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� nowoczesna protetyka

 � protezy natychmiastowe

  � natychmiastowa naprawa protez

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 733-494-773

czynne 9-20

sobota 9-14

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)

NE
WS

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 powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe
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p³a
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e
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia

- korony porcelanowe

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Rolety wewnêtrzne

plisy, ¿aluzje, moskitery

Rolety zewnêtrzne

(monta¿ gratis!)

tel. 600-925-147

22 679-23-41

- Zamiast fikcyjnych kon-

sultacji posadŸcie wiêcej

drzew! – wo³ali mieszkañcy

Bia³o³êki na spotkaniu infor-

macyjnym w ratuszu.

W spotkaniu, które odby³o

siê 20 wrzeœnia w Urzêdzie

Dzielnicy Bia³o³êka, wziêli

udzia³: przedstawiciele spó³ki

Gaz-System S.A. – inwestora

budowy gazoci¹gu relacji

Rembelszczyzna – EC

¯erañ, przedstawiciele

PGNiG Termika S.A. – w³a-

œciciela Elektrociep³owni

¯erañ, przedstawiciele firmy

Utila, która na zlecenie inwe-

stora ma przeprowadziæ kon-

sultacje spo³eczne w sprawie

zagospodarowania brzegów

Kana³u ¯erañskiego po

budowie gazoci¹gu, Dyrektor

Zarz¹du Zieleni m.st. War-

szawy Marek Piwowarski,

przedstawiciel Regionalnego

Zarz¹du Gospodarki Wodnej

(RZGW) Miros³aw Lisowski,

przedstawiciele Rady Konsul-

tacyjnej ds. budowy gazoci¹-

gu, przedstawiciele Zarz¹du

Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy, radni, mieszkañcy

oraz cz³onkowie organizacji

ekologicznych.

By³o to kolejne, jedno z

wielu spotkañ na temat gazo-

ci¹gu, ale te¿ sprawa ci¹gnie

siê od wiosny 2015 roku,

kiedy to mieszkañcy Bia³o³êki

dowiedzieli siê, ¿e w zwi¹zku

z planami przejœcia opalanej

do tej pory wêglem elektrocie-

p³owni ̄ erañ na gaz i budow¹

gazoci¹gu wysokiego ciœnienia,

biegn¹cego z Rembelszczyzny

na ¯erañ, PGNiG Termika

Gazoci¹g - konsultacje,

które niczemu nie s³u¿¹
Sk³adaj¹c deklaracjê odtworzenia zieleni po budowie

gazoci¹gu inwestor, spó³ka Gaz-System S.A. zapowiedzia³

przeprowadzenie w tej sprawie konsultacji spo³ecznych.

Pocz¹tek paŸdziernika

oznacza dla obu tarcz

dr¹¿¹cych - Marii i Anny -

wytê¿on¹ pracê na najd³u¿-

szym jak dot¹d odcinku

tunelu miêdzy przysz³ymi

stacjami Szwedzka i Dworzec

Wileñski. PaŸdziernik bêdzie

tak¿e trudnym miesi¹cem

dla mieszkañców stuletnich

kamienic przy Szwedzkiej 17

oraz Strzeleckiej 42 i 44,

Budowa II linii metra

Lokatorzy praskich kamienic

opuszcz¹ swoje mieszkania
którzy ze wzglêdów bez-

pieczeñstwa bêd¹ musieli

opuœciæ swoje mieszkania i

przenieœæ siê na czas dr¹¿enia

do hotelu.

Ka¿dy z trzech dni mia³

inny motyw przewodni, dziêki

czemu ka¿dy znalaz³ dla

siebie coœ ciekawego. W pi¹tek

Galeria Pó³nocna zaprosi³a

swoich klientów na spotkanie

z kulinarnymi mistrzami. Im-

prezê pod has³em „Smaczne

gotowanie” rozpoczê³a ceniona

restauratorka Magda Gessler,

autorka programu „Kuchenne

rewolucje”. Nastêpnie swoje

autorskie menu zaprezento-

wa³ Mateusz Gessler, juror

polskiej edycji programu

MasterChef Junior i w³aœci-

ciel znanych warszawskich

restauracji.

Ostatni¹ gwiazd¹ sztuki

kulinarnej by³ Damian Kordas,

zwyciêzca IV edycji programu

MaserChef, który wspólnie z

najlepszymi dzieciêcymi ku-

charzami, znanymi z programu

MasterChef Junior, Natali¹

PaŸdzior i Kub¹ Tomaszczy-

kiem, poprowadzi³ kulinarne

warsztaty dla ca³ej rodziny.

Huczne powitanie

w Galerii Pó³nocnej
Ju¿ teraz wiadomo, ¿e Galeria Pó³nocna bêdzie nowym

towarzyskim i rozrywkowym centrum Bia³o³êki. Udowodni³a

to impreza powitalna z okazji otwarcia Galerii, zorganizo-

wana w ostatni weekend wrzeœnia. W dniach 29 wrzeœnia

- 1 paŸdziernika na klientów czeka³y liczne atrakcje, koncerty

oraz spotkania z gwiazdami i popularnymi youtuberami.

dokoñczenie na str. 8

Dla kogo nowa stacja

PKP Warszawa Stalowa?

Z punktu widzenia miesz-

kañców Pragi najistotniejsze

wydaj¹ siê byæ kwestie

zwi¹zane z budow¹ nowego

przystanku kolejowego oraz

tuneli wykonanych w nasypie,

W œwietle jupiterów i kamer, na specjalnie zwo³anej konferencji prasowej,

przedstawiciele PKP PLK oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa og³osili

podpisanie umowy na przebudowê trasy kolejowej miêdzy Warszaw¹ Gdañsk¹ a

Warszaw¹ Rembertowem. Wykonawc¹ zosta³a firma Torpol S.A. Prace, których koszt

wyniesie 126 mln z³ (85% tej kwoty pochodzi ze œrodków unijnych), obejmuj¹ m.in.

budowê nowego przystanku PKP Warszawa Stalowa, dwóch nowych przejœæ podziemnych,

wymianê torów oraz sieci trakcyjnej. Budowa planowana jest na lata 2018-2019.

z których jeden ma prowadziæ

na zapomniany cmentarz

choleryczny (kilka lat temu

kolejarze wyremontowali ota-

czaj¹ce cmentarz ogrodzenie

i uprz¹tnêli ca³y teren), a drugi

w³aœnie na perony. W teorii

wszystko wygl¹da dobrze.

Gorzej jednak z praktyk¹.

Nowy przystanek projek-

towany jest na wysokoœci
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Lokatorzy praskich kamienic

opuszcz¹ swoje mieszkania
Warunki geologiczne na

odcinku miêdzy stacjami

Szwedzka (C16) i Dworzec

Wileñski (C15) s¹ na tyle

trudne, ¿e wykonawca

zdecydowa³ siê na nietypowe

dzia³ania profilaktyczne

w postaci czasowego wy-

kwaterowania, najprawdo-

podobniej tygodniowego,

mieszkañców trzech

praskich kamienic, których

substancja jest na tyle

leciwa, ¿e mog¹, ale nie

musz¹ wyst¹piæ pewne

niedogodnoœci dla lokatorów

tych kamienic.

Dr¹¿enie pod starymi

kamienicami

Dr¹¿enie bêdzie prze-

biegaæ ok. 10 metrów pod

budynkami znajduj¹cymi siê

po po³udniowej stronie

Strzeleckiej. Na tym odcinku

tarcza Maria bêdzie siê

przebija³a przez warstwy

¿wiru i g³azów narzutowych.

Wszystko wskazuje na to, ¿e

przejœcie Marii pod kamieni-

cami bêdzie siê odbywaæ w

po³owie paŸdziernika. Tarcza

co prawda bêdzie siê poru-

sza³a stosunkowo szybko,

bo w tempie dobowym ok. 19

metrów, ale zwa¿ywszy na

100-metrow¹ d³ugoœæ urz¹-

dzenia wraz z ca³ym zaple-

czem, marszruta Marii pod

wysiedlonymi kamienicami

potrwa nieco d³u¿ej. Wed³ug

wykonawcy stan techniczny

kamienic jest stosunkowo

dobry, wiêc nie istnieje ryzyko

naruszenia ich konstrukcji,

ale nie ma pewnoœci co do

reakcji instalacji wewnêtrz-

nych na drgania wywo³ane

przez tarczê dr¹¿¹c¹. Naj-

wiêksze obawy wykonawcy

budzi jednak przewidywane

zachowanie siê mieszkañców

kamienic, którzy mog¹ zare-

agowaæ panik¹ na drgania,

pojawiaj¹ce siê przez ca³¹

dobê, jako ¿e tarcza bêdzie

dokoñczenie ze str. 1 pracowa³a bez przerw. Mo¿e

tak¿e zaistnieæ koniecznoœæ

wy³¹czenia pr¹du lub gazu,

co utrudni³oby normalne

funkcjonowanie. St¹d decyzja

o czasowym przesiedleniu

mieszkañców. Utrudnienia

dotycz¹ ok. 150 mieszkañców

kamienic przy Szwedzkiej 17

oraz Strzeleckiej 42 i 44.

Wszyscy zainteresowani

otrzymali pisma informuj¹ce

o niedogodnoœciach, zaœ przy

skrzy¿owaniu Strzeleckiej i

Szwedzkiej dzia³a punkt

informacyjny. Zanim nast¹pi

czasowe wysiedlenie, w

obecnoœci lokatorów zostan¹

przeprowadzone oglêdziny

lokalu oraz inwentaryzacja

wszystkich pozostawionych

w mieszkaniu mebli i

przedmiotów. Wykonawca

oferuje ponadto pomoc w

przeprowadzce. Mieszkania

zostan¹ opieczêtowane, a

budynki bêd¹ ca³odobowo

monitorowane przez ochronê.

Dla kogo nowa stacja

PKP Warszawa Stalowa?
hipermarketu Tesco, bli¿ej

ulicy Stalowej. Kilkaset me-

trów dalej trwaj¹ prace zwi¹-

zane z budow¹ stacji metra

Szwedzka. Dziêki kolejowej

inwestycji wiele osób

przyje¿dzaj¹cych do stolicy

poci¹giem, np. z Legionowa,

mo¿e zyskaæ dobry punkt

przesiadkowy. Pytanie jed-

nak, czy jad¹c np. na „Mor-

dor” pasa¿erom op³acaæ siê

bêdzie wysi¹œæ na Stalowej,

nastêpnie wsi¹œæ do poci¹gu

II linii metra, przesi¹œæ siê

na stacji Œwiêtokrzyska na I

liniê i tak dalej, skoro wygod-

niej dojechaæ bezpoœrednio

praktycznie na miejsce. Od-

powiedŸ na tak postawione

pytanie wydaje siê jedno-

znaczna. Inny problem to

dostêpnoœæ do nowego

przystanku dla mieszkañców

terenów Szmulowizny, Mi-

cha³owa i Targówka Fa-

brycznego, które po³o¿one

s¹ po drugiej stronie Alei

Solidarnoœci i linii wo³omiñskiej.

Planowane usytuowanie

przystanku i brak w projekcie

rozwi¹zañ zapewniaj¹cych

bezpoœredni dostêp (k³adki z

windami, czy rampy dobudo-

wane do istniej¹cego wia-

duktu) powoduj¹, ¿e problem

bariery linii wo³omiñskiej i

Al. Solidarnoœci pozostanie

nierozwi¹zany. Pytanie, czy

jest jeszcze czas, by takie

zmiany wprowadziæ? Warto

dokoñczenie ze str. 1 spróbowaæ, zw³aszcza, ¿e

budowa nowej stacji to histo-

ryczna szansa na naprawie-

nie dziejowych zaniedbañ i

zszycie ze sob¹ podzielonych

do tej pory fragmentów miasta

na granicy Pragi i Targówka.

Mo¿na by³oby nawet pójœæ

dalej i np. zastanowiæ siê nad

przebiciem £om¿yñskiej lub

£ochowskiej jako ci¹gów

pieszo-rowerowych. Ponowna

okazja do takich dzia³añ, w

dodatku niemal w ca³oœci

sfinansowanych przez UE,

mo¿e siê prêdko nie powtórzyæ.

Takie dzia³ania mog³yby

równie¿ stanowiæ wstêp do

du¿o wiêkszej inwestycji, jak¹

jest dyskutowane od dawna

zag³êbienie linii wo³omiñskiej

na jej praskim odcinku (i

stworzenie centrum przesiad-

kowego na skrzy¿owaniu linii

kolejowych w rejonie wiaduktu

linii gdañskiej). Odzyskana

przestrzeñ stanowi³aby

atrakcyjn¹ lokalizacjê pod

zabudowê biurow¹ i miesz-

kaniow¹, co powoduje, ¿e

rentownoœæ tego typu inwe-

stycji szacowanej swego

czasu na ok. 1 miliard z³,

roœnie. W kontekœcie rz¹do-

wych planów zwi¹zanych z

budowaniem na terenach

kolejowych wzd³u¿ Al. Soli-

darnoœci mieszkañ na wyna-

jem w ramach programu

„Mieszkanie Plus” jest to krok

jak najbardziej zasadny.

Krzysztof Michalski

W pierwszym etapie po-

wstan¹ 3 budynki, w których

znajd¹ siê 303 mieszkania od

27 do 135 m2. Nowe budynki

architektur¹ zewnêtrzn¹ bêd¹

nawi¹zywaæ do istniej¹cych

budynków historycznych po

dawnej fabryce Polleny dziêki

du¿ym p³aszczyznom z ceg³y.

Na elewacjach pojawi¹ siê

Bohema w dawnej Pollenie na Szwedzkiej
Zgodnie z has³em: „¯yj, mieszkaj, pracuj” w historycznym

XIX – wiecznym kompleksie poprzemys³owych zabudowañ

maj¹ powstaæ zarówno mieszkania, jak i biura, obiekty

us³ugowe, handlowe oraz miejsca do spo³ecznej aktywnoœci

mieszkañców. Rozwi¹zanie to nowoczesnym ³¹czeniem

wielu funkcji w 2016 roku znalaz³o uznanie w presti¿owym

konkursie Wienerberger Brick Award. Projekt Bohema

realizowany przez firmê OKAM ma nawi¹zywaæ do oto-

czenia, w którym powstaje i byæ na nie otwarty. Otwarty

na miasto równie¿ przez swoj¹ lokalizacjê: bezpoœrednio

przy stacji metra Szwedzka, której otwarcie planowane

jest na 2019, w tym samym czasie, w którym oddawany

bêdzie I etap Bohemy. W s¹siedztwie znajduj¹ siê drogi,

trasy wylotowe, a nieopodal Dworzec Wileñski.

tak¿e stalowe elementy

balustrad, które form¹ kore-

sponduj¹ z elementami

technicznymi zabudowy

przemys³owej. W czêœciach

wspólnych zostanie wykorzy-

stana ceg³a rozbiórkowa.

W kompleksie ma powstaæ

ponad 14500 m2 powierzchni

komercyjnej, goœci i najemców

przyci¹gaj¹c postindustrialnym

otoczeniem, nowoczesnymi

udogodnieniami i wysok¹

jakoœci¹ wykoñczenia. Cen-

tralnym punktem Bohemy

bêdzie plac z najwy¿szym na

Pradze ceglanym kominem.

Plac jest przeznaczony na

wydarzenia spo³eczne, kultu-

ralne i artystyczne, a na jego

ogólnodostêpnej przestrzeni

bêd¹ odbywaæ siê koncerty,

spektakle, seanse kinowe

itp. Z kolei rewitalizowane

budynki zachowaj¹ swoje

historyczne nazwy. W warzelni,

glicerynowni i kot³owni, po-

³o¿onych najbli¿ej czêœci

mieszkaniowej oraz w bezpo-

œrednim s¹siedztwie komina

miejsce znajd¹ us³ugi, re-

stauracje, kawiarnie, browar,

galerie, etc. Mile widziani

maj¹ byæ tu równie¿ lokalni

Przemarsz blisko 250 osób

spod pomnika Charlesa de

Gaulle’a do siedziby Zarz¹du

Dróg Miejskich zakoñczy³o

powieszenie na drzwiach 18

tez pieszych. Wœród nich,

oprócz równych i szerszych

chodników, znalaz³y siê m.in.

postulaty wyznaczania stref

ruchu uspokojonego na uli-

cach lokalnych czy przezna-

czania wiêkszych kwot na

udogodnienia dla pieszych –

Piesza masa krytyczna
W sobotê, 30 wrzeœnia, ulicami Warszawy pod has³ami

„Piesi gór¹” i „Zebry nie gryz¹” przesz³a pierwsza Piesza

masa krytyczna. To inicjatywa 11 organizacji spo³ecznych,

tak¿e dzielnicowych, na rzecz bezpieczeñstwa pieszych

na ulicach Warszawy. Sprawa jest powa¿na, poniewa¿ w

Warszawie w wypadkach gin¹ g³ównie piesi, w tym 2/3

na pasach, gdzie powinni czuæ siê bezpiecznie.

w miejskim bud¿ecie na ko-

munikacjê to zaledwie 1%

przewidzianych kosztów.

Uznano, ¿e choæ polityka

miasta w tym zakresie stop-

niowo siê zmienia, to stanow-

czo zbyt wolno, a czêsto brak

jej konsekwencji. Chodniki s¹

za w¹skie przez parkuj¹ce na

nich samochody, a czasem

chodników nie ma wcale.

Wci¹¿ ciê¿kie do pokonania

dla osób mniej sprawnych s¹

ronda Dmowskiego i 40-latka,

mimo ¿e od kilku lat ZDM

obiecuje ich przebudowê.

Na Pradze Pó³noc w ostat-

nich latach, dziêki du¿ym sta-

raniom spo³eczników i miesz-

kañców uda³o siê zlikwido-

waæ kilka takich barier komu-

nikacyjnych. Powsta³o przej-

œcie na skrzy¿owaniu Targo-

wej i Z¹bkowskiej (badania

przeprowadzone przez Zielo-

ne Mazowsze wykaza³y, ¿e

zdecydowana wiêkszoœæ pie-

szych wybiera tu przejœcia

naziemne). Uda³o siê przy-

wróciæ wyznaczone na czas

budowy metra przejœcie

przez Al. Solidarnoœci przy

Rzeszotarskiej, a ostatnio

Przysz³y biskup warszaw-

sko-praski ma 62 lata, urodzi³

siê 7 lutego 1955 w Janówce

ko³o Augustowa. Ukoñczy³

Wy¿sze Metropolitalne Semi-

narium Duchowne w Warsza-

wie. Œwiêcenia kap³añskie

przyj¹³ w czerwcu 1981 r. Jest

magistrem teologii w zakresie

patrologii. W latach 1981-

1983 pracowa³ w Parafii

Matki Bo¿ej Królowej Polski

w Otwocku, nastêpnie w

Domu Arcybiskupów War-

szawskich i w Sekretariacie

Prymasa Polski. Te funkcje,

wraz z pos³ug¹ kapelana

Prymasa Glempa pe³ni³ do

1992 r. Po utworzeniu die-

Nowy pasterz

prawego brzegu
Papie¿ Franciszek mianowa³ biskupa Romualda

Kamiñskiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego

diecezji e³ckiej, nastêpc¹ odchodz¹cego na emeryturê

arcybiskupa warszawsko-praskiego Henryka Hosera.

Decyzja papie¿a zosta³a og³oszona 14 wrzeœnia. Biskup

Kamiñski bêdzie pe³ni³ rolê koadiutora do momentu ukoñ-

czenia przez abp. Hosera 75 lat, tj. do 27 listopada br.

Nowy biskup bêdzie czwartym ordynariuszem w 25-letnich

dziejach naszej diecezji.

cezji warszawsko-praskiej

zosta³ kanclerzem jej kurii

biskupiej. 8 czerwca 2005 r.

papie¿ Benedykt XVI mianowa³

go biskupem pomocniczym

diecezji e³ckiej. Jako motto

pos³ugi biskupiej wybra³ s³owa

Sub Tuum praesidium (Pod

Twoj¹ obronê). W ramach

Konferencji Episkopatu Polski

bp Kamiñski przewodniczy³

m.in. Zespo³owi ds. Kontaktów

z Konferencj¹ Episkopatu

Litwy, by³ te¿ cz³onkiem

Komisji ds. Instytutów ¯ycia

Konsekrowanego i Stowa-

rzyszeñ ̄ ycia Apostolskiego,

Rady ds. Rodziny, Rady

ds. Dialogu Religijnego i

Zespo³u ds. Kontaktów z

Przedstawicielami Koœcio³a

Greckokatolickiego na

Ukrainie.

Krzysztof Michalski

(za: diecezja.waw.pl)

Anna nie stworzy zagro¿enia

Badania warunków geolo-

gicznych wskazuj¹, ¿e na

kolejnym odcinku Strzeleckiej,

po miniêciu zagro¿onych

kamienic, grunty nie s¹ ju¿ tak

trudne, wiêc choæ prace bêd¹

w dalszym ci¹gu przebiegaæ

pod praskimi kamienicami,

wykonawca nie przewiduje na

razie nastêpnych, czasowych

przesiedleñ. Druga z tarcz,

Anna, dr¹¿¹ca równoleg³y

tunel pó³nocny, bêdzie siê

przemieszcza³a pod jezdni¹,

wiêc w oparciu o wstêpne,

szczegó³owe ekspertyzy wy-

konawca zak³ada, ¿e budynki

znajduj¹ce siê po pó³nocnej

stronie Strzeleckiej nie bêd¹

nara¿one na drgania w takim

stopniu, jak te po po³udniowej

stronie ulicy, a wiêc ich miesz-

kañcy nie powinni byæ nara-

¿eni na du¿e niedogodnoœci.

Maria i Anna dotar³y do

przysz³ej stacji Szwedzka.

Obie s¹ teraz serwisowane.

Niebawem rusz¹ do pracy na

najd³u¿szym odcinku od

Szwedzkiej do Dworca Wileñ-

skiego. Zakoñczenie dr¹¿enia

tuneli wschodniego odcinka II

linii metra przez Mariê i Annê

nast¹pi na prze³omie roku.

(egu)

przedsiêbiorcy, producenci i

rzemieœlnicy. Remont tych

budynków zostanie zrealizo-

wany z koñcem 2019 roku.

Inwestycjê z zadowoleniem

przywita³ wiceprezydent

m.st. Warszawy Micha³ Ol-

szewski, postrzegaj¹c tego

rodzaju projekty deweloper-

skie na Pradze jako inwesto-

wanie w jej rewitalizacjê.

Mimo tak skrajnego optymi-

zmu, nale¿y pamiêtaæ, ¿e

nadal nie zosta³ uchwalony

plan zagospodarowania Nowej

Pragi, takich uregulowañ nie

ma dla wiêkszoœci obszaru

dzielnicy.

Budowa Bohemy rusza na

prze³omie roku 2017 i 2018,

a zakoñczyæ siê ma na prze-

³omie trzeciego, czwartego

kwarta³u 2019 roku.

              Kr.

staraniem Rady Kolonii Œli-

wice, pojawi³y siê pasy przez

ul. Jagielloñsk¹. Nadal jednak

nie powsta³ chodnik na frag-

mencie Radzymiñskiej, o co

od lat zabiegaj¹ spo³ecznicy

z Praskiego Stowarzyszenia

Mieszkañców „Micha³ów”.

Podobno ma to nast¹piæ

jeszcze w tym roku

Obecny na przemarszu

dyrektor Zarz¹du Dróg

Miejskich £ukasz Puchalski

zapowiedzia³ gotowoœæ pod-

jêcia rozmów na temat

przedstawionych postulatów.

Kr.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85
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Awantura, jaka w tym mo-

mencie rozgorza³a, przy

udziale samego zaintereso-

wanego, doprowadzi³a do

og³oszenia krótkiej przerwy w

obradach, po której ju¿ w

znacznie spokojniejszej at-

mosferze przyjêto porz¹dek

obrad. Zbiorczo przyjêto tak¿e

protoko³y z kilku poprzednich

sesji, o które dopomina³a siê

strona spo³eczna. Zmiany

bud¿etowe dotyczy³y m.in.

rozdysponowania czêœci

œrodków pochodz¹cych ze

sprzeda¿y kamienicy przy

XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Przesuniêcia i spory proceduralne
Sesjê rozpoczêto od rozszerzenia porz¹dku obrad

o punkty dotycz¹ce zmian w bud¿ecie oraz nowych

okolicznoœci prawnych, dotycz¹cych pozbawionego

przez radê mandatu radnego Jacka Wachowicza. Sam

zainteresowany przed³o¿y³ kopiê ekspertyzy prawnej,

zgodnie z któr¹ „do czasu prawomocnego rozstrzygniêcia

spornej sprawy radny Jacek Wachowicz powinien byæ

dopuszczony do pe³nienia funkcji radnego Dzielnicy

Praga-Pó³noc m.st.Warszawy.” Przewodnicz¹cy Ryszard

Kêdzierski nie uzna³ przedstawionych w niej argumentów,

za w³aœciwe, przyjmuj¹c postanowienia zawarte w uchwale

rady pozbawiaj¹cej Wachowicza mandatu. Nie zakwe-

stionowa³ jej prawomocnoœci sekretarz m.st. Warszawy,

skarga na uchwa³ê zosta³a te¿ odrzucona przez Wojewódzki

S¹d Administracyjny.

Wrzesiñskiej 2. Spor¹ kwotê

przyznano ZGN na remonty,

ale wiele przesuniêæ dotyczy³o

przeniesienia œrodków na

2018 rok, co skrytykowa³

radny Ireneusz Tondera.

Burmistrz Wojciech Za-

b³ocki wyjaœnia³, ¿e za

znaczn¹ czêœæ niewykorzy-

stanych jeszcze œrodków

odpowiada ZGN, który ma

opóŸnienia zwi¹zane z rewi-

talizacj¹. Cezary Szajewski,

zastêpca dyrektora ZGN,

broni³ siê, twierdz¹c, ¿e

opóŸnienia nie s¹ win¹ ZGN

- zmienia³ siê zakres robót w

poszczególnych budynkach,

wstrzymano te¿ czêœæ zapla-

nowanych wykwaterowañ i

prace nie mog¹ byæ prowa-

dzone. Zauwa¿alne by³y

doœæ napiête relacje pomiê-

dzy zarz¹dem dzielnicy a

ZGN – podmiotem nie pod-

legaj¹cym zarz¹dowi, a

pilnie potrzebuj¹cym zmian.

Jednak, jak wskaza³ bur-

mistrz, uda³o siê w mieœcie

kilka spraw przeforsowaæ: w

pierwszej kolejnoœci remon-

towane maj¹ byæ budynki

puste, a organizowane prze-

targi na wykonawstwo maj¹

byæ du¿e (kilka zadañ w jed-

nym zamówieniu). Kolejny

postulat, który znalaz³ w mie-

œcie pewne zrozumienie, to

³¹czenie jednostek. Zmiany

bud¿etowe zaakceptowano.

Na wniosek radnego Tondery

tematowi rewitalizacji zosta-

nie poœwiêcone posiedzenie

komisji infrastruktury.

Du¿e dyskusje wywo³a³

punkt dotycz¹cy zmiany

granic dzielnicy. Obecna by³a

wicedyrektor Centrum Komu-

nikacji Spo³ecznej Ewa Ko-

lankiewicz, która próbowa³a

rozwiaæ niejasnoœci dotycz¹ce

tej sprawy w kontekœcie

zaplanowanych konsultacji

spo³ecznych. Zmiana granic

dzielnic wymaga takich kon-

sultacji obligatoryjnie. Apelo-

wa³a do radnych, by dopiero po

przeprowadzeniu konsultacji

podjêli ostateczne decyzje,

inaczej takie konsultacje

nie maj¹ wiêkszego sensu.

Radni zas³aniali siê zbyt krót-

kim terminem – informacjê

otrzymali pod koniec sierpnia,

ale - jak przyzna³ burmistrz -

pierwsze pismo w tej sprawie

trafi³o do niego w maju. Jak

wyjaœnia³a dalej pani dyrek-

tor, prace w dzielnicy by³y

zaawansowane, w³¹cznie z

uzgodnieniem wzoru plakatu.

Powo³ywa³a siê te¿ na roz-

mowê ca³ego zarz¹du dziel-

nicy z sekretarzem miasta w

tej sprawie, której to zaprze-

cza³ burmistrz Zab³ocki. Na

jego proœbê ma zostaæ mu

udostêpniona notatka s³u¿bo-

wa z tego spotkania. CKS

do³o¿y³ wszelkich starañ i

próbuje siê wywi¹zaæ z posta-

wionego przed nim zadania.

Pani dyrektor, rozumiej¹c sy-

tuacjê dzielnicy w tej sprawie

wyrazi³a osobist¹ opiniê, ¿e

powinno siê z tych konsultacji

zrezygnowaæ lub daæ du¿o

d³u¿szy czas do ich przepro-

wadzenia na Pradze Pó³noc.

W tym punkcie sesja zosta³a

przerwana, bez wskazania

terminu kontynuacji.

Kr.

Aleja stanowi realizacjê

projektu Krzysztofa Michal-

skiego (mieszkaniec Pragi i

spo³ecznik zwi¹zany z Praskim

Stowarzyszeniem Mieszkañ-

ców „Micha³ów”, felietonista

naszej gazety), który zwyciê-

¿y³ w ubieg³orocznej edycji

bud¿etu partycypacyjnego.

W ramach realizacji projektu,

w miejsce usuniêtych oœmiu

p³yt chodnikowych na odcin-

ku Stalowej miêdzy ulicami

In¿yniersk¹ i Konopack¹

pojawi³y siê granitowe

p³yty upamiêtniaj¹ce postaci

szczególnie zas³u¿one dla

dziejów Pragi: Ksawerego

Konopackiego, Helenê Rzeszo-

tarsk¹, W³adys³awa i Sabinê

Seby³ów, Micha³a i Mariê

Radziwi³³ów, Helenê i Szymona

Syrkusów, Juliana Ró¿yckie-

go, Stefana Wiecheckiego

„Wiecha” oraz Antoninê i

Jana ¯abiñskich.

Jak podkreœli³ autor projek-

tu, wyboru postaci dokonali

sami mieszkañcy w interne-

towym g³osowaniu. Michalski

zwróci³ równie¿ uwagê na

wzorcow¹ wspó³pracê przy

realizacji projektu z Urzêdem

Dzielnicy (Wydzia³ Funduszy

Europejskich) i Zarz¹dem

Dróg Miejskich (podlega mu

ulica Stalowa), co wci¹¿ nie

stanowi niestety powszech-

nej praktyki przy realizacji

projektów wybieranych przez

mieszkañców w ramach

bud¿etu partycypacyjnego.

Obecny na inauguracji

wiceburmistrz Cierpisz za-

powiedzia³, ¿e projekt ma

rozwojowy charakter i jest

szansa, ¿e w kolejnych latach

na Stalowej pojawi¹ siê nowe

gwiazdy upamiêtniaj¹ce

osoby zas³u¿one dla Pragi.

W ods³oniêciu Alei poza

autorem i w³adzami dzielnicy

wziê³o udzia³ kilkudziesiêciu

mieszkañców, prascy parla-

mentarzyœci, Pawe³ Lisiecki i

Marek Borowski, radni, a

tak¿e przedstawiciele mediów.

£¹czny koszt realizacji projektu

wyniós³ 61 tys. z³, przy czym

warto podkreœliæ, ¿e œrodki te

zosta³y w ca³oœci wydane na

prawym brzegu (autor projektu

p³yt oraz rzeŸbiarz mieszkaj¹

i tworz¹ na Pradze Pó³noc

i Targówku).

JO

Praga zyska³a

Alejê Gwiazd
W sobotê, 30 wrzeœnia, podczas organizowanego przez

urz¹d dzielnicy, Dom Kultury Praga i czêœæ praskich

organizacji pozarz¹dowych Œwiêta Ulicy Stalowej

zainaugurowana zosta³a nowa atrakcja turystyczna

g³ównej ulicy Nowej Pragi – Praska Aleja Gwiazd.

Szykuje siê jesieñ z s¹siadami. Zapraszamy na spotkania,

pikniki, zajêcia dla dzieci, spacery z przewodnikiem, warsztaty

kulinarne, plastyczne, fotograficzne i wiele innych dzia³añ. Kiedy?

Pi¹tki popo³udniami - paŸdziernik; Soboty przedpo³udniami

- paŸdziernik, listopad. grudzieñ. Gdzie? Cafe S¹siad

ul. ks. Ziemowita 16, osiedle Wilno, ul. Siarczana, oœrodek

dla Cudzoziemców ul. Ks. Anny 24, Szko³a Podstawowa nr 58,

parafia Zmartwychwstania Pañskiego.

Realizatorzy: Rada Osiedla Targówek Fabryczny, Cafe

S¹siad, Biblioteka Publiczna w dzielnicy Targówek, Mierz

Wysoko, OPS Targówek, Fundacja Akademia Innowacji,

Stowarzyszenie Kolejka Marecka, Dom Kultury Kadr.

Projekt realizowany z Funduszu Animacji Kultury w ramach

Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do

2022 roku.

Na Targówku Fabrycznym
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- Czesiu, s³ysza³am Was ostatnio i jakieœ inne brzmienie us³ysza³am?

- Tak jest. Ca³y czas wprowadzamy coœ nowego, jak nie nowe pio-

senki, to nowy instrument i teraz wprowadziliœmy band¿o. Rysio (przyp.

red.: Dolanowski) ³adnie gra na gitarze, ale band¿o dodaje takiego

specjalnego uroku. Zreszt¹ wiele osób pyta³o mnie, dlaczego u nas

nie ma band¿o? Kiedyœ gra³ na nim œw. p. Edek Dolanowski, ojciec

Rysia. Kolega, Zbyszek Pogorzelski z kolei jest perkusist¹, ale w Ka-

peli nie ma perkusji, a on ma ³adny g³os to œpiewa i gra na tamburynie.

- A jakie w³aœciwie powinno byæ instrumentarium kapeli

podwórkowej, takie klasyczne?

- Klasyczne, to skrzypce, akordeon, kontrabas, band¿o, no

ewentualnie jakieœ instrumenty typu gitara, ale u nas drugiego

gitarzysty nie bêdzie, chocia¿ w poprzednim sk³adzie, z Edkiem,

to by³a i gitara i band¿o oœmiostrunowe.

- A kobiety?

- Kobiety s¹ zawsze mile widziane, ale nie w kapeli, przepraszam.

- Nawet jako g³os?

- Je¿eli gdzieœ gramy kolêdy, to Dorotka Czajkowska (Praskie

Ma³mazyje – przyp. red.) zaoferowa³a siê œpiewaæ z nami w³aœnie

ten repertuar, ocieplaæ go. Ale tak to nie, bo mi³e s¹ kobietki, ale

jakoœ mi nie pasuje kobiecy g³os w typowym repertuarze warszawskiej

kapeli. Piosenki s¹ ró¿ne, s¹ grzeczne, niegrzeczne, delikatne,

mniej delikatne. A kobiety s¹ stworzone do wy¿szych celów.

- Rozumiem, kapela jest podwórkowa, a kobiety to damy.

- Tak jest, i niech tak pozostanie.

- Powiedz mi coœ o waszym repertuarze.

- Repertuar wzbogacamy ca³y czas. Zawsze nowe piosenki

staram siê pisaæ. Mam te¿ kolegów, którzy pisz¹ wokal, a

ja rozpisujê nutki, ale ostatnio sam zrobi³em parê piosenek –

„Takie polskie œwiêto”, „Nasze nowe warszawskie metro”,

korzystam te¿ z gotowych zapisów; teraz robimy „Polskie kwiaty”

- „Kwiaty polskie” czy „Polskie kwiaty”?

 - „Polskie kwiaty”. To jest piosenka chyba zaliczana do biesiad-

nych. Jest ³adna, mi³a dla ucha, dopiero j¹ opracowujê; i w tej chwili

piszê o œwiêcie Floriana, o tym, ¿e kiedyœ to fajkê palili, a teraz to pety

ci¹gn¹, ale te¿ mamy takie utwory, jakich ¿adna kapela nie gra³a

jeszcze – mamy Polonez a-dur Chopina, graliœmy go na zjeŸdzie przed-

stawicieli Europy organizatorów Konkursu Chopina, w Zegrzu, to nam

brawo bili i na festiwalu w Przemyœlu (XXXI Ogólnopolski Festiwal Kapel

Podwórkowych w Przemyœlu w 2009r. –red.), ale poza konkursem.

- No, bo ju¿ zebraliœcie wczeœniej wszystkie nagrody w Przemyœlu.

- No, tak. Byliœmy tam w 1991 roku, zdobyliœmy wtedy Grand Prix

i po dziewiêtnastu latach, w 2009 zdobyliœmy ponownie Grand Prix,

a poza konkursem zagraliœmy w³aœnie Chopina, ¿eby pokazaæ,

¿e Kapela te¿ potrafi graæ takie utwory. No, wiadomo, ¿e fortepian

ma swoj¹ wymowê, ale pomóg³ mi przygotowaæ aran¿acjê nie¿yj¹cy

ju¿ Andrzej Seroczyñski, kolega z ZAiKSu. Mam du¿o takich

kolegów, znajomych bardzo sympatycznych, mi³ych i uczynnych.

- Czesiu, ty mówisz, ¿e komponujesz, bo ty jesteœ z

wykszta³cenia muzykiem?

- Mam cztery klasy œredniej szko³y muzycznej, ale ja bardzo m³odo

dosta³em siê do tej szko³y, by³y tylko dwa miejsca i ja siê dosta³em.

Mia³em 13 lat, by³em najm³odszy. Gra³em wtedy koncert a-mol

Kurtmara, z fortepianem; dyrektor Puchnowski mi akompaniowa³.

- Na czym gra³eœ?

- No, na akordeonie, bo to moja podstawa, chocia¿ gra³em te¿ na

tubie, na saksofonie, no tam, nie mówiê o parapetach, o klawiszach

tych p³askich, ale akordeon ma swoj¹ wymowê. Akordeon ja czujê,

gra mi w duszy. To tak, jakbym z nim rozmawia³, jakbym œpiewa³. Ko-

ledzy te¿ reaguj¹ na moj¹ muzykê. Fakt, ¿e ju¿ siê przyzwyczailiœmy,

bo to ju¿ 29 lat minê³o we wrzeœniu. Ale oni czuj¹, jak mnie coœ szcze-

gólnie podnieca w tej muzyce, to oni id¹ za mn¹ i oni te¿ upiêkszaj¹;

mimo ¿e mamy w nutach wszystko otrzaskane, ale zawsze mo¿na

jeszcze upiêkszyæ, jeszcze wiêcej uczucia w³o¿yæ. No, tacy jesteœmy,

bo wybraæ nutki, to nie jest sztuka, ale w³o¿yæ serce w to co siê robi, to

jest sztuka, i ludzie to czuj¹, wyczuwaj¹, i ja to widzê i czujê.

- Tak, wszyscy to widzimy i czujemy, a jeszcze powiedzmy,

¿e Ty piszesz konferansjerkê do swoich wystêpów.

- Tak, piszê wprowadzenie do ka¿dej piosenki, ¿eby przed ka¿d¹

by³o takie wejœcie, gdzie ludzie poczuj¹ ten klimat Warszawy, tak jak do

„Hanki”, czy „Tango Apaszowskie” - „gdzie lampy gazowe nik³e k³ad¹

cienie, Stach swojej mi³oœci kry³ serca cierpienie. Charakternik kocha

jedyn¹ sw¹ Hankê; kiedy go zdradzi³a, zniszczy³ tê wybrankê…”. Wi-

dzê, ¿e próbuj¹, kapele próbuj¹, ale to te¿ trzeba mieæ w sercu, nie w

pale, nie w g³owie. Bo serce, to jest serce, to jest podstawa. Tak, jak do

¿ycia, do mi³oœci, do muzyki, do wszystkiego. Je¿eli ktoœ to robi bez

serca, nie potrafi nawet przekazaæ tego, co robi, to traci sens, prawda?

- Tak, na pewno wk³adacie serce w swoj¹ muzykê, o¿ywiacie

ka¿d¹ imprezê i wydarzenie kulturalne. Latem spotka³am Ciê na

rogu In¿ynierskiej i Stalowej, samego. Mia³eœ mikrofon i akordeon,

i s³ysza³am Ciê z daleka, ale to chyba tak przypadkiem przechodzi³eœ?

- No, ale to by³o piêkne!

- To by³o przepiêkne! Tak przypadkiem przechodzi³eœ?

- Nie, nie bêdê zdradza³ wszystkiego. Musia³em sobie pograæ. I nawet

wycieczka z Lublina przechodzi³a, wziêli autografy i kontakt, kupili p³yty…

- O, i nawet p³yty mia³eœ ze sob¹ :) Te Wasze wystêpy to jest praw-

dziwe show. Ma wstêp, rozwiniêcie miêdzy piosenkami i zakoñczenie…

- I tak¹ piosenkê na „dzieñ dobry” te¿ napisa³em: „Dzieñ dobry…

wszystkim”. Bo nie tylko w Warszawie gramy. Gramy wszêdzie. No, i w

ZAiKSie j¹ z³o¿y³em. Ale ona ju¿ ma du¿o lat. Bo Warszawê, to ja znam

i gram od urodzenia, ale Kapela, to gra 29 lat… dopiero. Dopiero!

- Wszyscy liczymy na to, ¿e dopiero…

- Zaczynaliœmy z tym Edkiem (Dolanowskim – przyp. red.), który ju¿

nie ¿yje. To by³ taki warszawiak, o takim wielkim sercu! Ja do tej pory nie

mogê spotkaæ nikogo takiego, bo nawet Jego syn, Rysiek… on lubi graæ,

kocha to, co robi, ale nie ma takiego przebicia, jakie mia³ Jego Ojciec.

- Chyba trochê t³umisz ich swoj¹ osobowoœci¹.

- Dlaczego?

- Bo jesteœ bardzo taki otwarty, ekspansywny i ¿ywy. Trudno

ci dorównaæ.

- Dlaczego trudno? Przecie¿ oni s¹ du¿o m³odsi ode mnie,

ci moi koledzy…

- Powiedz o nich coœ wiêcej.

- S¹ fajni, maj¹ swoje problemy, maj¹ swoje k³opoty, ale jak

trzeba graæ, to siê otwieraj¹. Gramy w sk³adzie: skrzypce – Pawe³

Pop³awski, wokal i tamburyn i instrumenty perkusyjne – Zbyszek

Pogorzelski, Marek Gru¿ewski – kontrabas. On gra³ na akorde-

onie d³u¿szy czas; gitara, band¿o i œpiew – Rysiek Dolanowski

(syn Edka), no i ja ewentualnie mogê siê zaliczyæ do tej grupy…

- Wydaje mi siê, ¿e nie utrzymujecie siê z grania?

- Nie, ka¿dy pracuje. Gramy, ¿eby sprawiæ przyjemnoœæ

mieszkañcom Warszawy…

- A próby macie?

- Staram siê co tydzieñ robiæ próbê, wczeœniej by³y dwa

razy w tygodniu… ale nie wyrabiam siê z czasem, bo jeszcze

wnuczek… jak Boga kocham…

- Wnuczek? Ile ma lat? Jak ma na imiê? Gra na jakimœ

instrumencie?

- Wnuczek, Kostek. Konstanty, dziesiêæ minut pogra³ na

akordeonie i powiedzia³: „Dziadek, nie chcê, wolê pograæ w

pi³kê”. Do zdjêcia stawa³, ale uczyæ siê nie chcia³. Mam nadziejê,

¿e przyjdzie taki moment, ¿e poczuje to piêkno…

- Ale z synem ci siê nie uda³o…

- ¯ona nie pozwoli³a.

- Oooo!

- Powiedzia³a: „Ty przegra³eœ ca³e ¿ycie, swoje i moje, i dzieci

nie bêd¹ sie uczy³y.”

- Nikt nie powie, ¿e przegra³eœ…

- Tak powiedzia³a. Jest bardzo rozs¹dn¹ kobiet¹, ale mnie

nie by³o ca³e ¿ycie w domu i dla dzieci tego nie chcia³a.

- A macie konkurencjê w Warszawie?

- Ja nie patrzê w ten sposób. Zale¿y od wykszta³cenia

muzycznego i tak dalej…

- Gra³eœ ze Staœkiem Wielankiem…

- By³ taki program w telewizji: „Stasiek Wielanek z Kapel¹

Prask¹”. Swego czasu zdobyliœmy w Toruniu pierwsze miejsce.

Nieraz dawa³ nam granie, jak sam nie móg³. Ze Stasiem Wielankiem

wszyscy byli na „ty”, ale nie ja. I wszyscy mnie pytali, dlaczego?

Ja mówi³em: „szanujê go bardzo, jesteœmy przyjació³mi i chcê,

¿eby on mnie szanowa³.” Niektóre kapele powstaj¹ i od razu s¹

ze wszystkimi na „ty”, ale nie tak, nie o to chodzi. Na pewno by

chêtnie przysta³, ale ja nie proponowa³em, bo nie chcia³em, ¿eby

myœla³, ¿e ja chcê jego poparcia. Na pewno by siê zgodzi³.

- Czyli sympatia by³a…

- No oczywiœcie, szanowaliœmy siê bardzo.

- Powiedz mi, czego Ty nie umia³byœ zagraæ? Bo chyba

wszystko umiesz?

- Czego ja nie umia³bym zagraæ? Nie wiem.

- Klasykê grasz…

- Ja w domu, oprócz prób, muszê sobie sam pograæ: to gram

galop czy „Lekka Kawaleria”, przyjaciel mi powiedzia³ – zagraj

„Elektryczne Schody” (polka Tadeusza Weso³owskiego). Ja

mówiê – nie umiem, ale za dwa tygodnie przyjedŸ, to ci zagram.

- Jak ka¿dy emeryt ci¹gle nie masz czasu…

- No tak, bo oprócz muzyki i opieki nad wnuczkiem, to i pop³ywaæ

lubiê i zim¹ na ³y¿wach pojeŸdziæ. I spotkañ z warszawiakami mam

du¿o. Uczê niekiedy m³odzie¿, przygotowujê do wystêpów…

- Jaka bêdzie przysz³oœæ m³odych kapel podwórkowych?

Czy oni znaj¹ gwarê warszawsk¹? Czy poczuj¹ tê muzykê?

- Du¿o ludzi próbuje, ale ma³o kto czuje. Ja na bosaka zasuwa³em

po tych ulicach jako dziecko, a teraz wszystko ulega zmianom. Jak w

tej piosence, co napisa³em „piêknieje nam Praga, nie ma na to rady…”

- Czy œpiewacie gwar¹ warszawsk¹ czy prask¹ i czym one siê ró¿ni¹?

- Czyst¹ gwar¹ trudno œpiewaæ. Tak jak Grzesiuk œpiewa³,

to nikt nie potrafi. Orygina³ to jest orygina³. On jedyny potrafi³

przekazaæ to tak, jak by³o w jego sercu. Grzesiuka przerabia

siê, daje siê podk³ady muzyczne. Ja mówiê, ¿e to w ogóle nie

mo¿e tak byæ. Wrzuca siê niektóre s³owa ze s³ownika Grzesiuka,

czasami wchodzê w taki tok myœlenia, ¿eby wpuœciæ jakieœ dwa

trzy s³owa, od czasu do czasu mi siê to udaje, ale tylko Grzesiuk

potrafi³ œpiewaæ gwar¹, jego przekaz by³ niepowtarzalny.

- A co do gwary?

- Jak przyje¿d¿ali wozacy od strony Marek i zreszt¹ z Woli te¿, to

oni mieli specyficzn¹ wymowê. I warszawiacy nabywali takiego

jêzyka. Jak ktoœ starszy, to potrafi. M³odzi siê ucz¹, ale to nie jest

to. Czasem mówi¹ mi – s³ychaæ po akcencie, ¿e pan jest z Warszawy.

- Z m³odych wykonawców wskaza³byœ choæ jedn¹ osobê,

która ma talent do gwary?

- Trzeba doceniæ to, ¿e m³odzi chc¹ siê uczyæ gwary warszaw-

skiej i dobrze w³adaj¹ tym jêzykiem ale… nie brzmi to tak, jak siê

czasem rozmawia ze starszymi ludŸmi, dzieæmi ulicy. S¹ piêkne,

ale zapomniane  piosenki, na przyk³ad Rysiu œpiewa „Ch³opak

ulicy” czy „Czarna Mañka”. Nie wszystkie kapele to graj¹, bo to

trudne jest. Jak to brzmi, jaka harmonia! Nie sztuka graæ proste

rzeczy, trzeba siêgaæ po to, co podobaæ siê bêdzie ludziom. To

jest piêkno Warszawy i Pragi… takie ¿ycie, jakie by³o piêædziesi¹t

lat temu, to ju¿ nie wróci, taki urok, to jak siê bawili. Inaczej wygl¹-

Pierwszego wrzeœnia Kapela Praska obchodzi³a 29. rocznicê powstania. Nie wyobra¿am sobie Pragi bez Kapeli

Praskiej: Czesiu, Rysiu, Zbyszku, Marku i Pawle – wszystkiego najlepszego i grajcie nam 100 lat!

Z okazji jubileuszu rozmawiam z liderem Kapeli Praskiej Czes³awem Jakubikiem.

da³o to wszystko. Widaæ by³o smak, przywi¹zanie do swojej ulicy.

Teraz te¿ jest ³adnie. Jest piêknie, ale nie ma takiego uroku, mo¿e

dlatego, ¿e nap³ynê³o du¿o ludzi, którzy nie znaj¹ tej tradycji …war-

szawskiej. Jak ja widzê, jak teraz ludzie je¿d¿¹ samochodem…

- Po warszawsku…

- Im siê wydaje, ¿e po warszawsku!

- A co, za grzeczni s¹?

 - Gdzie tam, za grzeczni. Pchaj¹ siê bez pardonu po prostu.

Przyjecha³ do Warszawy i on ju¿ jest warszawiak. To nie tak. War-

szawê trzeba kochaæ, znaæ, wiedzieæ, gdzie mo¿na dostaæ w dziób…

- Nie tylko na Pradze…

- Wszêdzie mo¿na dostaæ. Ale siê rozmarzy³em….

- Czesiu, grajcie nam sto lat!

Rozmawia³a: Beata Bieliñska-Jacewicz

Wk³adam serce w to, co robiê. Serce to podstawa.

Dom Kultury Zacisze

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

6, 13, 20, 27 (pi¹tek) godz. 19.30 - Kabaret dla s¹siadów i nie

tylko... Warsztaty kabaretu s¹ realizowane w ramach Inicjatywy

Lokalnej we wspó³pracy z Urzêdem Dzielnicy Targówek. Udzia³

w warsztatach jest bezp³atny.

7.10 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku

4-9 lat. Temat: W krainie mrozu – eksperymenty z suchym

lodem. I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00, III grupa

– godz. 12.00. Op³ata: karnet 100 z³, pojedyncze zajêcia 30 z³.

7.10 (sobota) godz. 19.00-23.00 - Domówka na Zaciszu z okazji 50.

Urodzin Domu Kultury Zacisze. Szalona dyskoteka dla doros³ych przy

muzyce lat 60. i 70. Bilet w cenie 15 z³ obejmuje s³odk¹ niespodziankê.

8.10 (niedziela) - Czy to mural? Majka Kiesner – artystyczny per-

formance na 50. Urodziny Domu Kultury Zacisze. W programie:

godz. 16.00 - pokaz premierowy animowanego filmu poklatkowego (4’),

spektakl teatralny pt. „Królewna Fasolka” dla najm³odszych, warsztaty

tworzenia kola¿y dla dzieci starszych, ods³oniêcie tablicy „Puzzle DK”,

„PosadŸ i pielêgnuj swoj¹ roœlinkê” akcja sadzonek Leroy Merlin,

s³odkie niespodzianki. Szczegó³y udzia³u na www.zacisze.waw.pl.

godz. 18.00 - Fina³ instalacji malarskiej Majki Kiesner. Przez

ca³e popo³udnie mo¿na œledziæ proces powstawania instalacji

i obejrzeæ na koniec pe³en efekt.

8.10 (niedziela) godz. 15.00 - Praska Ferajna zaprasza na

wycieczkê po Zaciszu (3 godziny). Spotkanie: ul. Koœcieliska 1.

10.10 (wtorek) - „Œwiat musicalu bis”-  godz. 19.00 Spotkanie

organizacyjne dla uczestników projektu i rodziców (grupa dzieciêca).

Godz. 19.45 Spotkanie z grup¹ m³odzie¿ow¹. Obecnoœæ obowi¹zkowa.

13.10 (pi¹tek) godz. 19.00-21.00-  Florystyka „Wspomnienie

lata” – wianki i kompozycje kwiatowe. Op³ata 70 z³.

14.10 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* Podró¿e wehiku³em sztuki. Historia sztuki dla najm³odszych

(7-12 lat). Temat: Rysunek jako najstarsza i najpopularniejsza

technika artystyczna. Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³.

* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat.

Temat: Jak powstaje film i co to jest animacja poklatkowa. I grupa –

godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

15.10 (niedziela) godz. 12.00 - Praska Ferajna zaprasza na

wycieczkê rowerow¹ „Z Zacisza przez Elsnerów na Targówek”

(3 godziny). Spotkanie: stacja Veturilo przy DK Zacisze.

19-21.10 (czwartek-sobota) - Artystycznie w Radziejowicach. Wernisa¿

wystawy „Polskie kwiaty” Pracowni rysunku i malarstwa UTW DK Zacisze

oraz koncert zespo³ów wokalnych „Zaciszañska Nuta” i „¯urawie”,

dyrygent Jan Czerwiñski - repatriant z Kazachstanu, w Domu Kultury w

¯abiej Woli. Wyjazd artystyczno-integracyjny studentów UTW DK Zacisze.

20.10 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Temat: Polska

w œwiatowym systemie politycznym - prof. zw. Ryszard Stemplowski

- prawnik, historyk, dyplomata, autor ksi¹¿ek. Inauguracja

obchodów 100-lecia Niepodleg³oœci Polski. Wstêp wolny.

21.10 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w

wieku 4-9 lat. Temat: Gwiazdka z nieba. I grupa – godz. 10.00,

II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

* Lego Twórcze Budowanie dla dzieci w wieku 5-10 lat. Godz.

10.00-14.00. Op³ata 50 z³.

* Decoupage dla dzieci 9+. Temat: Lampiony pe³ne blasku.

Godz. 10.00-12.30. Op³ata 40 z³.

* uTKANA sobota – warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doro-

s³ych. Godz. 9.30-13.30. Op³ata 50 z³.

21.10 (sobota) godz. 10.00 - „Œwiat musicalu bis” warsztaty dla

uczestników projektu w Teatrze Rampa?. Finansowanie: Fundusz

Animacji Kultury WPEK w ramach zadania III - projekty rewitalizacyjne.

22.10 (niedziela) godz. 17.00 - 50 Urodziny Domu Kultury Zaci-

sze. W programie: koncert – Alicja Majewska, W³odzimierz Korcz,

Warsaw Opera Quartet; chwila wspomnieñ; tort urodzinowy.

Bilety w cenie 20 z³ (liczba miejsc ograniczona).

25.10 (œroda) godz. 11.00 - Spotkanie Ko³a Terenowego

Sybiraków Warszawa Praga-Pó³noc z m³odzie¿¹.

27.10 (pi¹tek) godz. 19.00-21.00 - Florystyka „1 listopada –

wi¹zanka okolicznoœciowa”. Op³ata 90 z³.

28.10 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w

wieku 4-9 lat. Temat: Czy istnieje magia? I grupa – godz. 10.00,

II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

* Akwarela dla dzieci 7+. Temat: Niebo w akwareli. Godz. 10.30-

12.00. Op³ata 20 z³.

28.10 (sobota) godz. 10.00 - „Œwiat musicalu bis” warsztaty dla

uczestników projektu w Teatrze Rampa. Finansowanie: Fundusz

Animacji Kultury WPEK w ramach zadania III - projekty rewitalizacyjne.

28.10 (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych.

Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.
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XLVI Sesja Rady Dzielnicy Targówek

Projekt pierwszej uchwa³y

dotyczy³ zmian do za³¹czni-

ka dzielnicowego do bud¿e-

tu m.st. Warszawy na rok

2017. Radni zadali wiele

pytañ, na które odpowiada³

burmistrz S³awomir Antonik.

Do projektu do³¹czone by³y

2 autopoprawki, m.in. zwiêk-

szenie œrodków do dyspozycji

dzielnicy o 10 120 635 z³.

Uchwalono zwiêkszenie

œrodków o 11 506 185 z³ na

wynagrodzenie dla pracowni-

ków oœwiaty i na dotacje dla

niepublicznych placówek

oraz 1 326 000 z³ na remonty

w placówkach oœwiatowych.

Druga autopoprawka przewi-

duje zwiêkszenie o 2 909 070 z³

na adaptacjê willi przy ul.

Siarczanej na Centrum

Kultury i Aktywnoœci Lokal-

nej oraz zagospodarowanie

terenu.

Uchwa³ê popar³o 18 radnych,

1 by³ przeciw, 4 wstrzyma³o

siê od g³osu.

Projekt drugiej uchwa³y

dotyczy³ zmiany granic miê-

dzy dzielnicami: Targówek i

Praga Pó³noc. W dyskusji na

pytania radnych odpowiada³

wiceburmistrz Grzegorz Ga-

decki. Przed sesj¹ na ten

temat wypowiadali siê miesz-

kañcy: 276 by³o „za”, 2 –

„przeciw”, 1 wstrzyma³ siê

od g³osu. Reprezentuj¹cy

mieszkañców radni zdecy-

dowanie poparli zmianê: w

g³osowaniu 20 by³o „za”, 1

„przeciw”.

Zmiana granicy polega

na do³¹czeniu 13 dzia³ek

ewidencyjnych o ³¹cznej

powierzchni 11,3872 ha,

stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu

Pañstwa. Zmiana pokrywa

siê z lini¹ kolejow¹. Pozy-

tywn¹ opiniê w sprawie

proponowanych zmian

wyda³ Marek Mikos, p.o. dy-

rektora Biura Architektury i

Planowania Przestrzennego.

Zgodê na tê zmianê wyrazi³

te¿ Tomasz Myœliñski, dyrek-

tor Biura Geodezji i Katastru

Urzêdu m.st. Warszawy. T¹

uchwa³¹ Rada Dzielnicy

Targówek pozytywnie zaopi-

niowa³a projekt uchwa³y

Rady m.st. Warszawy.

Na wniosek radnego

Grzegorza Golca w paŸ-

dzierniku odbêdzie siê

nadzwyczajna sesja Rady

Dzielnicy Targówek.                 K.

Zmiany w bud¿ecie

i granicy dzielnic
27 wrzeœnia, na wniosek zarz¹du dzielnicy, odby³a

siê sesja. Obrady prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady,

Krzysztof Miszewski. Przyby³a liczna grupa mieszkañców

z dwoma banerami, na których umieszczono napisy:

„Targówek czeka na OPS dla osób z niepe³nosprawno-

œci¹ intelektualn¹” i „Dajcie nam godnie starzeæ siê na

Targówku”. Przygotowa³o je Katolickie Stowarzyszenie

Niepe³nosprawnych przy parafii œw. Marii Magdaleny

na Bródnie.

Otwarta 22 wrzeœnia w

Galerii 81o wystawa zatytu-

³owana „W g³êbi” ³¹czy w

sobie dwa cykle obrazów

autorstwa Karoliny Jaros³aw-

skiej i Klaudii Ka. Tytu³owa

g³êbia odnosi siê do œwiata

przyrody, do tego, co patrz¹c

na wodê, las czy góry,

zwykliœmy nazywaæ natur¹.

W drugim znaczeniu g³êbia

to spojrzenie w g³¹b siebie,

uœwiadamianie ukrytych

emocji i pragnieñ. Prezento-

wana w Galerii 81o wystawa

to w³aœnie dwa odmienne

spojrzenia ró¿nych osobowoœci

artystycznych na ten sam

temat - przyrodê i na zwi¹zek

z ni¹ cz³owieka.

Karolina Jaros³awska,

urodzona w 1977 roku w

Bia³ymstoku ukoñczy³a w

2007 roku wydzia³ malarstwa

na Akademii Sztuk Piêknych

w Gdañsku. Klaudia Ka , uro-

dzona w 1984 roku w War-

szawie uzyska³a w 2008 roku

dyplom z wyró¿nieniem na

Europejskiej Akademii Sztuk

w Warszawie. Obie malarki

maj¹ za sob¹ wiele wystaw

indywidualnych i zbiorowych

w kraju i za granic¹. Obie te¿

dzia³aj¹ w Stowarzyszeniu

Hokuspokus i wspó³tworz¹

od 2011 roku Galeriê 81o.

Obecnie postanowi³y razem

zaprezentowaæ swoje prace

z ostatnich kilku miesiêcy.

Choæ przyroda jest dla nich

obu punktem wyjœcia, to nie

znajdziemy u ¿adnej z nich

typowych przedstawieñ pej-

za¿y. Czarno-bia³e p³ótna

Karoliny, przedstawiaj¹ce

wodospady, odnosz¹ siê do

tego, co w przyrodzie jest

dynamiczne i zmienne. Pa-

trz¹c wrêcz odczuwamy ruch

wody, s³yszymy jej plusk. Po-

przez wielokrotne nak³adanie

tylko czarnej i bia³ej farby

artystce uda³o siê uzyskaæ

zadziwiaj¹ce odcienie szaro-

œci, wpadaj¹ce niekiedy w

rozmyty b³êkit. Dodatkowo

artystka eksperymentuje z

surowym p³ótnem, tzn. po-

zbawione blejtramu i ramy

p³ótna rozpostarte s¹ wprost

na œcianie lub zwisaj¹ na

sznurku z sufitu. Te p³ótna

faluj¹, wspó³graj¹ z przedsta-

wion¹ na nich wod¹, mo¿na

powiedzieæ, ¿yj¹ w³asnym

¿yciem. Jeœli by szukaæ

Ÿróde³, impulsu do takiego

przedstawienia natury, nale¿y

wspomnieæ o inspiracji artystki

japoñsk¹ sztuk¹ malowania

na jedwabiu z okresu Edo.

Zupe³nie inaczej wprowa-

dza nas do œwiata przyrody

Klaudia. To podró¿ do g³êbi

duszy, poszukiwanie spokoju

poprzez uœwiadomienie sobie

zwi¹zku z przyrod¹. Jesteœmy

przecie¿ tylko jednym z

wielu ¿yj¹cych gatunków,

mocno zwi¹zanym z innymi.

U Klaudii cz³owiek jest

wrêcz zroœniêty z natur¹,

opleciony ga³êziami drzew.

Na malowanych przez Klau-

diê portretach cz³owiek jest

drzewem - drzewo ma ludzk¹

twarz.

„Poetyckie, wrêcz onirycz-

ne obrazy Klaudii przenosz¹

widza w œwiat bez czasu,

bezpieczny i cichy” - napisa³a

kuratorka wystawy, dr Julia

Lewandowska.

Rzeczywiœcie, te surreali-

styczne obrazy z pogranicza

jawy i snu nie przera¿aj¹, lecz

tchn¹ spokojem istoty, która

W g³êbi
Cz³owiek jest czêœci¹ natury – zdaj¹ siê mówiæ obrazy

dwóch m³odych artystek, Karoliny Jaros³awskiej

i Klaudii Ka, prezentowane obecnie w Galerii 81o na

warszawskiej Pradze.

znalaz³a swoje miejsce w

przyrodzie, bliskoœæ innych,

niekoniecznie ludzkich istot.

Obydwie artystki, ró¿nymi

sposobami, ró¿nymi techni-

kami, poprzez przyrodê

mówi¹ o cz³owieku, przeka-

zuj¹ nam komunikat o ludz-

kich emocjach, pragnieniach,

poszukiwaniach sensu ¿ycia.

One znalaz³y ten sens w

afirmacji ¿ycia w zgodzie z

natur¹.

Wystawa malarstwa Karo-

liny Jaros³awskiej i Klaudii Ka

„W g³êbi” w Galerii 81o przy

ul. K³opotowskiego 38 lok. 5

czynna bêdzie do 10 listo-

pada 2017 roku.

Joanna Kiwilszo

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

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

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel

LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University w Quezon City oraz

Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej

w Pasay na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej

i wioski Anapo przynale¿nej do Benquet Tribe,

która s³ynie z daru uzdrawiania praktykowanego

i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych or-

ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.

Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a

na wszystkich poziomach energii duchowej likwi-

duj¹c 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.

LOTHAR 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,

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo¿liwe s¹ te¿

wizyty domowe czy w innych wybranych

przez pacjenta miejscachw dniach:

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,

19, 20, 21 paŸdziernika

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19

pod numerami tel.: 22 679-22-47,

605 324 865, 605 177 007.

Wiêcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

MATEMATYKA - nauczycielka

udziela korepetycji

tel. 698-414-705

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA

ul. Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

ginekolog, psychiatra

US£UGI

ADWOKAT JOANNA LIPKA

przyjmuje ju¿ na Grochowie przy

ul. Grenadierów 12 - umowy,

odszkodowania, rozwody,

alimenty, nieruchomoœci,

spadki, sprawy karne,

porady, tel. 517-355-662

AGD, telewizory, anteny -

naprawa, dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,

www.serwis-rtv.waw.pl

ROLETY dzieñ, noc 514-165-445

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

tel. 22 789-33-89, 506-938-201

WYKOÑCZENIA, remonty,

profesjonalnie - niedrogo

882-836-741

ZABUDOWY balkonowe

514-165-445

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

Z£OTA r¹czka 606-181-588

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi cenne

ksi¹¿ki 22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

789-090-573

SPRZEDAM

SPRZEDAM eleganckie

dwupoziomowe mieszkanie,

139 m2, 5 pokoi, Bia³o³êka,

602-315-457

mini og³oszenia

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

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

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

tel. 22 679-23-41, 600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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www.drzwiokna.waw.pl

Proszê Szanownych Pañ-

stwa - tam gdzie jest wiedza,

nie ma sporu ani czarnych

bilbordów. Jacek Kurski styg-

matyzuj¹c i traktuj¹c nas jako

ciemny lud pope³ni³ typowy

b³¹d krocz¹cych jak walec

pysza³ków. Zg³osi³ siê na

ochotnika, by œciemniaæ i zakli-

naæ rzeczywistoœæ w telewizji.

Na przyk³ad, jego konkurs

wiedzy o Jasnej Górze jest po-

zbawiony du¿ej dozy wiedzy o

tym szczególnym dla S³owian

miejscu. Drug¹ po³owê przed-

stawiê w kolejnych felietonach.

A tymczasem powróæmy na

³ono nauki i przejrzystych zasad,

obowi¹zuj¹cych w medycynie

weterynaryjnej. Pierwotn¹ kon-

cepcj¹ weterynarii jest dba³oœæ

o zdrowie .... cz³owieka, aliœci

poprzez zdrowie zwierz¹t. Na

drogach ca³ej Polski dochodzi

do wypadków komunikacyjnych

z udzia³em zwierz¹t wolno

¿yj¹cych. W ka¿dym przypadku

nale¿y potr¹cone zwierzêta

traktowaæ jako podejrzane o

choroby zakaŸne. Zwierzêta z

prawid³owym, silnym instynktem

samozachowawczym powinny

unikaæ ludzi i cywilizacji w sze-

rokim pojêciu. Je¿eli dzieje siê

inaczej, musimy „chuchaæ na

zimne”. W ostatnich latach we

wschodnich rejonach coraz

bardziej rozprzestrzenia siê

afrykañski pomór œwiñ. Choroba

atakuje tak¿e dziki. Na Mazow-

szu pojawi³a siê wœcieklizna u

nietoperzy. Ka¿dy ssak, w tym

cz³owiek, mo¿e byæ zagro¿ony

t¹ chorob¹. Nietoperze, po-

przez zdolnoœæ rozwlekania

zarazy, otrzyma³y miano lata-

j¹cych lisów, które to by³y jej

g³ównym wektorem. W zwi¹z-

ku z zagro¿eniami prosi³bym

Szanownych Pañstwa o zacho-

wanie instynktu samozacho-

wawczego i zawiadamianie

s³u¿b, je¿eli dojdzie do wypadku

i zabierania zw³ok z miejsca

zdarzenia. Nie nara¿ajcie siebie

i swoich bliskich na k³opoty.

W zesz³ym tygodniu pewien

mê¿czyzna œmiertelnie potr¹ci³

dzika. Zw³oki zwierzêcia zapa-

kowa³ do samochodu i pewny

swojej wiedzy i racji za¿¹da³

ode mnie badania w kierunku

w³oœnicy. Uœwiadomi³em mu,

¿e prawo do od³owu przys³uguje

wy³¹cznie myœliwym i zabiera-

j¹c zw³oki pope³nia przestêp-

stwo. Niestety, coraz czêœciej

odnotowujemy kradzie¿e

zw³ok zwierz¹t potr¹conych.

W³oœnica oprócz wœcieklizny,

afrykañskiego pomoru œwiñ,

tasiemczyc, b¹blowicy,

glistnicy, toksoplazmozy,

motyliczki miêœniowej, wêgor-

czycy, œwierzbu prawdziwego,

grzybic jest dodatkowym za-

gro¿eniem i zoonoz¹. Amato-

rów zdrowej dziczyzny odsy-

³am do skupów. Zdobywajmy

wiedzê, uczmy siê i b³agam -

nie róbmy z siebie ciemnego

ludu.

Ciemny lud i czarne bilbordy

26 wrzeœnia przy g³ównej alei Parku Praskiego,

przed wejœciem do ZOO od strony Alei Solidarnoœci

stan¹³ monumentalny, pokryty kolorowymi

napisami miœ. To piêciometrowa, geometryczna

instalacja francuskiego rzeŸbiarza, projektanta

mody i za³o¿yciela fundacji Art Gang, Ylana

Anoufy.

Pluszowy miœ towarzyszy³ artyœcie od najm³od-

szych lat. Postanowi³ wiêc stworzyæ podobnego

misia z metalu, jako symbol szczêœcia, przyjaŸni

i dzieciêcych zabaw, aby rozwesela³ nie tylko

dzieci. Do stworzenia misia artystê zainspirowa³a

Miœ Anoufa w Parku Praskim
Wszyscy pamiêtamy tytu³owego „misia na miarê naszych mo¿liwoœci” z filmu Stanis³awa

Barei. Praga ma innego misia. To AnoufaBear, 5-metrowa rzeŸba pokryta kolorowym graffiti,

która od kilku dni intryguje przechodniów w Parku Praskim.

równie¿ niezwyk³a historia rodziny ¯abiñskich,

dyrektora warszawskiego ZOO i jego ¿ony,

którzy podczas II wojny œwiatowej w swojej willi

na terenie ogrodu zoologicznego ukrywali ̄ ydów.

Miœ znalaz³ siê na Pradze dziêki poparciu

burmistrza Pragi-Pó³noc Wojciecha Zab³ockiego.

Ylan Anoufa wybra³ to miejsce i ozdobi³ swoj¹

rzeŸbê herbem Pragi  równie¿ z innego powodu.

– Praga jest dla mnie dzielnic¹ sztuki. Dzielnic¹,

która wzmocni swoj¹ artystyczn¹ rolê w nadchodz¹-

cych latach. Wierzê w to - jest tu du¿o ciekawych

ludzi i du¿o potencja³u. Chcia³em t¹ rzeŸb¹

pokazaæ, ¿e wszystko jest mo¿liwe, ¿e wystarczy

uwierzyæ w siebie - podkreœla artysta.

Anoufa t³umaczy, ¿e dobrze siê czuje na Pradze.

- To miejsce jest stworzone dla mnie. Jest tu

zielono i s¹ miejsca, które mnie inspiruj¹. Mam plan,

by znaleŸæ tutaj swoje artystyczne studio – mówi.

Anoufa Bear jest tak¿e maskotk¹ fundacji Art Gang,

która propaguje rozwój dzieci poprzez sztukê

i uczy je kreatywnego myœlenia. Fundacja zajmuje

siê szczególnie dzieæmi z domów dziecka.

JK

Pomó¿ organizmowi rozwi¹zaæ problem

z nadwag¹, zakwaszeniem, nadciœnieniem itp.

Zrzuæ zbêdne kilogramy bez efektów jojo.

Nowa metoda od niedawna w Polsce.

Spróbuj, to nic nie kosztuje.

Darmowe pomiary t³uszczu

i kwasowoœci organizmu.

Przed³u¿ swoje ¿ycie.

Otyli ¿yj¹ krócej.

Zadzwoñ tel. 602 267 377.

Gie³da przy Jagielloñskiej

mia³aby 93 miejsca stoj¹ce i 20

miejsc na samochody, otwar-

ta by³aby od 8.00 do 15.00 w

sobotê i niedzielê, a opiek¹

mia³by j¹ otaczaæ ZPTP. Na

spotkaniu wyraŸnie zarysowa³y

Bazar pod dyktando miasta
W Centrum Wielokulturowym na Placu Hallera odby³o siê

28 wrzeœnia spotkanie informacyjne poœwiêcone przysz³oœci

gie³dy sobotnio-niedzielnej na terenie Oœrodka Rekreacyjnego

„Namys³owska”. Gie³da przy Namys³owskiej ma dzia³aæ do

5 listopada, bo w po³owie miesi¹ca wchodzi ju¿ inwestor na plac

budowy. W tym miejscu ma powstaæ nowoczesny zespó³

wypoczynkowo-basenowy. Wbrew mieszkañcom i kupcom

Ratusz chce przenieœæ gie³dê w okrojonej formie na parking

przy Jagielloñskiej – w bezpoœrednie s¹siedztwo Placu Hallera.

Przeciwny temu rozwi¹zaniu jest te¿ zarz¹d dzielnicy.

siê dwie frakcje – kupców i

mieszkañców, które zgadza³y

siê w jednym – ka¿da inna lo-

kalizacja jest lepsza od tej.

Zakres spraw, pytañ i problemów,

jakie niesie ta przeprowadzka

by³ ju¿ rozbie¿ny, co utrudnia³o

prowadzenie spotkania.

Mieszkañcy s¹ zaskoczeni,

¿e nie by³o konsultacji w kwestii

nowej lokalizacji dla gie³dy, na co

jednak wg reprezentuj¹cego Miasto

na spotkaniu Wiceprezydenta

M. Olszewskiego nie ma ju¿ czasu.

Pod presj¹ zebranych kupców

Miasto zmieni³o jednak tryb

przyjmowania wniosków z „kto

szybszy ten lepszy” na losowanie

oraz charakter i datê spotkania

informacyjnego dla kupców.

Spotkanie na terenie obecnej

gie³dy odbêdzie siê w tygodniu,

a nie jak planowano w sobotê,

kiedy kupcy zajêci s¹ handlem.

Mieszkañcy z kolei obawiaj¹

siê  rozprzestrzeniania siê handlu

poza teren wyznaczony, ha³as,

zaœmiecanie i zanieczyszczanie

terenu oraz problemy z parkowa-

niem. Miasto chce na weekendy

zwê¿aæ Jagielloñsk¹, przezna-

czaj¹c skrajne pasy jezdni na

dodatkowe miejsca parkingowe.

Na spotkaniu pada³y liczne

propozycje innych lokalizacji,

konsekwentnie jednak odrzuca-

ne przez przedstawicieli Miasta.

Jedyn¹ mo¿liw¹ lokalizacj¹

jest ulica Paderewskiego w

Rembertowie, i w przysz³oœci

ewentualnie, teren przy ulicy

11 Listopada na wysokoœci

Namys³owskiej, co zadowoli³oby

mo¿e bardziej i mieszkañców

i kupców, jednak jest to teraz

plac budowy zajêty przez metro.

Przypomnijmy, ¿e w nied³ugim

czasie na Placu Hallera rozpoczn¹

siê prace zwi¹zane z przekszta-

³ceniem go w Centrum Lokalne. A,

jednym z proponowanych elemen-

tów tego Centrum mia³ byæ bazar

jednodniowy w czêœci zachodniej

placu tj. od obecnej pêtli autobu-

sowej do ulicy Jagielloñskiej. Po-

mys³ przepad³ w ubieg³orocznych

konsultacjach spo³ecznych.

Mieszkañcy jednog³oœnie wypo-

wiedzieli siê przeciw stoiskom

handlowym na terenie placu i za

odtworzeniem lokalnego handlu

w lokalach u¿ytkowych wokó³.

Wydaje siê, ¿e Ratusz przenosz¹c

na si³ê gie³dê w lokalizacjê, która

nikomu nie odpowiada, próbuje

dzia³aæ metod¹ faktów dokona-

nych. Wed³ug wiceprezydenta

Micha³a Olszewskiego gie³da

mia³aby tam pozostaæ przez oko³o

dwa lata. Po tym czasie, mo¿na

mniemaæ, ¿e mieszkañcy przy-

zwyczaj¹ siê i sami zaproponuj¹

przeniesienie gie³dy na Plac

Hallera, spe³niaj¹c projekt przed-

stawiony na pocz¹tku konsultacji

przez architektów z firmy Jazz+.

Tymczasem prace adaptacyjne

na parkingu przy Jagielloñskiej

trwaj¹.

Beata Bieliñska-Jacewicz
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Ch³odnym okiem

Praski folwark

Bia³o³êcka karuzela

Prosto z mostu

Kolejne szaleñstwo puka do

bram polskiej szko³y. Okazuje

siê, ¿e zadania domowe... na-

ruszaj¹ prawa dziecka. Marek

Michalak, rzecznik praw dziecka,

wyst¹pi³ z tak¹ tez¹ do ministra

edukacji narodowej. Ponoæ ze

skargami na nadmiar zadanych

prac domowych do rzecznika

zg³aszaj¹ siê i dzieci, i rodzice.

¯e dzieci - to nic dziwnego;

Edmund Niziurski nie wymyœli³

czegoœ takiego tylko dlatego,

¿e w jego czasach nie by³o

rzecznika praw dziecka. ¯e

rodzice - te¿ nie powinno dziwiæ.

Pierwsze pokolenie, które nie

musia³o siê uczyæ matematyki

do matury, a zamiast klasówek

mia³o testy, wstydzi siê teraz

swojej ignorancji przed dzieæmi,

szukaj¹cymi u nich pomocy

przy odrabianiu lekcji. Ale ¿eby

powa¿ny urzêdnik do drugiego

powa¿nego urzêdnika?

Wed³ug rzecznika „dopuszcza-

nie do nadmiernego obci¹¿ania

dzieci pracami domowymi naru-

sza przepis art. 31 Konwencji o

prawach dziecka, zgodnie z

którym Polska uznaje prawo

dziecka do wypoczynku i czasu

wolnego oraz stanowi nieuza-

sadnion¹ ingerencjê szko³y w

¿ycie prywatne rodzin.” Do tego

„uczniowie s¹ przemêczeni,

zniechêceni do zajêæ szkolnych,

nie maj¹ mo¿liwoœci odpoczynku

oraz szans na realizowanie i

rozwijanie pasji.” A przecie¿

szko³a powinna bawiæ, nie

uczyæ, i w ¿adnym wypadku nie

byæ miejscem rozwijania pasji -

te, wiadomo, uczniowie rozwi-

jaj¹ gdzie indziej... Tylko nie

dziwmy siê, ¿e w nastêpnym

pokoleniu naruszeniem praw

dziecka oka¿e siê obowi¹zek

przychodzenia na lekcje.

Niech powy¿sze zgryŸliwoœci

nie przes³oni¹ faktu, i¿ uwa¿am

Marka Michalaka za jednego

z sensowniejszych urzêdników,

jacy siê nam trafili w III RP.

Piszê to, gdy przeszed³ niezau-

wa¿ony jego ostatni sukces,

œciœlej mówi¹c: nie zwróci³y na

niego uwagi media przychylne

rz¹dowi, natomiast komentato-

rzy opozycyjni rytualnie - jak

psy Paw³owa - zarzucili nowe-

mu projektowi wszystko to co

zwykle, z ci¹gotkami PiS do

autorytaryzmu na czele.

Chodzi o ustawê z 15 wrzeœnia

2017 r. o ochronie zdrowia

przed nastêpstwami korzysta-

nia z solarium, zabraniaj¹c¹

naœwietlania dzieci rakotwór-

czymi promieniami UV w

solariach, i radykalnie ograni-

czaj¹c¹ reklamê takich przy-

bytków. Marek Michalak wal-

czy³ o tê ustawê od 2009 r.,

maj¹c poparcie najwybitniej-

szych polskich lekarzy radio-

logów i onkologów. Wreszcie,

po kolejnym apelu rzecznika,

z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ w

tej sprawie wyst¹pi³ Prezydent

Andrzej Duda.

Wojna PO-PiS-owa w tym

przypadku by³a o tyle bez sen-

su, ¿e Marek Michalak zosta³

rzecznikiem praw dziecka

dziewiêæ lat temu z rekomen-

dacji Platformy Obywatelskiej,

a przeciwko jego kandydaturze

g³osowali wówczas m.in. pos³o-

wie PiS. Na szczêœcie projekt

ustawy popar³y tym razem

wszystkie kluby parlamentarne,

od Nowoczesnej po Kukiza.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Wieœæ szybkiem lotem po face-

boku sie roznies³a. Pojawi³ siê w

praskiem parku. Wielki kolorowy i

ze stali nierdzewnej zespawany.

Piêæ metrów wzrostu cudo owo

ma. Kolorowe niczem jarmarki i

w takiej tonacji wystylizowane.

Zachwyci³o w³adze nasze, a

szczególnie burmistrza, którego

nazwe na uszku malowane ma.

Burmistrz uroczyœcie cudo otwo-

rzy³. Przemowe o wartoœciach

strzeli³. Jakem sie dowiedzia³, tom

kamasze czem prêdzej za³o¿y³

kije, w graby zabra³ i do praskiego

parku cugiem pogna³. Lekko za-

dyszany dziwowa³em siê i dziwo-

wa³em. Naród praski t³umnie

wokó³ zebrany wartko komentowa³.

Co to byæ ma, zapytywa³ mi³oœnik

winka taniego. Piwo reklamuj¹,

pyta³ inny w œwiecie oblatany,

któremu bear z beer sie pomyliæ

musia³o. Œcianke wspinaczkowe

otwieraæ bedo - pyta³ m³odzian

lekko pryszczaty. Patrz pan mówi³a

pani w œredniem wieku nieczego

nie uszanujo, ogrodowe dekoracje

miasta sto³ecznego zagro¿one.

Jeszcze go pewnie nie skoñczyli,

a ju¿ bazgro³amy uskuteczni³y

fuka³a staruszka. Znowu francuzy

okolice nam szpeco, jak pare mie-

siêcy nazad te co malunki po po-

dwórzach robi³y. Panie Szanowny

za swoje zrobi³ - dziwowa³ siê inny

- altruista jaki. Patrz pan, niech ja

skonam, coœ w tem innego musi

byæ, to jaki koñ Trojanina, pusty we

œrodku. Spodoba³a mnie sie ta

figura - rzek³a starszej daty kobitka,

na oko uwa¿asz Pan gustowna

sztuka przez du¿e S. Ile mni³oœci

zaszczebiota³y podlotki, takie insta-

lacyje w obecnym czasie w modzie.

Za dzwoñca, czyli szwajcara przed

warszawskiem ZOO robiæ bêdzie

- stwierdzi³ dystyngowany jego-

moœæ z laseczk¹ krocz¹cy.

Tak to obywatele prascy misia

ufundowanego nam komentowali.

Misio jaki jest, ka¿dy zobaczyæ

mo¿e. To miœ na miarê naszych

mo¿liwoœci? Bareja ma godnych

nastêpców. Instalacjê misia za-

projektowa³ francuski artysta Ylan

Anouf,  miœ uzyska³ pozwolenie na

ekspozycjê przez szeœæ miesiêcy.

PS. Miœ mi siê nie podoba,

krzykliwy nieznoœnie, szpeci

prask¹ przestrzeñ publiczn¹, nie

odczuwam p³yn¹cych z tego wartoœci.

Mam nadziejê, ¿e po 6 miesi¹-

cach zniknie, a ci, którzy wydali

na to zgodê, za rok, po wyborach,

znikn¹ z praskiego urzêdu.

PS. Tak jak s¹dzi³em, ostatnia

sesja nie przebiega³a zgodnie z

planem zarz¹du do tego stopnia,

¿e do dziœ trwa og³oszona w jej

trakcie przerwa. Niestety, chyba

sprawdzaj¹ siê moje przewidy-

wania i wykonanie inwestycji

zakoñczy siê gigantyczna klap¹.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

O rzeczniku Ÿle i dobrze

Misio

Warszawska reprywatyzacja

dotknê³a bardzo wielu miesz-

kañców stolicy. Dlatego te¿

dzia³ania Komisji Weryfikacyjnej

ds. Reprywatyzacji bacznie

obserwujê, maj¹c nadziejê, ¿e

du¿y procent, jeœli nie wszystkie

decyzje zwrotowe sto³ecznego

ratusza, zostan¹ uchylone.

Wiele zaniedbañ, wiele nie-

prawid³owoœci i brak nale¿ytej

starannoœci w realizacji podsta-

wowych obowi¹zków doprowa-

dzi³y do jak¿e wielu tragedii

ludzkich. A przy tym obna¿y³y

zerowy poziom empatii i zro-

zumienia dla poszkodowanych

lokatorów ze strony urzêdników.

Sk¹d a¿ taka buta i arogancja?

Czy my mieszkañcy, wybie-

raj¹c swoich przedstawicieli do

Rady m.st. Warszawy, oddaj¹c

swój g³os na konkretnego kan-

dydata na prezydenta miasta,

takich dzia³añ oczekiwaliœmy?

Brak konkretnych dzia³añ ze

strony ratusza na liczne sygna³y

i zg³oszenia zarz¹du Dzielnicy

Pragi Pó³noc w sprawie uchybieñ

przy zwrocie praskich budynków:

m.in. £ochowska 38, Jagielloñska 14,

Stolarska 9  skutkowa³ z³o¿eniem

do prokuratury stosownych za-

wiadomieñ. Nie mo¿na bowiem

zwracaæ nieruchomoœci osobie

zmar³ej przed 70 czy 40 laty, osobie,

która aktualnie liczy³aby sobie

ponad 130 lat (superstulatek).

Zastanawiaj¹cym jest, jaka by³a

faktyczna przyczyna zlekcewa¿enia

przez m.st. Warszawa zg³oszo-

nych przez dzielnicê uwag i

wniosków. Czy¿by fakt, ¿e na

Pradze Pó³noc mieszkañcy po-

wierzyli w³adzê przedstawicielom

innej opcji politycznej? Odpo-

wiedzialnoœæ, przejrzystoœæ,

równoœæ, zdolnoœæ i kompetencja

administracyjna to tylko niektóre

elementy polityki dobrego zarz¹-

dzania, ale na pewno nie przyna-

le¿noœæ partyjna.

Czy z tych samych pobudek

ratusz nie podejmuje ¿adnych

dzia³añ naprawczych wobec

Zak³adu Gospodarowania

Nieruchomoœciami w dzielnicy?

Przypomnijmy zatem, ¿e Praga

Pó³noc ze wzglêdu na stan

techniczny posiadanego zasobu

lokalowego i wieloletnie zanie-

dbania potrzebuje wysoko wy-

kwalifikowanej, doœwiadczonej

i zaanga¿owanej kadry pra-

cowników, którzy s¹ jednym z

gwarantów do uzyskiwania

efektywnych wyników. Przed

nami bowiem wiele inwestycji

…Niezgoda rujnuje

(m.in. realizacja programu ciep³o

sieciowe, ZPR), a realizacja planu

na poziomie 12,5% po oœmiu

miesi¹cach nie rokuje sukcesu.

W administracji za szkody po-

wsta³e przez celowe dzia³ania

albo szkodliwe zaniechania

dzia³añ, zaniedbañ, zjawiska

bylejakoœci, rutyny, braku kom-

petencji, kumoterstwo p³acimy

my wszyscy, ca³e spo³eczeñstwo.

„Nie bój siê pomy³ek, pod

warunkiem, ¿e nie pope³nisz

tego samego b³êdu dwa razy”

– Theodore Roosevelt

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Dzisiejszy felieton postanowi³em

poœwiêciæ planowaniu przestrzen-

nemu, czyli kwestii mocno rzutuj¹cej

na ¿ycie ka¿dego z nas, choæ nie

zawsze zdajemy sobie z tego sprawê.

Czym w³aœciwie jest planowanie

przestrzenne? W du¿ym uprosz-

czeniu to proces polegaj¹cy na

regulowaniu przestrzeni, w której

¿yjemy. W ramach tego procesu

poszczególne obszary zyskuj¹

okreœlone funkcje, np. mieszkaniow¹,

rekreacyjn¹ czy przemys³ow¹.

Innymi s³owy, w wyniku regulowania

danej przestrzeni w jednej czêœci

miasta dominowaæ bêdzie zabudowa

mieszkaniowa, w innej powstanie

park i szko³a, a w kolejnej biurowce

z miejscami pracy.

Narzêdziami regulacji prze-

strzeni s¹ dokumenty planistyczne

– studium uwarunkowañ i kierunków

zagospodarowania przestrzennego

(okreœla ogólne kierunki) oraz two-

rzone na jego podstawie bardziej

szczegó³owe miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego

(MPZP). Obydwa dokumenty

przyjmowane s¹ w formie uchwa³y

przez radê gminy, przy czym

MPZP s¹ równoczeœnie Ÿród³em

prawa miejscowego, a tym stanowi¹

podstawê do wydawania decyzji

administracyjnych.

W Warszawie obowi¹zuje 258

planów miejscowych, które pokry-

waj¹ swoim zasiêgiem ok. 36%

powierzchni miasta. Tylko 3 plany

obowi¹zuj¹ na Pradze Pó³noc

(Praga Centrum, rejon Dworca

Wschodniego i Nowa Praga II).

Ostatni plan dla Pragi przyjêto w

2013 r. W przypadku pozosta³ych

czêœci dzielnicy (Szmulowizna z

Micha³owem, Nowa Praga, Port

Praski, Golêdzinów, Pelcowizna

ze Œliwicami) plany s¹ w ró¿nym

stadium przygotowania.

Brak planów oczywiœcie nie

wstrzymuje rozwoju. Ustawodawca

stworzy³ rozwi¹zanie doraŸne, czyli

decyzjê o warunkach zabudowy

(tzw. wz-tkê), na podstawie której

wydawane s¹ pozwolenia na budowê.

WZ-tki wydawane s¹ na wniosek

inwestorów przez dzielnicowe

wydzia³y architektury lub w przy-

padku wiêkszych kubaturowo

obiektów analogiczn¹ jednostkê

urzêdu miasta. Co ciekawe, o

WZ-tkê mo¿na staraæ siê nie bêd¹c

w³aœcicielem terenu. Wielu inwestorów

z WZ-tkami próbuje nastêpnie zrobiæ

biznes z w³aœcicielem. Procedura

wydawania WZ-tek jest mocno

krytykowana przez œrodowiska

architektów i urbanistów, m.in. za

du¿¹, zdaniem krytyków, swobodê

kszta³towania wskaŸników determi-

nuj¹cych inwestycje, w tym wskaŸ-

nika powierzchni zabudowy (który

czêsto znacz¹co odbiega od zapi-

sów ujêtych w projektach MPZP).

Sytuacja Pragi jest tutaj szczególna.

Nasza dzielnica skupia na sobie zain-

teresowanie wielu inwestorów. Wiêksza

czêœæ realizowanych i planowanych

inwestycji prowadzona jest na tych

obszarach Pragi, gdzie MPZP nie obo-

wi¹zuj¹. Taka sytuacja stwarza pokusê

znacz¹cego zagêszczania zabudowy i

przeznaczania na ³atwo sprzedawaln¹

mieszkaniówkê wiêkszoœci terenów.

Z czasem okazuje siê, ¿e brakuje

dzia³ek pod szko³y, parki, zak³ady pracy.

W ró¿nie rozumianym interesie inwesto-

rów (klarowne regu³y gry), urzêdników

(transparentnoœæ decyzyjna) i przede

wszystkim mieszkañców (dobrze

urz¹dzona przestrzeñ do ¿ycia) po-

winno le¿eæ jak najszybsze ustalenie

ram prawnych w³aœnie w postaci MPZP.

Na kwestiê planów miejscowych,

jako narzêdzia podnosz¹cego jakoœæ

przestrzeni Pragi zwrócili uwagê

autorzy Zintegrowanego Programu

Rewitalizacji. Niestety, od przyjêcia

ZPR w 2015 r. nie og³oszono ani

jednego nowego planu miejscowego

dla naszej dzielnicy… Mo¿e wiêc

trzeba ten proces przyspieszyæ?

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Reparacje to rekompensaty

finansowe za szkody i straty

spowodowane dzia³aniami wojen-

nymi, wyp³acane zaatakowanej

stronie. Na pocz¹tku 2004 roku

Rada Warszawy podjê³a uchwa³ê

zobowi¹zuj¹c¹ œp. Prezydenta

Lecha Kaczyñskiego do okreœle-

nia wartoœci strat poniesionych

przez miasto w rezultacie II wojny

œwiatowej. Ku zaskoczeniu

Zespo³u Doradców Prezydenta

okaza³o siê, ¿e w warszawskich

archiwach zachowa³y siê sze-

rzej nieznane, bardzo bogate

zbiory dokumentów na temat

strat wojennych Warszawy, a

nawet kraju. 22 kwietnia 2004

roku zostaje jednog³oœnie pod-

jêta uchwa³a Rady Warszawy

nr XXIX/587/2004 „w sprawie

okreœlenia trybu i zasad ustalenia

wartoœci strat, jakie ponios³a

Warszawa w wyniku II wojny

œwiatowej.” Pó³tora roku póŸniej

opracowanie jest gotowe do

prezentacji. Autorzy Raportu o

stratach wojennych Warszawy

oszacowali ca³oœæ strat mate-

rialnych poniesionych przez

miasto i jego mieszkañców

podczas II wojny œwiatowej na

18,2 miliarda przedwojennych

z³otych (wed³ug wartoœci z³otówki

z sierpnia 1939), czyli 45,3

miliardów dolarów (wed³ug war-

toœci obecnej). Po skorygowaniu

b³êdów oraz rozszerzeniu

szacunków straty Warszawy

zosta³y wycenione w sumie na

ponad 54 mld dolarów amery-

kañskich. Prezentacja raportu

odby³a siê 5 paŸdziernika 2005

roku w Muzeum Powstania

Warszawskiego, w 66. rocznicê

przyjêcia przez Adolfa Hitlera

defilady wojsk niemieckich w

zdobytej Warszawie. By³a to

jedyna wizyta niemieckiego dyk-

tatora w stolicy Polski. Niemcy

zamknêli ca³e Œródmieœcie, a

warszawiakom w czasie przejaz-

du Hitlera zakazali spacerowaæ

po chodnikach i wygl¹daæ przez

okna pod groŸb¹ kary œmierci.

Po prezentacji rozpoczê³y siê

przygotowania do wydania albumu

w jêzyku niemieckim. Niestety,

2 grudnia 2006 roku wybory na

Prezydenta Warszawy wygrywa

Hanna Gronkiewicz-Waltz i (sic!)

jeszcze w grudniu zawiesza

procedurê, do czasu wydania

w tej sprawie opinii eksperta

Platformy Obywatelskiej ds.

miêdzynarodowych. Po kilku

tygodniach ów „ekspert”, nie wy-

mieniony z imienia i nazwiska,

co jest znan¹ w warszawskim

ratuszu praktyk¹, formu³uje opiniê

negatywn¹ w kwestii wydania

albumu w jêzyku niemieckim i

rozprowadzenia go na terenie

Niemiec. Jako uzasadnienie po-

daje „mo¿liwy negatywny wp³yw

na relacje polsko-niemieckie.”

Szkoda, bo Niemcy od dawna

realizuj¹ politykê historyczn¹

s³u¿¹c¹ ich interesom równie¿

poza granicami swojego pañstwa.

W zesz³ym tygodniu Arkadiusz

Reparacje wojenne za straty

Warszawy 1939-1945

Spo³eczny obserwator

Mularczyk oraz Józef Menes

dotarli do nieznanego do tej pory

dokumentu ONZ dotycz¹cego

reparacji wojennych. Deklaracja

rz¹du PRL z 1969, która siê w

nim znalaz³a, œwiadczy o tym,

¿e Polska nie zrezygnowa³a z

praw do odszkodowañ wojen-

nych od Niemiec. Pomimo

up³ywu czasu sprawa jest

ci¹gle aktualna.

£ukasz Oprawski

by³y zastêpca burmistrza

Dzielnicy Bia³o³êka

Prawo i Sprawiedliwoœæ

Praga czeka

na plany miejscowe
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Huczne powitanie

w Galerii Pó³nocnej

By³ czas na spróbowanie

pysznoœci, autografy  oraz pa-

mi¹tkowe zdjêcia. Równolegle

z gotowaniem na scenie g³ównej,

na poziomie +1 odbywa³y siê

warsztaty teatralne dla dzieci

i spektakl Teatru Barnaby

„Czerwony Kapturek”. Dzieñ

zakoñczy³ koncert Margaret.

W sobotê na goœci czeka³

zakupowy maraton w towarzy-

stwie popularnych i lubianych

celebrytów: Mai Sablewskiej,

Macieja Musia³a i blogerów

Deynn&Majewski. Dla dzieci i

m³odzie¿y zaplanowano talent

show, w którym uczestników

nagradza³o gwiazdorskie jury

w sk³adzie Patrycja Kazadi,

Adam Zdrójkowski i Kasia

Bujakiewicz. Drugi dzieñ wiel-

kiego otwarcia swoim koncertem

uœwietni³a Cleo.

W niedzielê 1 paŸdziernika,

Galeria Pó³nocna zaprosi³a

wielbicieli srebrnego ekranu

na spotkanie z gwiazdami

serialu „M jak mi³oœæ”. O swojej

pracy na planie popularnej

telenoweli opowiadali: Teresa

Lipowska, Kasia Cichopek,

Ma³gorzata Pieñkowska i Marcin

Mroczek. By³ czas na wspólne

zdjêcia z ulubionymi aktorami

oraz na autografy. Dzieñ za-

koñczy³ koncert ulubieñca

m³odzie¿owej publicznoœci,

Dawida Kwiatkowskiego. Im-

prezê prowadzili: Krzysztof

Ibisz i Paulina Sykut-Je¿yna.

Organizatorzy zapewniaj¹,

¿e trzy dni otwarcia to tylko

wstêp do kolejnych wydarzeñ,

jakie Galeria Pó³nocna przy-

gotowuje dla swoich klientów

w najbli¿szych miesi¹cach.

 JK

dokoñczenie ze str. 1

zamierza wyci¹æ 1800 drzew

rosn¹cych nad Kana³em

¯erañskim. PóŸniej by³o tylko

gorzej: liczba drzew do wyciêcia

wzros³a do 3999 (zawsze to

lepiej brzmi ni¿ 4000), nastêpnie

okaza³o siê, ¿e gazoci¹g ma byæ

budowany w trybie spec-ustawy,

a Gaz-System, spó³ka która w

miêdzyczasie przejê³a inwesty-

cjê, otrzymawszy pozwolenie

na budowê od Wojewody

Mazowieckiego, wycofa³ siê z

umowy z miastem, zak³adaj¹cej

ustalone z mieszkañcami za-

gospodarowanie terenu po

budowie gazoci¹gu, czyli przede

wszystkim dokonanie 8-9 tysiêcy

nasadzeñ zastêpczych we

wskazanych przez dzielnicê miej-

scach. Inwestor zapowiedzia³, ¿e

bêdzie realizowa³ tylko nakazy

wojewody, który zobowi¹za³ go

do nasadzenia tylko 5000 drzew

i to w miejscach oddalonych o

5 km od zniszczonego terenu,

w nadleœnictwie Jab³onna.

Po z³o¿eniu odwo³ania od

decyzji wojewody przez burmistrz

dzielnicy Bia³o³êka Ilonê Sojê-

Koz³owsk¹ w lutym tego roku,

organ drugiej instancji, w tym

przypadku Minister Infrastruktury

i Budownictwa uchyli³ decyzjê

wojewody w czêœci dotycz¹cej

nasadzeñ zastêpczych i nakaza³

inwestorowi zapewnienie odpo-

wiedniej rekompensaty przy-

rodniczej za wyciête drzewa i

dewastacjê terenu nad Kana³em.

I znowu sprawa utknê³a na

kilka miesiêcy, nie bardzo by³o

wiadomo, czy inwestor zasto-

suje siê do nakazów Ministra.

Wobec tego spotkanie w

Ratuszu rozpoczê³o siê od

z³o¿enia pisma Zarz¹du

Dzielnicy Bia³o³êka na rêce

przedstawicieli spó³ki Gaz-Sys-

tem z pytaniami dotycz¹cymi

inwestycji. Odnosi³y siê one

g³ównie do sposobu odtworzenia

terenu po budowie gazoci¹gu i

udzia³u inwestora w tym procesie.

- Musimy wyci¹æ te drzewa,

nie mamy wyjœcia – odpowiedzia³

na to dyrektor Gaz-System S.A.

Oddzia³ Rembelszczyzna,

Artur Jastrzêbski, a nastêpnie

nakreœli³ przed zgromadzony-

mi w ratuszu mieszkañcami

Bia³o³êki œwietlan¹ przysz³oœæ

dzielnicy w czystym powietrzu

po zrealizowaniu inwestycji.

Jednak to przecie¿ nie sam

fakt budowy gazoci¹gu budzi³

i budzi nadal  najwiêksze kon-

trowersje, ale trasa jego prze-

biegu. Jak bumerang wraca³o

wiêc w czasie spotkania pytanie:

dlaczego gazoci¹g nie mo¿e

byæ przeprowadzony po drugiej,

wschodniej stronie kana³u?

Odpowiedzi by³y pokrêtne.

Przedstawiciele Gaz-Systemu

powo³ywali siê na przepisy,

mówi¹ce o tym, ¿e gazoci¹gu

nie mo¿na lokalizowaæ pod

sk³adowiskami, a takie tam siê

znajduj¹. Powo³ywali siê tak¿e

na trudne rozmowy z PKP i z

przedstawicielami m.st. Warszawy,

którzy jakoby nie chcieli, aby w

porcie by³a lokalizowana taka

inwestycja, ale nie byli w stanie

okreœliæ, kto konkretnie siê

sprzeciwia³. W zwi¹zku z

w¹tpliwoœciami mieszkañców

odnoœnie tej argumentacji -

zapis rozporz¹dzenia Ministra

Gospodarki z dnia 26 kwietnia

2013 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny

odpowiadaæ sieci gazowe i ich

usytuowanie mówi bowiem o tym,

¿e w strefach kontrolowanych

nie nale¿y urz¹dzaæ sta³ych

sk³adów i magazynów, a nie o

tym, ¿e nie mo¿na lokalizowaæ

gazoci¹gu pod istniej¹cymi

sk³adowiskami - dyrektor Artur

Jastrzêbski zobowi¹za³ siê

wyjaœniæ tê sprawê pisemnie.

Choæ wycinka drzew jest

przes¹dzona i planowana w

okresie 12.2017-02.2018,

mieszkañcy postulowali, aby j¹

jak najbardziej ograniczyæ. Pod-

kreœlali, jak wielkie znaczenie

ma zieleñ i miejsca rekreacji na

tym bardzo zanieczyszczonym

terenie, jakim s¹ okolice skrzy-

¿owania Trasy Toruñskiej i

ulicy Modliñskiej. Okaza³o siê,

¿e to wykonawca ostatecznie

przes¹dzi o tym, ile drzew

zostanie wyciêtych.

- Wobec tego warto wybraæ

takiego wykonawcê, który

wytnie ich jak najmniej –

podchwycili mieszkañcy.

Jakkolwiek jest to s³uszny po-

stulat, w tej chwili kluczow¹

spraw¹ wydaje siê byæ nie wy-

cinka, która jest nieunikniona,

lecz zapewnienie rekompensaty

przyrodniczej zdewastowanego

przez budowê gazoci¹gu terenu.

Mateusz Senko z Rady Konsul-

tacyjnej zapyta³ przedstawiciela

spó³ki PGNIG Termika o to, jak

spó³ka, jako g³ówny beneficjent

inwestycji, zamierza siê zaanga-

¿owaæ w zagospodarowanie te-

renów nad Kana³em ̄ erañskim po

budowie gazoci¹gu. W zwi¹zku

z tym, ¿e odpowiedŸ na to pytanie

wymaga decyzji kierownictwa

PGNIG Termika S.A. ustalono, ¿e

stanowisko spó³ki zostanie prze-

kazane w odpowiedzi na oficjalne

pismo, które w tej sprawie do

PGNIG Termika skieruje Zarz¹d

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Konkretne deklaracje pad³y

natomiast ze strony Gaz-Syste-

mu. Dyrektor  Artur Jastrzêbski

zobowi¹za³ siê do odtworzenia

zieleni Kana³u ¯erañskiego po

budowie gazoci¹gu z wy³¹cze-

niem 6-metrowej strefy nad

instalacj¹. Ostateczna koncepcja

ma zostaæ wypracowana w drodze

konsultacji z mieszkañcami.

Przedstawiciel spó³ki Gaz-System

S.A. podtrzyma³ wczeœniejsze

deklaracje nasadzenia drzew

(1 500 szt., chyba, ¿e podczas

konsultacji liczba siê zmieni) o

parametrach zgodnych z war-

szawskimi standardami zieleni.

Ujawni³, ¿e spó³ka na ten cel

przeznaczy 1 mln z³, a jeœli

kwota ta bêdzie niewystarcza-

j¹ca na realizacjê koncepcji,

bêd¹cej wynikiem konsultacji

spo³ecznych, bêdzie siê stara³

u kierownictwa spó³ki o dodat-

kowe œrodki.

Tymczasem dyrektor Zarz¹du

Zieleni m.st. Warszawy Marek

Piwowarski zwróci³ uwagê na

inny problem - niskiej jakoœci

gruntowe œcie¿ki pieszo-rowerowe.

Wed³ug niego, proponowane

przez Gaz-System utwardzenie

gruntu jest niewystarczaj¹ce,

po ka¿dym wiêkszym opadzie

deszczu grunt zostanie rozmyty

i jazda rowerem bêdzie niemo¿-

liwa. Dyrektor Piwowarski zade-

klarowa³, i¿ miasto jest w stanie

przekazaæ œrodki na rewitalizacjê

kana³u po budowie gazoci¹gu,

ale pod warunkiem znalezienia

wspólnego rozwi¹zania w sprawie

infrastruktury pieszo-rowerowej

i dalszego sposobu u¿ytkowania

tego terenu.

Podczas spotkania podano

te¿ ramowy plan konsultacji

spo³ecznych, dotycz¹cych re-

witalizacji terenów nad Kana-

³em ̄ erañskim po zakoñczeniu

inwestycji budowy gazoci¹gu.

Maj¹ siê one sk³adaæ z kilku

elementów: badania PAPI,

wywiadów indywidualnych,

warsztatów, spacerów badawczych

oraz geoankiety. Wiêkszoœæ

tych elementów zostanie prze-

prowadzona w paŸdzierniku.

Pierwsze warsztaty i spacery

badawcze odbêd¹ siê w

weekend 13-15 paŸdziernika, a

spotkania bêd¹ podzielone wg

odcinków budowy gazoci¹gu:

- 13.10 godz. 18:00 –

warsztat dotycz¹cy odcinka I

- 14.10 godz. 09:00 –

warsztat dot. odcinka II

dokoñczenie ze str. 1 - 14.10 godz. 12:00 –

warsztat dot. odcinka III i IV

- 15.10 godz. 10:00 – 12:00

spacer badawczy po odcinku I

- 15.10 godz. 15:00 – 17:00

spacer badawczy po odcinkach

II i III

(gdzie odcinek I obejmuje

teren od EC ¯erañ do wiaduktu

przy ul. Marywilskiej wraz z miej-

scem na przecisk za wiaduktem

przy ul. P³ochociñskiej, odcinek

II - teren od wyjœcia przecisku

przy ul. P³ochociñskiej do mo-

stu na ul. Bia³o³êckiej, odcinek

III - teren od mostu na ul. Bia³o-

³êckiej do mostu na ul. Kobia³ka,

odcinek IV - teren od mostu na

ul. Kobia³ka do T³oczni Gazu

Rembelszczyzna).

Konsultacje spo³eczne

realizowane bêd¹ przez war-

szawsk¹ firmê Utila. Podczas

spotkania przedstawiciele firmy

zarzucili zebranych pojêciami

typu „interesariusze” i „prioryte-

tyzacja” co, nawet bior¹c po-

prawkê na fakt, ¿e pracownicy

korporacji i firm konsultingo-

wych uwielbiaj¹ zapo¿yczenia

z angielskiego i „nowomowê”,

od razu nasunê³o pewne w¹tpli-

woœci, co do poziomu i sensu

przeprowadzania takich konsul-

tacji. Zaczêto zastanawiaæ siê,

z jakiego bud¿etu konsultacje

s¹ finansowane i po co?

- Przedmiotem konsultacji

jest to, co z tym terenem bê-

dziemy mogli zrobiæ, kiedy wy

z tego terenu zejdziecie – ode-

zwa³y siê g³osy z sali. – Takie

konsultacje s¹ fikcj¹. S³u¿¹

tylko i wy³¹cznie roz³adowaniu

napiêcia spo³ecznego. Pieni¹dze

na nie przeznaczone lepiej

wydaæ na dodatkowe drzewa.

Dyrektor Artur Jastrzêbski

zapewni³, ¿e konsultacje finan-

sowane s¹ z bud¿etu spó³ki

Gaz-System i s¹ potrzebne.

- Je¿eli ju¿ musimy wyci¹æ

te drzewa, to przeprowadŸmy

konsultacje, poznajmy wza-

jemne stanowiska, aby teren

nad Kana³em ¯erañskim jak

najlepiej zagospodarowaæ.

Wkrótce mamy poznaæ

miejsca zapowiedzianych

warsztatów. Wszelkie wiado-

moœci na temat konsultacji

maj¹ byæ dostêpne na stronie

www.kanalzeranski.pl.

Joanna Kiwilszo

Gazoci¹g - konsultacje, które niczemu nie s³u¿¹

Chodzi o skazanych w koñ-

cowym okresie odbywania kary.

Skazani przygotowuj¹cy siê

do wyjœcia na wolnoœæ bêd¹

zajmowali siê usuwaniem za-

istnia³ych szkód, pomoc¹ w

Skazani pomog¹ w razie klêski ¿ywio³owej
26 wrzeœnia zosta³o podpisane porozumienie miêdzy

samorz¹dowymi w³adzami Bia³o³êki a Zak³adem Karnym

mieszcz¹cym siê na terenie dzielnicy. Na mocy zawartego

porozumienia skazani bêd¹ mogli byæ anga¿owani do

wykonywania zadañ, zwi¹zanych z zapobieganiem lub

usuwaniem skutków klêsk ¿ywio³owych oraz lokalnych

zagro¿eñ. Swoj¹ pomoc bêd¹ œwiadczyæ nieodp³atnie.

porz¹dkowaniu terenów objê-

tych kataklizmem oraz innymi

koniecznymi pracami. Jednym

z najwa¿niejszych celów, jakie

stawia przed sob¹ S³u¿ba

Wiêzienna, jest wzbudzenie w

osadzonych woli wspó³dzia³ania

oraz kszta³towanie w nich

spo³ecznie po¿¹danych postaw.

Niew¹tpliwie udzia³ skazanych

w tego typu pracach bêdzie bardzo

istotn¹ czêœci¹ tego procesu.

- Skazani na w³asne oczy

bêd¹ mogli siê przekonaæ, ile

dobrego wynikaæ bêdzie z ich

pracy, ilu poszkodowanych

dziêki nim bêdzie mog³o wróciæ

do swoich domów, do normalnego

¿ycia. Takie doœwiadczenia

bardzo pozytywnie wp³ywaj¹ na

skazanych, u³atwiaj¹c im powrót

do ¿ycia w spo³eczeñstwie –

mówi p³k Zbigniew Bia³ek,

dyrektor Zak³adu Karnego w

Warszawie-Bia³o³êce. 

Natomiast korzyœci¹ dla w³adz

samorz¹dowych Bia³o³êki jest

dostêp do pomocy du¿ej grupy

osób w sytuacji kryzysowej,

jak¹ s¹ klêski ¿ywio³owe czy

inne nag³e zagro¿enia. W

zwi¹zku z tym, ¿e skazani

przebywaj¹ na terenie Bia³o³êki,

na miejsce zdarzenia mog¹

dotrzeæ bardzo szybko.

- Dzisiejsze porozumienie i

œwiadomoœæ, ¿e na wypadek

kryzysowej sytuacji otrzymamy

sprawn¹, bezinteresown¹

pomoc, znacz¹co zwiêksza

nasze poczucie bezpieczeñ-

stwa. Bardzo dziêkujemy za tê

inicjatywê - mówi Ilona Soja-

Koz³owska burmistrz Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy.

To kolejny wspólny projekt.

W³adze dzielnicy ju¿ od kilku

lat wspó³pracuj¹ z Zak³adem

Karnym i Aresztem Œledczym

przy organizacji Bia³o³êckiego

Biegu Wolnoœci, który odbywa siê

w rocznicê wprowadzenia stanu

wojennego, a trasa wiedzie wokó³

wiêzienia przy ul. Ciupagi. Ka¿-

dego roku zarówno skazani jak

i pracownicy S³u¿by Wiêziennej

z sukcesami uczestnicz¹ w wy-

darzeniu jako biegacze.       JK


