Praga-Pó³noc zostaje og³oszony:
§ 1.
1. Profilowany ustny konkurs ofert na najem lokali u¿ytkowych
na okres do 3 lat.
2. Termin rozstrzygniêcia konkursu zostaje wyznaczony
na dzieñ 15.07.2016 r.
3. Szczegó³owe dane o lokalach, ich warunkach najmu,
wymogach treœci zg³oszenia ofertowego, wysokoœci wadium,
godzinie otwarcia ofert okreœlaj¹: za³¹czniki nr 1-3 do
niniejszego og³oszenia.
4. Og³oszenie o konkursie podlega zamieszczeniu
a. na stronie internetowej m.st. Warszawy i Dzielnicy
Praga-Pó³noc;
b. na stronie internetowej Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga-Pó³noc;
c. na tablicach og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy PragaPó³noc, Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami
w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy, w Administracjach Obs³ugi Mieszkañców ZGN;
d. na lokalu przeznaczonym do najmu;
e. w prasie lokalnej.
§ 2.
Wykonanie Og³oszenia powierza siê Dyrektorowi Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy PragaPó³noc m.st. Warszawy.

nych do g³osowania projektów
nasi czytelnicy znajd¹ na stronie
twojbudzet.um.warszawa.pl
Zachêcamy do g³osowania!
MK
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ZOO Market - czyli pchli targ z ambicjami
Minê³y w³aœnie pierwsze dwa weekendy funkcjonowania
nowego targowiska na Pradze Pó³noc. ZOO Market
powsta³ przy Al. Solidarnoœci 55, na stosunkowo niewielkim
terenie pozostawionym jako rezerwa pod ul. Nowojagielloñsk¹, prawie naprzeciwko wybiegu dla miœków.
To pomys³ dzia³aj¹cych na Pradze przedsiêbiorców, m.in.
w³aœcicieli klubów: Hydrozagadka, Chmury i Saturator
przy 11 Listopada.
ZOO Market nie jest jednak tak¿e dzie³a wspó³czesnych
zwyk³ym pchlim targiem ze projektantów. Mo¿emy tu znastarociami. Owszem, mo¿na leŸæ inspiracjê do dekoracji
tu kupiæ stare przedmioty mieszkania albo niebanalny
codziennego u¿ytku, ale prezent, w tym wracaj¹ce do
pró¿no szukaæ okazji, jakie ³ask p³yty winylowe oraz
znamy choæby z weekendowe- ksi¹¿ki. Zakupy umila muzyka
go targu przy Namys³owskiej. grana przez DJ-ów, a jeœli
I trudno siê dziwiæ, skoro po- odwiedzaj¹cy targ zg³odniej¹,
dobno placowe to 450 z³ za dodatkow¹ atrakcj¹ s¹, bardwa dni najmu. St¹d króluj¹ dzo ostatnio popularne, food
tu przedmioty dro¿sze, tkaniny trucki z wszelakim jedzeniem.
czy ubrania z recyklingu wysta- To wszystko nie jest kwesti¹
wiane przez modowe butiki, a przypadku, bowiem ZOO

Market w intencji jego pomys³odawców ma byæ miejscem z klimatem, powielaj¹c
udany wzorzec berliñskiego
Mauerparku – bazaru z
przedmiotami u¿ytkowi i
sztuk¹ z lat 70. i wczeœniejszych, gdzie mo¿na dobrze
zjeœæ i pos³uchaæ muzyki.
Czy niemiecki wzorzec
sprawdzi siê na Pradze
Pó³noc – czas poka¿e. Na
pewno jest to kolejna próba
tchniêcia ¿ycia w przestrzenie
praskich zau³ków i podwórek,
odwo³uj¹ca siê przy tym do
handlowych tradycji Pragi.
Bazar przy Al. Solidarnoœci
55 jest czynny w ka¿d¹ sobotê i niedzielê w godzinach
11.00-17.00.
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. 516-630-068
ANGIELSKI, 609-631-186
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, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
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

Bezp³atne studia do wziêcia
Uczniowie z mazowieckich szkó³ ponadgimnazjalnych po raz kolejny maj¹
szansê ubiegaæ siê o miejsce w Polsko-Japoñskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie na studiach stacjonarnych I stopnia. Na chêtnych
czekaj¹ trzy miejsca. Bezp³atnie studiowaæ bêdzie mo¿na informatykê lub
zarz¹dzanie informacj¹. Dodatkowo studenci, którzy w tym roku podejm¹
naukê, bêd¹ j¹ mogli bezp³atnie kontynuowaæ tak¿e na studiach II stopnia,
pod warunkiem, ¿e studia I stopnia ukoñcz¹ z wynikiem co najmniej dobrym.
Zg³aszaæ siê mo¿na do 30 czerwca br.
Chc¹c ubiegaæ siê o bezp³atne miejsca na uczelni, trzeba spe³niaæ kilka kryteriów.
Kandydaci powinni byæ mieszkañcami Mazowsza i absolwentami szko³y ponadgimnazjalnej (nie mog¹ to byæ studenci Polsko-Japoñskiej Akademii Technik Komputerowych w
Warszawie). Ponadto powinni wykazaæ siê wymagan¹ minimaln¹ œredni¹ ocen nie ni¿sz¹
ni¿ 4,0 oraz œredni¹ ocen¹ z matematyki i informatyki/technologii informacyjnej nie
ni¿sz¹ ni¿ 4,3, a tak¿e pochodziæ z rodzin o okreœlonym dochodzie brutto na osobê
(szczegó³y w regulaminie).
Kandydaci chc¹cy studiowaæ w szkole powinni dostarczyæ wymagane dokumenty –
kwestionariusz osobowy, oœwiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, wykaz ocen
lub kserokopiê œwiadectwa dojrza³oœci, dokumenty potwierdzaj¹ce sytuacjê materialn¹
studenta, zaœwiadczenie ze szko³y/uczelni o statusie ucznia/studenta (dot. cz³onków
rodziny pozostaj¹cych we wspólnym gospodarstwie) oraz kopiê dowodu osobistego.
Ju¿ po raz czternasty samorz¹d województwa mazowieckiego proponuje m³odym
Mazowszanom trzy bezp³atne miejsca w Polsko-Japoñskiej Akademii Technik Komputerowych
w Warszawie. Do tej pory z oferty bezp³atnych studiów skorzysta³o 40 osób z ca³ego
Mazowsza.
Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 30 czerwca pod adresem:
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Brechta 3 03-472 Warszawa
Szczegó³owe informacje, a tak¿e regulamin i kwestionariusz osobowy mo¿na uzyskaæ
na stronie www.mazovia.pl w zak³adce Komunikaty oraz pod nr tel. tel. (22) 59 79 421.

NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,
strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, 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
KUPIÊ ka¿de auto, równie¿
rozbite i bez dokumentów
789-090-573
SZUKAM PRACY
ZAOPIEKUJÊ siê osob¹
starsz¹ lub dzieckiem
2, 3 godziny dziennie,
tel. 730-693-815

Lew¹ rêk¹ do prawej kieszeni
wyrzuconego w b³oto.
Rewolucje to specyfika - jak
to Kurski mówi - ciemnego
ludu ze Wschodu. Znów
kupi³.
A my wróæmy do pszczelego tañca, czyli przekazywania podstawowych informacji wa¿nych dla funkcjonowania ula. Pszczó³ki
zwiadowczynie, jak tylko
odkryj¹ miejsca miododajne, czyli po¿ytek, natychmiast œmigaj¹ do ula, aby
zmobilizowaæ odpowiedni¹
iloœæ zbieraczek informuj¹c
je o kierunku i odleg³oœci.
Zataczaj¹c ma³e krêgi,
pszczo³a informuje inne,
¿e po¿ytek jest blisko - ok.
20 metrów, dygaj¹c po
kszta³cie sierpa informuje,
¿e ok. 100 metrów. Istnieje
te¿ taniec wywijany. Wykre-

œlana jest ósemka z jednoczesnym wywijaniem odw³oka. Ka¿de wywiniêcie
to 75 metrów. I to bez kalkulatora. Istniej¹ dwa tañce
- czyszcz¹cy i rojowy. W
tañcu czyszcz¹cym pszczo³a
prosi inne, aby oczyœci³y te
miejsca, które s¹ dla niej
niedostêpne. Takie drapanie
po plecach. Kiedy przychodzi
czas powstania nowego
roju, wtedy zwiadowczynie
zaczynaj¹ szukaæ odpowiedniego miejsca.
Uczeni nadal uwa¿aj¹, ¿e
pszczeli ul i produkty z ula
kryj¹ jeszcze wiele tajemnic.
Tañce pszczó³ opisano po raz
pierwszy w 1788 roku. W
1977 Karl von Frisch otrzyma³
nagrodê Nobla za obserwacje
nad ¿yciem pszczó³, które
rozpocz¹³ w 1920 r.

Progi spowalniaj¹ce na ulicy Handlowej

miejscach na ca³ym ci¹gu ulicy
Handlowej, tak¿e na bus pasach.
- Zgodnie z deklaracj¹ firmy
ASTALDI progi spowalniaj¹ce
pojawi¹ siê na ulicy Handlowej
w ci¹gu 14 dni. Zwrócimy siê
równie¿ z pismem do Policji o
objêcie terenu œcis³ym nadzorem do czasu zamontowania
„spowalniaczy” – powiedzia³
zastêpca burmistrza Dzielnicy
Targówek - Grzegorz Gadecki.

Proszê Szanownych
Pañstwa, Szwajcarzy - w
odró¿nieniu od nas - s¹
m¹drzy przed szkod¹. W
narodowym referendum
odrzucili dofinansowanie
ka¿dego obywatela o równowartoœæ ok. dziesiêciu tysiêcy
polskich z³otych ka¿dego
miesi¹ca. Nie byle piêæ stów
na drugiego bachorka tylko
dyszkê, dziesiêæ ko³a na
ka¿d¹ czaszkê. Aliœci ka¿dy
normalny cz³owiek wie, ¿e
bez pracy nie ma ko³aczy, a
durne bezpoœrednie rozdawnictwo prowadzi w ciemn¹
uliczkê. Szwajcarzy nie chc¹
siê rujnowaæ, kochaj¹ swoj¹
ciep³¹ wodê w kranie, pilnuj¹
swoich ¿yrandoli i wizerunku.
Pilnuj¹ symboli stabilizacji,
bo je szanuj¹ jak ka¿dego
zgromadzonego franka nie

3 czerwca o godzinie 12.30 w szkole nr 114 na Targówku odby³o siê spotkanie
dotycz¹ce zamontowania w ci¹gu ulicy Handlowej i Ossowskiego progów spowalniaj¹cych dla samochodów. W zwi¹zku z rozpoczêciem budowy II linii metra, ruch ko³owy
z zamkniêtej ulicy Trockiej zosta³ przeniesiony na ulicê Handlow¹.
Wzmo¿ona liczba pojazdów Targówka, Kontraktu Metra, organizacji ruchu, przygotowaoraz niestosowanie siê przez kie- firmy ASTALDI i szko³y nr 11 4 .
nymi przez In¿yniera Ruchu.
rowców do znaków drogowych,
Na spotkaniu zapoznano siê Ustalono, ¿e progi spowalniaj¹ce
spowodowa³ wzrost zagro¿enia dla z proponowanymi zmianami w zostan¹ zamontowane w 16
pieszych. W efekcie dosz³o do potr¹cenia dwóch dziewczynek na
przejœciu dla pieszych przy szkole
nr 114 przy ulicy Remiszewskiej 40.
W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Urzêdu i Rady

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej
rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z
pokolenia na pokolenie, i jest uznawany za
jednego z najlepszych healerów w Azji i Europie.
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 oko³o pó³ godziny,
ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿
uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne

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

manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe,
praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak
zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel
robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni
umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a
choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej
wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES 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, drêtwieniu r¹k i nóg
Dlaczego lepiej wybraæ Jamesa?
- wizyta trwa 30 minut, przez które James zajmuje
siê ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem
wskazanych miejsc
- doje¿d¿amy do domu czy szpitala, jeœli sam
nie jesteœ w stanie do nas dotrzeæ
- prowadzimy sta³¹ dzia³alnoœæ, codziennie mo¿esz
siê z nami skontaktowaæ w godzinach 9-19.
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29 czerwca
Zapisy i informacje w godz. 9-19 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.
Sobota i niedziele telefony komórkowe.
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Prosto z mostu
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Opowieœci z praskiego ZOO

Ustrój optymalny

Dziwne lektury mia³em w dzieciñstwie.
W najbardziej mglistych wspomnieniach
spoœród bajek i „Misiów” wyziera szaro¿ó³ta ok³adka ksi¹¿ki Jana ¯abiñskiego
„Od p³etwy rekina do ludzkiej rêki”, któr¹
czyta³em kilkakrotnie z zapartym tchem,
pocz¹tkowo niewiele z niej rozumiej¹c. Na
pewno nic nie wiedzia³em wtedy o jej
autorze.
Profesor ¯abiñski by³ twórc¹ i od 1929 r.
pierwszym dyrektorem Warszawskiego
Ogrodu Zoologicznego na Pradze. Wraz
z ¿on¹ Antonin¹ - dzieciêc¹ pisark¹ byli znanymi popularyzatorami nauki.
Powszechnie znana by³a ich mi³oœæ do
mieszkañców ZOO, z których wielu
mieszka³o w willi ¯abiñskich w ogrodzie.
Podczas bombardowania we wrzeœniu
1939 r. ZOO zosta³o zniszczone, a wiele
zwierz¹t zginê³o. Pañstwo ¯abiñscy

Jaki ustrój by³by dla Warszawy najlepszy? Na to pytanie próbowali odpowiedzieæ
uczestnicy III Kongresu Inicjatywy Mieszkañców Warszawy, który odby³ siê 11 czerwca.
Sprawa ustroju Warszawy jest zagadnieniem
z³o¿onym i mo¿na patrzeæ na to z ró¿nych
perspektyw. Dlatego do panelu eksperckiego
zaprosiliœmy zarówno osoby zajmuj¹ce siê t¹
kwesti¹ naukowo, jak i bezpartyjnych samorz¹dowców z praktycznym doœwiadczeniem.
Dr Sebastian Gajewski z Wydzia³u Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego podkreœla³, ¿e aby wybraæ najlepszy ustrój dla naszego
miasta, nale¿y najpierw odpowiedzieæ sobie na
pytanie, czy to¿samoœci lokalne (dzielnicowe) s¹
silniejsze ni¿ poczucie przynale¿noœci do ca³ego
Innego zdania by³ przewodnicz¹cy rady dzielnicy
miasta i czy wiêkszy priorytet maj¹ dzia³ania w³adz Œródmieœcie Micha³ Sas, który mocno akcentosamorz¹dowych o charakterze ogólnomiejskim, czy wa³ lokalne poczucie to¿samoœci mieszkañców
œciœle lokalnym. W opinii doktora Gajewskiego takich rejonów jak Powiœle czy Muranów oraz
obecna forma prawna doœæ dobrze wpisuje siê w wyra¿a³ w¹tpliwoœci co do zasadnoœci decydowania
zapotrzebowanie miasta, a modyfikacji wymaga przez radnych miejskich, wywodz¹cych siê np.
przede wszystkim statut m.st. Warszawy reguluj¹cy ze Œródmieœcia, o inwestycjach na Bia³o³êce, co
relacje miêdzy miastem a dzielnicami.
ma miejsce przy obecnych kompetencjach Rady
Warszawy. Stwierdzi³ równie¿, ¿e burmistrzowie
pe³ni¹ tak naprawdê rolê dyrektorów, ca³kowicie
podleg³ych prezydentowi Warszawy.
Z kolei wiceburmistrz Ursynowa Wojciech
Matyjasiak zaznaczy³, ¿e uwagi wymaga nie
tylko liczba pe³nomocnictw przekazywanych
cz³onkom zarz¹dów dzielnic, ale równie¿ ich
jakoœæ. W jego ocenie obecna ustawa samorz¹dowa przypisuje prezydentowi Warszawy
rolê „wielkiego wójta”, a w przypadku miast
powy¿ej 100 tys. mieszkañców w ogóle nie
mo¿emy mówiæ o samorz¹dzie. Co zaœ dopiero w przypadku 2-milionowej metropolii!
Trudno w tak krótkim felietonie uchwyciæ
czego zachêcam). W tym ostatnim przypadku ca³¹ z³o¿onoœæ zagadnienia ustroju m.st. Warnale¿y pamiêtaæ o klikniêciu potwierdzenia, szawy. Niemniej prace nad nim, z udzia³em
które przyjdzie na maila. Inaczej g³os naszego stowarzyszenia, trwaj¹. Zaœ wszystbêdzie niewa¿ny. Z góry dziêkujê za Pañ- kich, którzy maj¹ wizjê i wiedzê dotycz¹c¹
tego tematu, zapraszam do wspó³pracy.
stwa g³osy. Zmieniajmy Pragê!
Piotr Basiñski
Krzysztof Michalski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Praskie Stowarzyszenie
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców „Micha³ów”
Mieszkañców Warszawy”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com Ko³o „Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

próbowali ratowaæ ocala³e zwierzêta przed
grabie¿¹ dokonywan¹ przez Niemców. Do
koñca wojny Antonina przechowa³a w
domu kilka wydr, borsuka, ma³e hieny i
rysie. Oboje zaanga¿owali siê te¿ w konspiracjê. Jan zosta³ zaprzysiê¿ony ju¿ w
paŸdzierniku 1939 r. W podziemiu nadzorowa³ prace nad zapalnikami elektrycznymi i materia³ami wybuchowymi.
Gdy teren ZOO opustosza³, ¯abiñscy z
nara¿eniem ¿ycia ukrywali w domu i w
klatkach dla zwierz¹t co najmniej trzystu
uciekinierów z ¿ydowskiego getta. Otrzymali za to tytu³y Sprawiedliwych wœród
Narodów Œwiata. W Powstaniu Warszawskim czterdziestosiedmioletni porucznik
¯abiñski dowodzi³ plutonem batalionu AK
„Kiliñski”. Ws³awi³ siê m.in. brawurowym
zdobyciem hotelu Soldatenheim w Alejach
Jerozolimskich. Wtedy otrzyma³ drugi

Spo³eczny obserwator

Daj g³os
Ju¿ po raz trzeci my, mieszkañcy (uwaga:
nie trzeba mieæ meldunku) mamy szansê
zmieniæ nasz¹ najbli¿sz¹ okolicê dziêki
bud¿etowi partycypacyjnemu. W tym roku
g³osowanie odbywa siê w dniach 14-24 czerwca.
Zachêcam czytelników NGP do udzia³u
w nim nie tylko jako autor kilku projektów
(o czym ni¿ej) i cz³onek dzielnicowego zespo³u ds. bud¿etu partycypacyjnego na Pradze Pó³noc, ale przede wszystkim jako
mieszkaniec tej dzielnicy. Dlaczego warto?

Bud¿et partycypacyjny to tak naprawdê
jedyna szansa, gdy mo¿emy zdecydowaæ
na co konkretnie zostan¹ wydane w kolejnym roku dzielnicowe pieni¹dze. Decydujemy co prawda o wydatkowaniu jedynie
ok. 2,7 mln z³otych (1% bud¿etu dzielnicy
w kolejnym roku), ale jest to dla nas, mieszkañców szko³a demokracji, wspó³dzia³ania,
przekonywania innych do swoich pomys³ów.
Mam wielk¹ nadziejê, ¿e w kolejnych edycjach pula œrodków bêdzie siê zwiêkszaæ i

Krzy¿ Walecznych (pierwszy za wojnê
polsko-bolszewick¹ 1920 r.). Ciê¿ko ranny,
znalaz³ siê w niemieckim obozie jenieckim.
Po powrocie z niewoli Jan zabra³ siê wraz
z Antonin¹ do odbudowy ogrodu. ZOO
zosta³o ponownie otwarte dla publicznoœci
w 1949 r., a ¯abiñski ponownie zosta³ jego
dyrektorem.
Ta bardzo filmowa historia doczeka³a
siê wreszcie ekranizacji. Myœl¹ Pañstwo:
„dobra zmiana”, polityka historyczna,
czyli znowu patriotyczny gniot? A, sk¹d.
Wysokobud¿etowa produkcja amerykañska,
opisuj¹ca bohaterskich Polaków jak
zaginione indiañskie plemiê. Polska kinematografia nie ma z tym nic wspólnego.
Zdjêcia krêcono owszem w Pradze, ale
czeskiej. Film jest na etapie postprodukcji,
co znaczy ¿e jesieni¹ 2016 r. powinien
byæ ju¿ wyœwietlany w kinach.
za kilka lat bêdziemy wspó³decydowaæ o
wydatkowaniu nawet ok. 20% bud¿etu, jak
dzieje siê w krajach, które idee bud¿etu partycypacyjnego wdro¿y³y w latach 90. XX w.
Na co warto g³osowaæ? Przypomnê, ¿e na
Pradze Pó³noc mo¿na g³osowaæ na projekty
ogólnodzielnicowe (w tej kategorii polecam
uwadze dwa projekty: nr 7 „Kolejne Zielone
skwery Pragi”, przewiduj¹cy stworzenie i
doposa¿enie dwóch skwerów i nr 19 „Nowe
kosze na œmieci i psie odchody dla ca³ej
Pragi”, w ramach którego na praskich ulicach
postawionych zostanie 250 nowych koszy na
œmieci i odchody czworonogów) oraz obszarowe (1 obszar obejmuje Star¹ Pragê i Szmulki,
2 obszar to Nowa Praga i Pelcowizna). W

Praski folwark

Standard czy przypadek?
Dzielnica jako jednostka samorz¹du
terytorialnego powinna byæ instytucj¹, która
s³u¿y mieszkañcom i wiêkszoœæ swoich dzia³añ
nakierowuje przede wszystkim na dobro
wspólnoty, jak¹ na okreœlonym terenie
tworz¹ mieszkañcy. Rol¹ w³adz samorz¹dowych jest zaœ realizowanie celów, które
pozwol¹ na to, by dzielnica by³a miejscem
bezpiecznym i nowoczesnym, atrakcyjnym
do osiedlenia siê i inwestowania. Problemy
i tematy sygnalizowane przez spo³ecznoœæ
lokaln¹ powinny byæ dok³adnie badane
przez w³adze lokalne w celu podjêcia
stosownych dzia³añ, maj¹cych na celu
osi¹gniêcie najlepszych rezultatów.
Jak zatem w œwietle przywo³anych treœci
oceniæ dzia³ania zarz¹du dzielnicy, który pe³ni
bezpoœredni nadzór nad ZGN, który przeprowadza³ remont budynku Kolonii Z¹bkowska?
Na pocz¹tku grudnia ub. r. podjêto
równolegle prace zwi¹zane z remontem
klatek schodowych, hal gara¿owych, wymiany stolarki drzwiowej i oœwietlenia. W
przypadku hal gara¿owych decyzja zacna,
jeœli weŸmiemy pod uwagê, i¿ 14 lat rada
osiedla prowadzi³a korespondencjê z
dyrekcj¹ ZGN w przedmiocie wadliwej
dylatacji, co skutkowa³o zalewaniem hal
gara¿owych, a budynek ulega³ degradacji.
Mimo trzykrotnie ni¿szych kosztów od wydatkowanych na stronê przeciwn¹ (identyczny zakres prac), w wykazie czynnoœci
niestety nie uwzglêdniono wszystkich do
wykonania. Kolejny obmiar, kolejny kosztorys i … cisza. Mo¿na dyskutowaæ o dacie podjêcia prac; grudzieñ, jako okres
przedœwi¹teczny, nie sprzyja³ zadowoleniu
mieszkañców. Ale … bêdzie czyœciej, bêdziemy mogli bez stresu wyjechaæ na urlop,
pozostawiaj¹c samochód w hali gara¿owej
- mówili mieszkañcy, podejmuj¹c dzia³ania

wspieraj¹ce przy realizacji prac. Niestety,
radoœæ by³a przedwczesna. Podjête prace
remontowe zamiast poprawiæ standard,
pogorszy³y go-oceniaj¹ mieszkañcy - oœwietlenie wymienione czêœciowo; stolarka
drzwiowa b³êdnie instalowana, zmieniana
na uzasadnione wnioski lokatorów, po
trzech miesi¹cach od odbioru prac kwalifikuje siê do naprawy; ruchoma terakota;
popêkane pod³o¿e w halach; Jak w takim
razie dokonano odbioru jakoœciowego zrealizowanych prac? Temat, który wraca jak
bumerang w podejmowanych dyskusjach
nt. dzia³añ ZGN, jako zarz¹dcy zasobów
komunalnych m.st. Warszawy. Czy prawid³owo, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Ustaw¹ o
finansach publicznych i Prawem Zamówieñ
Publicznych wydatkowane zosta³y œrodki
publiczne? Remont klatek schodowych nie
zakoñczony do dzisiaj. Z uzyskanych
informacji negocjacje z wykonawc¹, podejmowane próby ugodowego rozwi¹zania
tematu trwaj¹ od szeœciu miesiêcy(!) i
mimo moich interwencji jako radnej oraz
interpelacji poselskiej nikt nie jest w stanie
okreœliæ terminu zakoñczenia. Pada³y zapewnienia ... sprawê analizuj¹ prawnicy,
skierowaliœmy sprawê do s¹du, koniec
maja/pocz¹tek czerwca sprawa powinna siê
wyjaœniæ i …. cisza.
Jednostkowy przypadek czy standardy
dzia³ania Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w dzielnicy Praga Pó³noc?
Czy¿by metoda wyczekiwania i chowania
spraw pod dywan, tak jak przy wymianie
drzwi wejœciowych do budynku Z¹bkowska 50? Podczas remontu drzwi stalowe
wymieniono na drewniane. Wnioski mieszkañców o zainstalowanie stalowych, celem
zapewnienia m.in. bezpieczeñstwa analizowano prawie dwa lata, uzasadniaj¹c brakiem

W 1951 r. profesor ¯abiñski zosta³ z
powodu swojej patriotycznej przesz³oœci
wyrzucony przez komunistów z pracy w
ZOO, czego w filmie ju¿ nie zobaczymy.
To niestety wada amerykañskich filmów:
musi byæ happy end. Na szczêœcie móg³
wyk³adaæ i pisaæ ksi¹¿ki.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
obszarze 1 zachêcam szczególnie do wyboru
projektu nr 13, dotycz¹cego wymiany latarñ
ulicznych na stylizowane pastora³y „Przywróæmy blask praskim ulicom – Stara Praga
i Szmulowizna”, natomiast w obszarze 2
polecam projekt nr 7 „Rozœwietlamy Park
Praski”, który przewiduje modernizacjê i
uzupe³nienie oœwietlenia w ca³ym parku.
Ka¿dy mieszkaniec mo¿e g³osowaæ jednoczeœnie na projekty ogólnodzielnicowe
i obszarowe (nale¿y wówczas dodatkowo
wybraæ obszar 1 lub 2). Zarówno w puli
ogólnodzielnicowej, jak i obszarowej warto g³osowaæ „pod korek”, czyli na kilka
projektów, a¿ do wyczerpania œrodków,
które mamy do dyspozycji (700 tys.
z³otych na projekty ogólnodzielnicowe
oraz po 1 mln z³otych w obszarze 1 i 2).
G³osowaæ mo¿na na kartach do g³osowania (nale¿y je osobiœcie oddaæ w Urzêdzie
Dzielnicy na K³opotowskiego) lub przez
internet, na platformie, która bêdzie dostêpna ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl (do

Ch³odnym okiem

Inwestycje du¿e i ma³e - ci¹g dalszy
zgody konserwatora zabytków, któr¹
mieszkañcy w wyniku podjêtych dzia³añ
uzyskali. Przyk³adów jest wiele. Mieszkañcy
za terminowoœæ i jakoœæ prac ZGN wystawiaj¹
ocenê niedostateczn¹. Pojawia siê pytanie:
czy rewitalizacja na Pradze Pó³noc, realizowana przez ZGN, zakoñczy siê równie¿
wystawieniem oceny niedostatecznej?
Mieszkañcy nie maj¹ wygórowanych
wymagañ, oczekuj¹ normalnoœci. A mo¿e
niskie ambicje koalicji rz¹dz¹cej, brak wizji,
czy b³êdna identyfikacja przeszkód dla
realizacji celu s¹ przyczyn¹ niepowodzeñ?
To przecie¿ rol¹ w³adz lokalnych jest
pomoc w rozwi¹zywaniu problemów mieszkañców, a nie pozostawanie obojêtnym na
takie sytuacje. Czy¿by koalicja rz¹dz¹ca na
Pradze Pó³noc ca³kowicie oddali³a siê od
realiów i jest prowadzona anachronicznie?
Jak mawia³a Margaret Thatcher: „O przysz³oœæ nale¿y zadbaæ samemu”, dlatego te¿
zachêcam mieszkañców budynków i osiedli
do podejmowania dzia³añ o istotnym
znaczeniu na rzecz lokalnych spo³ecznoœci!
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

W poprzednim numerze NGP opisywa³em
trwaj¹ce i planowane najwiêksze inwestycje
miasta i dzielnicy na rok 2016. Dzielnicowy
za³¹cznik inwestycyjny na Pradze Pó³noc
na razie jest s³abo realizowany. Przewiduje jednak w swoich zapisach prawie
trzydzieœci zadañ. Czêœæ z nich wywodzi
siê z projektów do bud¿etu partycypacyjnego i tym poœwiêcam wiele uwagi.
Pozwolê sobie w tym miejscu na
prywatê. W dniach 14-24 czerwca br.
odbêdzie siê g³osowanie nad wyborem
projektów do realizacji w ramach bud¿etu
partycypacyjnego na 2017 rok. Polecam
Pañstwa uwadze swój projekt nosz¹cy
numer 14 w ramach projektów ogólnodzielnicowych „Oœwietlenie praskiej
przestrzeni publicznej”.
Z lat ubieg³ych nadal urz¹d nie mo¿e
uporaæ siê ze œcie¿kami rowerowymi na
Nowej Pradze i PelcowiŸnie, ale uda³o
siê wyznaczyæ przejœcie dla pieszych na
Sierakowskiego pomiêdzy szpitalem a
katedr¹, ruszy³ wodospad na wyremontowanym wybiegu dla miœków, trwaj¹ prace
nad projektami Stacja Praga i zielone
skwery Pragi. Du¿o inwestycji w tym roku
przewidziano w bazê oœwiatow¹. Modernizacja boisk przy placówkach na Jagielloñskiej 7, Namys³owskiej 1, Sierakowskiego 9, Brudziñskiego 4 (prawie gotowe),
Kowelskiej 1, Ratuszowej 13 (remont
stan¹³), Objazdowej 3, adaptacja na oddzia³y przedszkolne czêœci budynku szko³y

podstawowej przy Namys³owskiej 1,
remont dachu i odwodnienia w szkole
podstawowej przy Kowieñskiej 12/20.
Sztandarowym projektem, o którym od
dawna mówiono, jest budowa przedszkola
przy Wrzesiñskiej. Zaplanowana jest tak¿e
budowa boiska z zapleczem w kwartale
ulic £ochowska, Folwarczna, Siedlecka,
Wo³omiñska (tzw. serek) i zadaszenia
widowni przy muszli koncertowej w Parku Praskim, ale budz¹ one najwiêksze
kontrowersje ze wzglêdu na koszty
(boisko 1,8 miliona, zadaszenie 1,5
miliona z³otych) oraz cechy funkcjonalne.
Ciekawe inwestycje o wartoœci 600 tys. i
800 tys. z³otych to modernizacje terenów
wewn¹trzosiedlowych w kwarta³ach ulic
Skoczylasa 9, Jagielloñska 50, 52, 54 i
Namys³owska 5a i 8, poprzedzone konsultacjami spo³ecznym. W czêœci z nich
mia³em przyjemnoœæ braæ udzia³. Nie
mo¿na te¿ nie wspomnieæ o trwaj¹cych i
rozpoczynanych inwestycjach prywatnych.
Trwa budowa kompleksu mieszkaniowobiurowego w Koneserze. Ponad 10 pozwoleñ na budowê maj¹ inwestorzy w Porcie
Praskim. Szczególnie interesuj¹co zapowiada siê wkomponowanie istniej¹cej na
rogu Sierakowskiego/Okrzei kamienicy
Mintera w planowany kompleks hotelowobiurowy. Koñcz¹ siê prywatne inwestycje
mieszkaniowe przy Wrzesiñskiej i Sprzecznej.
Miasto planuje tak¿e na rok 2016 budowê
sygnalizacji œwietlnej przy Radzymiñskiej/

Grodzieñskiej (radny Borowski dwa latach
chodzi³ za tym rozwi¹zaniem i „wychodzi³”)
i Jagielloñskiej przy Kotsisa, budowê trasy
rowerowej od ronda Starzyñskiego do
wêz³a Modliñska. Maj¹ siê rozpocz¹æ,
b¹dŸ byæ kontynuowane: remont Teatru
Baj, Pa³acyku Konopackiego, Zespo³u
Szkó³ Specjalnych 97 przy Tarchomiñskiej,
modernizacja terenu basenów przy Namys³owskiej (osobiœcie marzy mi siê tam
pierwszy w Warszawie aquapark z wodami termalnymi). Czêœæ tych projektów
realizowana jest w ramach programu rewitalizacji Pragi, który powoli siê rozkrêca.
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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Historia praskich rodów

Rodzina Romaszewskich
Nazwisko Romaszewskich nieod³¹cznie kojarzy siê z
„Solidarnoœci¹” i opozycj¹ antykomunistyczn¹. Zofia i
Zbigniew Romaszewscy, ma³¿eñstwo – instytucja, za³o¿yciele Biura Interwencyjnego Komitetu Obrony Robotników,
twórcy podziemnego Radia „Solidarnoœæ”, dla których
najwa¿niejszym celem w ¿yciu by³o zbudowanie demokratycznego i sprawiedliwego pañstwa, dorastali na Pradze.
Zbigniew Romaszewski uwa¿a³ Szmulki za swoj¹ dzielnicê.
To w³aœnie tam kszta³towa³y siê jego pogl¹dy i charakter.
W ¿y³ach Zbigniewa RomaTa historia rodzinna ró¿ni
siê od dotychczasowych – jest szewskiego p³ynê³a równie¿
histori¹ ma³¿eñstwa. Aby poka- krew s³owacka. Aby przeœlezaæ rodowód obu stron, trzeba dziæ ten s³owacki trop, musimy
przeœledziæ dzieje dwóch ro- cofn¹æ siê do pocz¹tków XX
dzin. Snuj¹c dwie równoleg³e wieku, kiedy to w Warszawie
opowieœci, zobaczymy, ¿e nasi przy ul. Leszno 15 (obecnie
bohaterowie wyj¹tkow¹ wra¿li- Aleja Solidarnoœci, mniej wiêwoœæ na ludzk¹ krzywdê maj¹ cej naprzeciwko Koœcio³a
po prostu w genach. Tradycje Ewangelicko-Reformowanego)
walki o sprawiedliwoœæ spo- dzia³a³ Dom Handlowy Braci
³eczn¹ pojawia³y siê bowiem w Orszaghów. Do tego domu, na
ich rodzinach na d³ugo przed praktykê ze s³owackiego Tupowstaniem „Solidarnoœci”. rèianskiego Svateho Martina
Swoj¹ dzia³alnoœci¹, zarówno (od 1951 r. miasto nosi nazwê
Zbigniew, jak i Zofia, wpisuj¹ Martin), przyby³ m³ody cz³osiê w pewien dziejowy ci¹g, wiek, Ivan Šipka. W 1914 r., jako
kontynuuj¹c, oczywiœcie w in- obywatel austriacki w rosyjskiej
nym czasie i okolicznoœciach, wtedy Warszawie, zosta³ indzie³o swoich przodków.
ternowany i wywieziony do
Romaszewscy, drobna Charkowa, gdzie za³o¿y³ ma³¹
szlachta zagrodowa, pochodzili fabrykê konfekcji. By³ cz³owiez okolic Grodna. Tu¿ po Po- kiem przedsiêbiorczym, wiêc
wstaniu Styczniowym przenie- po kilku latach dzia³ania w
œli siê najpierw pod Sochaczew, konfekcyjnym interesie, uda³o
a nastêpnie do Warszawy. mu siê od³o¿yæ wystarczaj¹co
Dziadek Zbigniewa Roma- du¿o pieniêdzy, aby po powroszewskiego, Jan, pracowa³ w cie do Polski, otworzyæ sklep na
szwedzkiej firmie Alfa-Laval, Marsza³kowskiej.
dzia³aj¹cej w Warszawie od ok.
Dlaczego wróci³ do Polski,
1920 r. i produkuj¹cej sprzêt a nie na rodzinn¹ S³owacjê?
zwi¹zany z przetwarzaniem Mia³ ku temu swoje powody.
mleka. Jan mia³ szeœcioro dzie- Jeszcze w czasie praktyki u
ci, w tym syna Józefa, ojca Orszaghów, pozna³ krewn¹
Zbigniewa Romaszewskiego.
swych pryncypa³ów, Michalinê

Zbigniew Romaszewski w 1954 r.
Zdjêcie z archiwum rodzinnego Zofii i Zbigniewa Romaszewskich
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z Brzostowiczów. Pobrali siê
i mieli czworo dzieci: Zofiê,
Mariê, nazwan¹ póŸniej przez
ma³ego Zbigniewa Titk¹, Halinê i Jerzego, którego przed
Powstaniem Warszawskim
oficerowie armii ksiêdza Tiso
ewakuowali na S³owacjê.
Tu¿ przed t¹ wielk¹ dziejow¹
zawieruch¹, jak¹ by³a II wojna
œwiatowa, syn Jana, Józef
Romaszewski o¿eni³ siê z
córk¹ Ivana, Zofi¹ Šipkówn¹ i
w roku 1940 urodzi³ im siê syn,
Zbigniew, który pierwsze lata
swojego ¿ycia spêdzi³ w okupowanej Warszawie. Powstanie
zasta³o rodzinê w mieszkaniu
na Woli, w kamienicy przy
Ogrodowej róg Wroniej. Przed
masowymi egzekucjami, dokonywanymi przez Niemców na
mieszkañcach Woli w pierwszych dniach Powstania,
Romaszewscy uciekli na Starówkê. Zamieszkali w domu
przy ul. Kiliñskiego 2. Tam,
podczas s³ynnej eksplozji
zdobytego przez powstañców
czo³gu-pu³apki, zginê³a ciotka
Zbigniewa, Halinka. Mniej
wiêcej w tym samym czasie
stryj Zbigniewa, Stanis³aw
Romaszewski walczy³ w zgrupowaniu „Krybar”.
2 wrzeœnia, wraz z innymi
mieszkañcami Starego Miasta
Romaszewscy zostali wysiedleni do obozu w Pruszkowie, a
stamt¹d do Gross-Rosen. Ojciec
Zbigniewa, Józef Romaszewski
zosta³ wywieziony do obozu w
Sachsenchausen, sk¹d ju¿ nie
wróci³, a babcia i ciotka Titka –
do Ravensbrück. Zbigniew z
mam¹ trafili do obozu pracy w
Turyngii, gdzie mama pracowa³a
w fabryce porcelany.
Wrócili na Bo¿e Narodzenie
1945 roku. Dom na Ogrodowej
sp³on¹³, zamieszkali wiêc u
wuja mamy, w jednopokojowym
mieszkaniu na ulicy Zachariasza,
na Szmulkach. Tu Zbigniew
Romaszewski chodzi³ do szko³y
powszechnej i do liceum, przy
ul. Otwockiej 2. Mama, pocz¹tkowo zatrudniona w ksiêgarni,
wkrótce znalaz³a pracê w
Narodowym Banku Polskim.
Zbigniew Romaszewski zawsze uwa¿a³ Szmulki za swoj¹
dzielnicê. Choæ jako inteligenckie
dziecko odbiega³ od otoczenia
- zawsze du¿o czyta³, swoje
kieszonkowe zostawiaj¹c zwykle w ksiêgarni Gebethnera i
Wolffa na Targowej - mia³ tam
wielu kolegów i zna³ ka¿dy
k¹t. Wspomina³, ¿e wœród
tamtejszej m³odzie¿y panowa³y
jasne zasady miejscowego
kodeksu honorowego. Jednym
z jego punktów by³o rozwi¹zywanie konfliktów przez trzyminutowe pojedynki na piêœci,
które rozgrywa³y siê „za
wa³ami”, czyli na teoretycznie
zamkniêtym terenie PKP. Po
przepisowych trzech minutach
walcz¹cy obowi¹zani byli podaæ sobie rêce. Z tego okresu
datuje siê przyjaŸñ Zbigniewa

z Andrzejem Buzunem, synem
dawnego dzia³acza PPSWRN, z którym póŸniej razem
uczestniczyli w zamieszkach
przeciw zamkniêciu tygodnika
„Po Prostu”.
W domu Romaszewskich panowa³y nastroje antykomunistyczne. Stryj siedzia³ w wiêzieniu za AK-owsk¹ dzia³alnoœæ.
Mama mia³a k³opoty w pracy z
powodu znajomoœci z bratanic¹
Melchiora Wañkowicza, zaanga¿owan¹ w dzia³alnoœæ podziemnej organizacji „Kraj”. Zbigniew,
choæ nie odczuwa³ w szkole na
Szmulkach specjalnego nacisku
ideologicznego, mia³ pewne starcia
z historykiem, usi³uj¹cym narzuciæ
m³odzie¿y marksistowsk¹ wizjê
dziejów. Dobrze wspomina³ za
to rusycystkê, Rosjankê z bia³ej
emigracji, która zamiast powieœci Miko³aja Ostrowskiego „Jak
hartowa³a siê stal”, wola³a
przerabiaæ twórczoœæ Dostojewskiego. Polonistka zachêca³a
m³odzie¿ do czytania prasy kulturalnej, w tym tygodnika „Po
Prostu”. Jednak na rok przed
matur¹, chc¹c myœleæ o studiach, Zbigniew podobnie jak
ca³a reszta klasy, musia³ wst¹piæ
do Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej.
By³ rok 1956. Nasta³ poznañski czerwiec, a jesieni¹

Kamienica przy ul. Zachariasza 1, w której Zbigniew
Romaszewski mieszka³ w latach 1945-1960, stan obecny.
wrzenie objê³o ju¿ ca³y kraj.
W szkole na Otwockiej, na
wniosek Zbigniewa Romaszewskiego rozwi¹zano
szkolne ko³o ZMP. Uczniowie
biegali z wiecu na wiec, organizowali zbiórki pieniêdzy na
rzecz walcz¹cych Wêgrów,
uczestniczyli w s³ynnym wiecu
na Placu Defilad, na którym
owacyjnie witano W³adys³awa
Gomu³kê, czytali tygodnik
„Po Prostu”. W³aœnie z tego
tygodnika dowiedzieli siê, ¿e

powstaje nowa organizacja
m³odzie¿owa – Rewolucyjny
Zwi¹zek M³odzie¿y. Zbigniew
Romaszewski pojecha³ wiêc
na zjazd za³o¿ycielski. I tam
w³aœnie pozna³ Zofiê P³osk¹,
swoj¹ przysz³¹ ¿onê.
W tym momencie musimy
przerwaæ opowieœæ o losach Zbigniewa i cofn¹æ siê w czasie, aby
poznaæ korzenie rodziny Zofii
Romaszewskiej, ale o nich opowiemy w nastêpnym numerze.
Joanna Kiwilszo

