
nowa gazeta praska  1

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)
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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
tni
e
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- wype³nienia

- korony porcelanowe

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99
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Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej

Docieraj z nami

 do tysiêcy klientów

reklama@ngp.pl , tel. 609-490-949

Praga wydaje

Patrz¹c tylko na planowane

wydatki, czyli na œrodki, jakimi

dzielnica bêdzie dysponowaæ w

2018 r., trzeba stwierdziæ, ¿e

tegoroczny bud¿et jest rekor-

dowy (najwy¿szy w ostatnich

piêciu latach) i „na razie” zamyka

siê w kwocie 377,7 mln z³ (na

razie, bo tylko w ostatnim cza-

sie w³adze dzielnicy wyst¹pi³y o

przyznanie dodatkowych œrod-

ków na budowê nowego ¿³obka

na Nowej Pradze – zobaczymy

jak miasto ustosunkuje siê do

tej proœby). Na tê kwotê sk³a-

daj¹ siê tzw. wydatki bie¿¹ce

– 305,5 mln z³ – oraz wydatki

maj¹tkowe – 72,2 mln z³ (te

ostatnie to g³ównie inwestycje

realizowane przez samorz¹d i

jego jednostki, w tym przede

wszystkim remonty kamienic

komunalnych w ramach miej-

skiego programu rewitalizacji).

Ponadto do dyspozycji dzielni-

cy (jednak z przeznaczeniem na

konkretny cel, np. wy¿ywienie

uczniów) pozostan¹ œrodki w

wysokoœci 6,67 mln z³, które s¹

zdeponowane na wydzielonych

rachunkach jednostek bud¿eto-

wych (szkó³, przedszkoli itp.).

Najwa¿niejsze pozycje, sta-

nowi¹ce ³¹cznie ponad 75%, w

strukturze praskich wydatków

to niezmiennie „Gospodarka

Bud¿et Pragi

w pigu³ce
Wraz z pocz¹tkiem roku postanowiliœmy przyjrzeæ siê

dzia³aniom, które bêd¹ realizowane na Pradze w nastêpnych

miesi¹cach. Z perspektywy samorz¹dowej do realizacji

ró¿nych zadañ potrzebne s¹ pieni¹dze. A skoro mowa o

pieni¹dzach, to warto przeanalizowaæ dochody i wydatki

naszej dzielnicy. •ród³em danych o praskich finansach jest

bud¿et dzielnicy na 2018 r., który stanowi za³¹cznik dzielni-

cowy do uchwa³y bud¿etowej m. st. Warszawy. Od razu warto

zaznaczyæ, ¿e bud¿et dzielnicy to œrodki, jakimi dysponuje

samorz¹d dzielnicowy, natomiast nie obejmuje on wszystkich

wydatków (g³ównie inwestycyjnych), jakie warszawski

samorz¹d ponosi na terenie danej dzielnicy. Ale po kolei.

mieszkaniowa” (remonty bu-

dynków komunalnych, ale i

funkcjonowanie ZGN) – ponad 1/3

praskiego bud¿etu (126 mln z³),

„Oœwiata i wychowanie” (przede

wszystkim dzia³alnoœæ szkó³ i

przedszkoli) – ponad 28% wy-

datków dzielnicy (107,2 mln z³)

jest przeznaczanych na ten cel

– oraz „Rodzina” z dominuj¹-

cym udzia³em œwiadczeñ 500+

- prawie 14% praskiego bud¿e-

tu (52 mln z³). Jeœli chodzi o

sztandarowy program spo³eczny

rz¹du, to w naszej dzielnicy

Taki stan trwa³ od lat, a przy-

pisanie ca³ego obszaru Pragi

miêdzy rondem Starzyñskiego

a tras¹ Toruñsk¹ do Bródna

by³o pozosta³oœci¹ dawnych

podzia³ów administracyjnych,

gdy Targówek z Bródnem

by³ czêœci¹ dzielnicy Praga

Pó³noc. Kiedy pracowa³o

FSO, korespondencji te¿ by³o

znacznie wiêcej ni¿ obecnie.

Dla mieszkañców Œliwic wi¹-

za³o siê to jednak z podró¿¹ z

przesiadk¹ i koniecznoœci¹

pokonywania schodów na

Trasê Toruñsk¹. Niezadowo-

lone by³y tak¿e osoby poru-

szaj¹ce siê samochodem, któ-

re jad¹c na pocztê czêsto uty-

ka³y w korku, nie maj¹c po-

nadto w okolicy nic wiêcej do

za³atwienia.

Po braku odpowiedzi na

wczeœniejsze pisma, zebra-

no podpisy pod petycj¹ w tej

tak wa¿nej dla ca³ej spo³ecz-

Zmiana poczty na Œliwicach
Mieszkañcom Œliwic od stycznia ³atwiej bêdzie odbie-

raæ awizowane przesy³ki, które zamiast na Bródno, bêd¹

trafiaæ do urzêdu pocztowego przy Placu Hallera. Do tej

pory po nieodebrany list czy emeryturê, œliwiczanie mu-

sieli jeŸdziæ a¿ na ulicê £abiszyñsk¹ na Bródnie.

noœci sprawie. Tym razem

Poczta Polska uzna³a nasze

racje, a wydawaniem awizo-

wanych przesy³ek zajmie siê

urz¹d pocztowy przy Pl. Hal-

lera, gdzie mieszkañcy robi¹

zakupy czy korzystaj¹ z

oœrodka zdrowia. Us³uga bê-

dzie wiêc realizowana w tej

samej dzielnicy i ze znacznie

³atwiejszym dojazdem. Tym

samym uda³a siê rzecz wa¿-

na, wp³ywaj¹ca bezpoœred-

nio na jakoœæ ¿ycia miesz-

kañców, zw³aszcza osób

starszych i tych najbardziej

zapracowanych.

Karolina Krajewska

11 hektarów to ³¹cznie 13

dzia³ek ewidencyjnych nale¿¹cych

do Skarbu Pañstwa, których

u¿ytkownikiem wieczystym jest

„Investor 12 Fundusz Inwe-

stycyjny Zamkniêty Aktywów

Niepublicznych”. Choæ formal-

nie tereny te nale¿a³y do Pragi

Pó³noc, od reszty dzielnicy

oddziela³o je kilka nitek torów

kolejowych oraz zabudowania

dawnej FSO. Do niedawna

tereny te s³u¿y³y kolejarzom

jako zaplecze magazynowe,

jednak wraz z rozbiórk¹ czêœci

torów, a tym samym „otwarciem”

na Targówek, wspominane

dzia³ki sta³y siê atrakcyjnym

terenem dla deweloperów. Z

tej sytuacji skorzysta³ w³aœnie

wspominany fundusz inwesty-

cyjny, który planuje tam budowê

osiedla mieszkaniowego sk³a-

daj¹cego siê z 2 tys. mieszkañ.

Wobec braku bezpoœrednie-

go po³¹czenia z Prag¹ Pó³noc

(miasto w 2016 r. odst¹pi³o od

budowy trasy mostu Krasiñ-

skiego) przyszli mieszkañcy

spornego terenu mieliby spore

problemy z za³atwianiem naj-

prostszych urzêdowych spraw

ze wzglêdu na trudny dojazd na

K³opotowskiego. O wiele ko-

rzystniej pod tym wzglêdem

wygl¹da obecnie perspektywa

dostêpu do infrastruktury urzê-

dów, szkó³, czy placówek opieki

zdrowotnej na Targówku. Takimi

kryteriami kierowali siê m.in.

przedstawiciele G³ównego

Urzêdu Statystycznego oraz

Biura Architektury i Planowania

Przestrzennego Urzêdu Miasta,

którzy pozytywnie zaopiniowa-

li inicjatywê samorz¹dowców

Targówka, dotycz¹c¹ zmiany

W po³owie grudnia 2017 r., na ostatniej sesji Rady Miasta

st. Warszawy w minionym roku kalendarzowym, radni podjêli

uchwa³ê o zmianie statutów dzielnic Pragi Pó³noc i Tar-

gówka. Podjêta przez miejskich radnych decyzja, która w

¿ycie mia³a wejœæ z pocz¹tkiem bie¿¹cego roku (Praga

Pó³noc uchwa³ê zaskar¿y³a) dotyczy³a korekty granic

miêdzy dzielnicami. Korekty polegaj¹cej na powiêkszeniu

powierzchni Targówka o blisko 11 hektarów terenu kosztem

Pragi Pó³noc. Szczegó³y przedstawia poni¿sza mapa.

Miêdzydzielnicowy

spór o hektary

Budowa II linii metra

W ci¹gu siedmiu miesiêcy

Anna pokona³a 2238 metrów.

Rozpoczê³a swoj¹ marszrutê

na przysz³ej stacji Trocka. Re-

kordowe tempo tarczy wynios³o

31,5 metra na dobê. Œrednie

tempo by³o jednak du¿o ni¿sze.

Rozmontowana tarcza trafi

teraz do magazynu.

Stopieñ zaawansowania prac

budowlanych na stacjach Troc-

ka, Targówek i Szwedzka jest

zadowalaj¹cy i wszystko wska-

zuje na to, ¿e stacje bêd¹ goto-

we w maju 2019, zaœ odbiory

potrwaj¹ przez ca³e wakacje

2019. Najprawdopodobniej po

wakacjach nowa linia metra za-

cznie przewoziæ pasa¿erów.

Nie ma wci¹¿ decyzji do-

tycz¹cej budowy parkingo-

gara¿u przesiadkowego z 250

miejscami, który zosta³ zapla-

nowany dla tej linii metra. Z

dwóch lokalizacji – jednej s¹-

siaduj¹cej z Trock¹ i drugiej –

po³o¿onej w pobli¿u pêtli au-

tobusowej Targówek, bardziej

prawdopodobna wydaje siê

ta przy Trockiej. W bud¿ecie

wci¹¿ brakuje œrodków na

budowê parkingu, a jest to

kwota niebagatelna – 35 mln

z³. Miasto podejmie próbê jej

wyasygnowania z urzêdu

marsza³kowskiego, wówczas

sfinansowa³yby przedsiêwziêcie

fundusze europejskie.

Nie ma tak¿e decyzji dla

innej, wa¿nej inwestycji towa-

rzysz¹cej II linii metra. Nie

wiadomo, kiedy powstanie ulica

Nowotrocka, która znacz¹co

u³atwi³aby dojazd do stacji

metra Trocka podró¿nym za-

mieszkuj¹cym osiedle Bródno

i bloki buduj¹ce siê przy Win-

centego, na dawnych, pege-

erowskich polach. Nie ma te¿

na razie szansy na przywróce-

nie przejazdów nad stacjami

metra, oczywiœcie nad tymi,

które ju¿ zosta³y zamkniête.

Mieszkañcy przypominaj¹

urzêdnikom sk³adane na po-

cz¹tku budowy obietnice, ¿e

ulica Ossowskiego bêdzie

ponownie otwarta po roku, zaœ

Trocka – po dwóch latach.

Dziœ sytuacja wygl¹da nieco

inaczej. Urzêdnicy ratusza

przekonuj¹, ¿e otwarcie ulic

Koniec dr¹¿enia
Tarcza Anna zakoñczy³a swoj¹ pracê, dr¹¿¹c koñcowe

metry tunelu na wschodnim odcinku II linii metra, od strony

Targówka do stacji Warszawa Wileñska. Miesi¹c wczeœniej

równoleg³y tunel ukoñczy³a tarcza Maria, o czym obszernie

informowaliœmy Czytelników.
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otrzymywa³o go do tej pory prawie 5,5 tys. osób (rodzin). Na kolej-

nych pozycjach w bud¿ecie dzielnicy znajduj¹ siê „Administracja

publiczna” (w tym dzia³alnoœæ urzêdu) - 7,3% (ponad 27 mln z³)

oraz „Kultura i ochrona dziedzictwa” – 4,8% (18,3 mln z³).

Szczegó³ow¹ strukturê wydatków przedstawia poni¿szy wykres.

dokoñczenie ze str. 1

Praga zarabia

¯eby wydawaæ, trzeba zarabiaæ. Zatem przyjrzyjmy siê struktu-

rze dochodów dzielnicy. W 2018 r. do praskiego bud¿etu wp³ynie

³¹cznie 377,7 mln z³. Na tê kwotê sk³adaj¹ siê dochody bie¿¹ce

– ok. 78,4 mln z³, w tym podatki i op³aty lokalne – 14,3 mln z³

(najwa¿niejsz¹ pozycjê stanowi podatek od nieruchomoœci –

13,89 mln z³) oraz dochody z mienia (g³ównie czynsze) - 49,87 mln z³

– a tak¿e dochody maj¹tkowe, pochodz¹ce ze sprzeda¿y ró¿nych

gruntów i nieruchomoœci – ok. 12,5 mln z³. Mo¿na powiedzieæ, ¿e

z ka¿dym rokiem samorz¹d „sprzedaje” kawa³ek Pragi – w 2015/

2016 r. m.in. spor¹ dzia³kê na rogu Wieczorkiewicza i Markow-

skiej, w 2017 r. Wrzesiñsk¹ 2, a w 2018 r., jak wynika z informacji

ujêtych w pliku bud¿etowym, planowana jest sprzeda¿ nierucho-

moœci przy Stalowej 55, 57 i 69A, Strzeleckiej 36, Szwedzkiej 27,

Stolarskiej 11 oraz Sprzecznej 6. Rodzi siê pytanie, dlaczego

w³aœnie te dzia³ki id¹ na sprzeda¿ i jak skonstruujemy bud¿et,

gdy wszystkie atrakcyjne dzia³ki miejskie pójd¹ pod m³otek?

Patrz¹c na powy¿sze zestawienie trudno nie zauwa¿yæ, ¿e jako

dzielnica znacznie mniej zarabiamy, ni¿ wydajemy. Zauwa¿aj¹ to

równie¿ w³adze miasta, a tak¿e rz¹d, czego efektem jest „zasypywanie”

ró¿nic miêdzy dochodami i wydatkami poprzez przyznawanie

Pradze dodatkowych œrodków – w 2018 r. bêd¹ one stanowi³y

ponad 75% wydatków dzielnicy i powinny zamkn¹æ siê w kwocie

286,7 mln z³ (w tym ponad 175 mln z³ to tzw. œrodki wyrównawcze).

Strukturê dochodów przedstawia poni¿szy wykres.

Szczegó³owe praskie wydatki

Na koniec przyjrzyjmy siê szczegó³owym wydatkom w ramach

bud¿etu Pragi Pó³noc. Tak jak wczeœniej wspominaliœmy, 72,2 mln

z³otych stanowiæ bêd¹ w 2018 r. wydatki maj¹tkowe (inwestycje).

Najwa¿niejsze z nich to doposa¿enie w centralne ogrzewanie oraz

remonty budynków komunalnych – 47,9 mln z³ (uwaga: czêœæ œrod-

ków zosta³a przesuniêta z minionego roku), remonty placówek

oœwiatowych – 12,2 mln z³ (w tym 7,2 mln z³ na remont SP 30

przy Kawêczyñskiej oraz 3,8 mln z³ na budowê przedszkola przy

Wrzesiñskiej), remont kamienicy przy Markowskiej 16 z przezna-

czeniem na funkcje spo³eczne – 10 mln z³ (mamy nadziejê, ¿e

przesuwany w czasie remont tego budynku wreszcie siê rozpocznie),

modernizacja muszli w Parku Praskim – 0,46 mln oraz kolejny

remont dachu DOSiR przy Jagielloñskiej – 0,33 mln z³. W puli

wydatków inwestycyjnych znajduj¹ siê równie¿ zwyciêskie

projekty z bud¿etu partycypacyjnego (g³ównie dotycz¹ce zieleni).

Jeœli chodzi o jednostki podlegaj¹ce w ró¿nym stopniu dzielnicy,

koszty ich dzia³alnoœci w 2018 r. przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: dom

kultury – 1,75 mln z³, biblioteka publiczna – 4,9 mln z³, utrzymanie

ZGN – 24,14 mln z³ (dla porównania Urz¹d Dzielnicy – 24,38 mln z³,

w tym fundusz wynagrodzeñ – 20,9 mln z³). W przypadku ZGN wa¿n¹

pozycj¹ w strukturze wydatków s¹ siêgaj¹ce prawie 14,5 mln z³ roz-

liczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w których miasto ma udzia³y.

Sprzeda¿ w nich lokali na rzecz najemców nie tylko uwolni³aby te

œrodki (na inne cele), ale i przynios³a okreœlone korzyœci finansowe

miastu. Patrz¹c jednoczeœnie na wydatki ZGN nie sposób nie za-

uwa¿yæ kwoty 5,4 mln z³, która ma pokryæ remont 270 pustostanów.

Odnoœnie struktury dzielnicowych wydatków warto te¿ wspo-

mnieæ o pozycji „Rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego”. Pod

t¹ nazw¹ kryje siê przede wszystkim funkcjonowanie rady dzielnicy

- 550 tys. z³ rocznie, w tym g³ównie diety radnych (dla porównania

dzielnica rocznie przeznacza 500 z³ (sic!) na dzia³alnoœæ rad

osiedli, a bêd¹c precyzyjnym rady kolonii „Œliwice”).

Zachêcamy czytelników do samodzielnej analizy bud¿etu

Pragi. Warto orientowaæ siê, na jakie cele przeznaczane s¹

nasze wspólne pieni¹dze.                                                   KMI

Z pocz¹tkiem stycznia br. burmistrz Zab³ocki poinformowa³

o podjêciu przez zarz¹d uchwa³y w sprawie ustanowienia

na Pradze Pó³noc pomników przyrody. Uchwa³a dotyczy

czternastu drzew: szeœciu dêbów szypu³kowych przy ul.

Targowej i w Al. Solidarnoœci, szeœciu topól szarych przy

ul. Kijowskiej, topoli czarnej, która znajduje siê na terenie Parku

Praskiego oraz jesionu wynios³ego przy ul. Kawêczyñskiej.

Inicjatywa w³adz Pragi jest odpowiedzi¹ na liczne g³osy mieszkañców,

w tym przedstawicieli organizacji spo³ecznych, dotycz¹ce objêcia naj-

starszych drzew na Pradze dodatkow¹ ochron¹. Z takim wnioskiem,

dotycz¹cym ustanowienia dziewiêciu pomników przyrody (wszystkie

znalaz³y siê na liœcie opublikowanej przez burmistrza) wyst¹pili do

zarz¹du dzielnicy w paŸdzierniku 2017 r. cz³onkowie Praskiego Stowa-

rzyszenia Mieszkañców „Micha³ów”. O inicjatywie spo³eczników pisaliœmy

na ³amach jednego z paŸdziernikowych numerów naszej gazety.

Przypominamy, ¿e Praga Pó³noc jest jedyn¹ dzielnic¹ w

Warszawie, na której terenie nie ma formalnie tworów przyrodniczych

objêtych ochron¹ jako pomniki przyrody. O tym, czy doczeka

siê pomników, zadecyduje Rada Miasta.                               JO

Praskie drzewa

pomnikami przyrody?

Po krótkiej œwiateczno-noworocznej przerwie, ponownie ruszy³a

budowa drogi rowerowej wzd³u¿ ulicy Jagielloñskiej miêdzy

rondem Starzyñskiego a ul. Modliñsk¹. Prace s¹ prowadzone od

jesieni zesz³ego roku i poza zamian¹ nawierzchni obecnego sze-

rokiego chodnika, obejmuj¹ now¹ sygnalizacjê na skrzy¿owaniach

oraz wymianê latarni przyulicznych po stronie wschodniej.

Na odcinku miêdzy ul. Platerówek a rondem Starzyñskiego, ruch

rowerowy bêdzie siê odbywa³ istniej¹c¹ jezdni¹ serwisow¹,

na której pojawi¹ siê tzw. sier¿anty, czyli oznaczenia z jednej

strony pokazuj¹ce rowerzyœcie kierunek ruchu, ale z drugiej infor-

muj¹ce kierowców o spodziewanej obecnoœci cyklistów na drodze.

W ramach tej inwestycji tak¿e rondo Starzyñskiego zyska komplet

dróg i przejazdów rowerowych, w tym przez ul. Jagielloñsk¹.

W drugim etapie, prawdopodobnie na jesieni, ma siê pojawiæ

dodatkowa zieleñ przyuliczna.                                                Kr.

Budowa drogi rowerowej

wzd³u¿ ul. Jagielloñskiej

Choæ Bo¿e Narodzenie ju¿

dawno za nami, warto cofn¹æ

siê w czasie i przypomnieæ

œwi¹teczn¹ atmosferê, która za-

panowa³a w Galerii Wileñskiej

16 grudnia. Podczas specjalnie

przygotowanych tego dnia warsz-

tatów, dzieci same tworzy³y œwi¹-

teczne dekoracje. Pod czujnym

okiem Marzeny Mroziñskiej ze

Szko³y Podstawowej nr 73 uda-

wa³o siê im wyczarowaæ choinki i

renifery z szyszek oraz fantazyjne

ozdoby choinkowe z drewnianych

szpatu³ek i guzików, oraz wyko-

naæ œwi¹teczne kartki wed³ug

Spotkanie z Miko³ajem

w Galerii Wileñskiej
W sobotê 16 grudnia na drugim piêtrze Galerii Wileñskiej

odby³a siê impreza œwi¹teczna z okazji Œwi¹t Bo¿ego

Narodzenia. Wspólnie z kadr¹ zaprzyjaŸnionej Szko³y

Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 73, dzieci

wyruszy³y w podró¿ do domu Œwiêtego Miko³aja.

w³asnego projektu oraz udekoro-

waæ zimowe œnie¿ynki.

Nie zabrak³o oczywiœcie go-

spodarza - Œwiêtego Miko³aja, z

którym ka¿dy móg³ zrobiæ sobie

pami¹tkow¹ fotografiê, oraz

œwi¹tecznych konkursów z atrak-

cyjnymi nagrodami dla laureatów.

Klienci Galerii Wileñskiej po-

dziwiali choinkê przystrojon¹

specjalnie na tê okazjê ozdobami

œwi¹tecznymi, przygotowanymi

przez najzdolniejszych uczniów

Szko³y Podstawowej nr 73. By³o

œwi¹tecznie i kolorowo.

JK

Bud¿et Pragi w pigu³ce

oddania ulic Ossowskiego i

Trockiej. Prace przy Ossow-

skiego rozpoczn¹ siê wiosn¹

– kiedy siê zakoñcz¹ – trudno

dziœ wyrokowaæ. Trocka po-

winna byæ oddana do koñca

2018, zaœ Pratuliñska nad

stacj¹ i komor¹ zawracania

sk³adów zostanie otwarta naj-

wczeœniej na pocz¹tku 2019.

(egu)

Koniec dr¹¿enia
Budowa II linii metra

zale¿y od wykonawcy. Tym-

czasem nie do koñca tak jest,

bowiem ZDM ma plany nowej

organizacji ulic Ossowskiego i

Handlowej. Planuje siê tam

zwê¿enie jezdni, by zyskaæ

miejsca parkingowe i miejsce

na œcie¿kê rowerow¹. Wszyst-

ko to s¹ na razie luŸne plany,

podobnie jak luŸne s¹ terminy

dokoñczenie ze str. 1
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Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na

stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 3.01.2018 r. zosta³

wywieszony na 21 dni i podany do publicznej

wiadomoœci wykaz nr WGN/23/2017 dotycz¹cy

przeznaczenia 6 nieruchomoœci do wydzier¿awienia

na okres do 2 i 3 lat.

W 2018 roku w trzecim i

czwartym kwartale nast¹pi

realizacja tego projektu.

Niestety, nie da siê jej przy-

spieszyæ, poniewa¿ projekt

obliguj¹ procedury, np. zgo-

da konserwatora zabytków,

ocena stanu drzewostanu

starych topoli i ew. zgoda na

ich wykarczowanie, przetargi

na wykonanie projektu. Jak

wiemy, sadzenie drzew i

roœlin musi odbywaæ siê te¿

w konkretnych miesi¹cach.

Z rozmów z mieszkañcami ul. Szymanowskiego wynika,

¿e wiêkszoœæ jest niezadowolona z postawionej altany.

Informujê, i¿ jest to projekt realizowany z III edycji Bud¿etu

Partycypacyjnego i bêdzie jeszcze udoskonalany.

Szanowni Mieszkañcy, prosimy o cierpliwoœæ i zrozumie-

nie. W realizacji projektu do³o¿ymy wszelkich starañ, aby

poprawiæ wizerunek otoczenia, a  przede wszystkim komfort

spêdzania Pañstwa wolnego czasu.

Aby unikn¹æ podobnych sytuacji i mieæ wp³yw na to, co

siê zmienia w najbli¿szej okolicy, wa¿ne jest zaintereso-

wanie mieszkañców i ich czynny udzia³ w spotkaniach i

g³osowaniach.

W dniach 26 lutego - 18 marca 2018 r. w Urzêdzie

Dzielnicy odbêd¹ siê spotkania dyskusyjne dotycz¹ce

projektów na dany obszar Pragi-Pó³noc. Zachêcam wszystkich

mieszkañców do zapoznania siê z projektami, równie¿

z moimi.

G³osowanie odbêdzie siê w dniach 15-30 czerwca 2018 r.

Ma³gorzata Anna Grzegorzewska

m.grzegorzewska13@gmail.com

Sprawy lokalne
Skwer przy ul. Szymanowskiego to czêœæ dzielnicy, w

której od wielu lat nie by³y prowadzone prace remontowe.

W roku 2017, podczas g³osowania na projekty obszaru

Nowa Praga z Pelcowizn¹, mieszkañcy oddali najwiêcej

g³osów, bo 589, na projekt Rewitalizacja Skweru przy

ul. Szymanowskiego.

Pomys³ powsta³ w oparciu

o ideê dzielenia siê dobrem z

innymi i uzyska³ du¿e popar-

cie ze stron obu instytucji. W

ramach akcji dzieci przygotuj¹

dla piesków ze schroniska

specjalne maty wêchowe, a te

odwdziêcz¹ siê im zabaw¹ i

energicznym machaniem

ogonów.

Z pomoc¹ wolontariuszy ze

schroniska oraz z Warszaw-

skiego Klubu Rotaract dzieci

bêd¹ mog³y zobaczyæ, jak

wygl¹da proces przygarniêcia

zwierz¹t, dowiedz¹ siê, jak

nale¿y dbaæ o pupila i bêd¹

uczestniczyæ we wspólnej

zabawie z psiakami na specjal-

nie przygotowanym wybiegu.

Maty wêchowe to proste

zabawki, odpowiednie dla

starszych psów, jak i dla

szczeniaków. Jak mo¿na j¹

wykonaæ? Wystarczy przy-

wi¹zaæ wiele pasków materia-

³u (np. polaru) do gumowej

wycieraczki z otworami. Na-

stêpnie wœród pasków chowa-

my przysmak dla psa, który

ma za zadanie wywêszyæ

smako³yk. Patrycja Jarosz z

„Palucha” wyjaœnia, ¿e dla

psiaka to intelektualna zaba-

wa, a wêszenie pomaga mu

siê wyciszyæ.

- Cieszê siê, ¿e dzieci bêd¹

mog³y przygotowaæ maty dla

piesków. – zaznacza Maria

Kolankiewicz, dyrektor Domu

ks. Baudouina – To wspania³a

lekcja radoœci dawania oraz

empatii, a wizyta „Na Paluchu”

i kontakt ze zwierzêtami na

pewno spodoba siê dzieciom.

Cz³onkowie Warszawskiego

Klubu Rotaract s¹ zgodni:

„Chcieliœmy zacz¹æ ten rok

ciekaw¹ akcj¹, ale ju¿ mamy

w planach kolejne. Aktywnie

realizujemy motto, przyœwie-

caj¹ce wszystkim klubom

Rotary oraz Rotaract «S³u¿ba

na rzecz innych ponad ko-

rzyœæ w³asn¹» i zamierzamy

anga¿owaæ siê w lokaln¹

dzia³alnoœæ charytatywn¹”.

Warszawski Klub Rotaract

jest czêœci¹ globalnej organi-

zacji m³odych ludzi w wieku od

18 do 30 lat, którzy przez swoje

dzia³ania na rzecz spo³ecznoœci

lokalnych i udzia³ w miêdzy-

narodowych programach

pragn¹ poprawiæ warunki

¿ycia innych. Dziêki temu

sami równie¿ rozwijaj¹ swoje

zdolnoœci organizacyjne oraz

zawodowe i nawi¹zuj¹ nowe

znajomoœci.

Rotary International to naj-

wiêksza na œwiecie organizacja

humanitarna, zrzeszaj¹ca

ponad 1,2 miliona cz³onków.

Do g³ównych filarów ich

dzia³alnoœci nale¿¹ walka z

chorobami (np. „Œwiat wolny od

polio”), pomoc ofiarom klêsk

¿ywio³owych, wspieranie edukacji

oraz wzmacnianie dzia³añ pro-

pokojowych na œwiecie.

Gor¹co zachêcamy do od-

wiedzania stron internetowych

Dzieliæ siê dobrem
Warszawski Klub Rotaract rozpoczyna 2018 r. porcj¹

ciep³a. Z okazji wznowienia dzia³alnoœci najstarszego

klubu w Polsce zorganizowa³ akcjê ³¹czon¹ dla Schroniska

„Na Paluchu” oraz Domu ks. Baudouina w Warszawie.

Dwanaœcie sklepów i zak³adów rzemieœlniczych na

warszawskiej Pradze zyska³o nowe, przykuwaj¹ce oko,

a przy tym eleganckie szyldy i wygl¹d witryn. To efekt

wspó³pracy miasta st. Warszawy (Biuro Architektury i

Planowania Przestrzennego) z gdyñskim stowarzyszeniem

„Traffic Design” w ramach Zintegrowanego Programu

Rewitalizacji (projekt „Na_prawa ulic”). Nowe szyldy

mo¿emy podziwiaæ m.in. na Stalowej, Z¹bkowskiej,

11 Listopada i Wileñskiej.

Dziêki pracy m³odych grafików uda³o siê odmieniæ m.in.

witrynê zak³adu renowacji mebli, fryzjera, œlusarza, optyka i

zegarmistrza. Jak wynika z wypowiedzi Marleny Happach,

dyrektor BAiPP projekt zmian reklamowych spotka³ siê z bardzo

pozytywnym odbiorem zarówno ze strony samych przedsiêbiorców,

jak i mieszkañców Pragi i planowana jest jego kontynuacja.

Krzysztof Michalski

Nowe szyldy na Pradze

Schroniska „Na Paluchu” oraz

Domu ks. Baudouina, gdzie

dowiedz¹ siê Pañstwo, jak

zostaæ wolontariuszem lub

darczyñc¹.

R. Tondera
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ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),

oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 1/CP/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie sieci elektroenergetycznej nN i z³¹cza kablowego

nN na dz. nr. ew. 18/2, 5, 19/7 z obrêbu 4-07-18 przy ul. Szklarniowej

w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora

INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672

Warszawa, reprezentowanego przez Bogumi³ê Ruszkiewicz,

z³o¿ony dnia 27 paŸdziernika 2017 r.

- decyzji nr 2/CP/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na

budowie sieci wodoci¹gowej na dz. nr. ew. 7/25, 7/24, 7/23, 7/10,

7/12 z obrêbu 4-17-02 przy ul. Wadowickiej w Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa

Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna,

pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego

przez Andrzeja Chudzika, z³o¿ony dnia 31 paŸdziernika 2017 r.

- decyzji nr 3/CP/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na

budowie sieci elektroenergetycznej œredniego napiêcia i wêz³a

kablowego SN w rejonie ul. Cieœlewskich na cz. dz. nr ew. 15, 10

z obr. 4-16-46, cz. dz. nr ew. 96, 93/4 z obr. 4-07-18 na terenie

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora

INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672

Warszawa, reprezentowanego przez Micha³a Olbrysia, z³o¿ony

dnia 10 listopada 2017 r. i uzupe³niony dnia 15 listopada 2017 r.

POUCZENIE

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z

treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla

Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 (pokój 308), w poniedzia³ki

w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium

Odwo³awczego za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê

w terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê

do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem

odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.

Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,

03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane

po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie

i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

ul. Modliñska 197 (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIEO WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Postêpowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz.

1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U.

z 2017 r. poz. 1073)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek

Mariana Macieja Rzeczkowskiego, z³o¿ony dnia 28 grudnia

2017 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegaj¹cej na budowie kanalizacji sanitarnej

na dz. nr. ew. 44/36, 33/1 (cz.), 44/37 (cz.) z obrêbu 4-17-06

przy ul. Brzeziñskiej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje

uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania

zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi

Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla

Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹

w Wydziale, ul. Modliñska 197.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od

publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu

Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c

od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Postêpowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz.

1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U.

z 2017 r. poz. 1073)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek

INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672

Warszawa, reprezentowany przez Jacka Rajza, z³o¿ony dnia

1 grudnia 2017 r. i uzupe³niony dnia 29 grudnia 2017 r., w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w rejonie

ul. Marywilskiej/P³ochociñskiej na dz. nr ew. 262, 259/5, 259/1, 259/7,

259/9, 259/6, 259/8, 259/10, 302, 301, 299, 296, 259/11, 247, 246,

244, 245, 243, 242, 241, 240, 214/16, 214/40 z obr. 4-06-35; dz. nr

ew. 47, 51/3, 45, 5, 48, 46/2, 44/9, 44/10, 51/2, 43, 37, 36/2,

35/2, 34/2, 33/2, 32, 31, 24/3, 17/2, 49/1 z obr. 4-07-01; 8/2, 25/8

z obr. 4-07-02 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi

i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia)

za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ

siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od

publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu

Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c

od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Zwo³ana 13 grudnia sesja by³a wyj¹tkowa pod wieloma

wzglêdami, pocz¹wszy od rozpoczêcia obrad o godzinie 8 rano.

Obrady prowadzi³a wiceprzewodnicz¹ca Joanna Mroczek.

W pierwszym punkcie radni zajêli siê wniesieniem inicjatywy

uchwa³odawczej do Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia

Centrum Kultury i Aktywnoœci Lokalnej w dzielnicy Targówek.

Burmistrz S³awomir Antonik podkreœli³, ¿e stworzenie takiej

jednostki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców. W

g³osowaniu projekt popar³o 23 radnych, 1 wstrzyma³ siê od g³osu,

nie by³o przeciwnych. Przedstawicielk¹ Rady Dzielnicy w Radzie

Programowej CkiAL zosta³a Katarzyna Górska-Manczenko

Projekt drugiej uchwa³y dotyczy³ odwo³ania zastêpcy burmistrza Agnieszki

Szmulewicz, która z³o¿y³a taki wniosek, choæ, jak stwierdzi³a „z ciê¿kim

sercem”. Podziêkowania za pracê i wspó³pracê Agnieszce Szmulewicz

wyrazili: burmistrz S³awomir Antonik, Witold Harasim, Krzysztof Miszew-

ski. Powo³ano komisjê skrutacyjn¹. Pierwsze g³osowanie nie przynios³o

rozstrzygniêcia: 11 radnych by³o „za”, 11 „przeciw”. W drugim g³osowaniu

za odwo³aniem by³o 13 radnych, 11 – przeciw, 0 wstrzymuj¹cych siê.

Jako kandydata na wiceburmistrza burmistrz S³awomir Antonik

rekomendowa³ 38-letniego Rafa³a Dworackiego, mieszkañca Tar-

gówka, absolwenta Politechniki Warszawskiej oraz Wy¿szej Szko³y

Pedagogicznej TWP w Warszawie. Kandydat poinformowa³, ¿e

przez ostatnie lata m.in. zarz¹dza³ prac¹ 40-osobowego zespo³u

ds. realizacji programów unijnych, prowadzi³ monitoring alokacji

Programu Operacyjnego „Kapita³ ludzki na lata 2007-2013”; przez

10 lat koordynowa³ pracê zespo³u ds. maj¹tku jednostki samorz¹-

dowej. Pracuje w Mazowieckiej Jednostce Wdra¿ania Programów

Unijnych. W tajnym g³osowaniu za powo³aniem Rafa³a Dworackiego

oddano 13 g³osów, 7 by³o przeciw, nie by³o wstrzymuj¹cych siê. W

gestii tego wiceburmistrza s¹: Wydzia³ dzia³alnoœci Gospodarczej,

Wydzia³ Ochrony Œrodowiska, Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców.

Radny Andrzej Gapys w imieniu Klubu Radnych Mieszkañcy Bródna,

Targówka i Zacisza zg³osi³ kandydaturê Zbigniewa Poczesnego na

przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy Targówek. W tajnym g³osowaniu

za powo³aniem Zbigniewa Poczesnego opowiedzia³o siê 12 radnych,

6 wstrzyma³o siê od g³osu, nie by³o przeciwnych. Zbigniew Poczesny

podziêkowa³ za wybór i przej¹³ prowadzenie obrad.                         K.

LII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Zmiany na górze

W moœcie zrobi³a siê dziura. Ca³kiem spora. Optymiusz postanowi³ cos z

tym zrobiæ. Skierowa³ swoje kroki prosto do Urzêdu. Przywita³ go Naczelnik.

- Panie naczelniku w moœcie zrobi³a siê dziura .... zacz¹³ Optymiusz.

- Dziura? Jaka dziura? - zdziwi³ siê Naczelnik. - Proszê j¹

dok³adnie opisaæ. Podaæ wymiary: œrednicê i g³êbokoœæ.

Opisaæ, któr¹ figurê kszta³t dziury przypomina – kwadrat,

prostok¹t, ko³o, a mo¿e elipsê? - Proszê tu jest ankieta w sprawie

kszta³tu dziur – niech Pan j¹ wype³ni – za¿¹da³ Naczelnik.

Po przeczytaniu gotowej ankiety Naczelnik zamyœli³ siê.

- No tak, dziura - wie Pan - ja nie bardzo wiem co na tê dziurê

poradziæ, ale poproszê Stra¿nika, mo¿e on coœ wymyœli.

Wezwany Stra¿nik wnikliwie rozpozna³ sytuacjê. - Hmmmm... –

dziura. Dziura jest niebezpieczna. Mo¿e byœmy tak kogoœ ze Stra¿y

tam wys³ali? No, ale kogo? Brak nam si³ i œrodków. Jest nas tylko

trzech. Nie... ju¿ jest nas dwóch. A niech to...!! - zosta³em sam je-

den. Oooo... - nas ju¿ w ogóle nie ma - westchn¹³ Stra¿nik i znikn¹³.

- Niech pan pisze do Przewodnicz¹cego. Przewodnicz¹cy przewodniczy

– on du¿o mo¿e – doradzi³ Naczelnik. Optymiusz znów zasiad³ do pióra.

Po przeczytaniu petycji Przewodnicz¹cy nie posiada³ siê z obu-

rzenia. - Dziura ?!!! Zlikwidowaæ dziurê?! – krzycza³. – A sk¹d pan

wie czy ta dziura komuœ przeszkadza? Zrobi³ pan referendum w

sprawie dziury? A mo¿e ludzie w³aœnie chc¹ mieæ dziurê? Mo¿e

ludzie dziury lubi¹? Zrobimy coœ - a potem bêd¹ protesty Towa-

rzystwa Mi³oœników Dziur. A w ogóle sk¹d Pan siê tu wzi¹³ i kogo

Pan reprezentuje? Zmieszany Optymiusz, nie wiedz¹c co

odpowiedzieæ, szybko wycofa³ siê z gabinetu Przewodnicz¹cego.

Zosta³a ostatnia szansa – pomyœla³. Napiszê do Wydzia³u

Mostów. Przecie¿ to ich most – ich dziura. Mo¿e coœ zaradz¹.

Po miesi¹cu Optymiusza wezwano do Urzêdu. Naczelnik

wrêczy³ mu pismo. Optymiusz zanurzy³ siê w lekturze.

„W odpowiedzi na pismo w sprawie dziury w moœcie, sygnatura DZIU-

RA/2006 skierowane do Wydzia³u Mostów uprzejmie informujemy, ¿e

nie widzimy zasadnoœci ani mo¿liwoœci likwidacji dziury, gdy¿ dziura

nam nie podlega, a nawet jeœli podlega, jej usuniêcie nie le¿y w na-

szych kompetencjach, a nawet gdyby le¿a³o, to nie widzimy mo¿liwoœci

uporania siê z tym problemem ze wzglêdu na brak wprowadzenia w

bud¿ecie pozycji „naprawa dziur w mostach”, a nawet gdyby taka pozy-

cja istnia³a, nie moglibyœmy zlikwidowaæ dziury ze wzglêdu na zapis

ustawy o zamówieniach publicznych wymagaj¹cej przeprowadzenia

przetargu na naprawê dziur, a przetargami u nas zajmuje siê Pani

Ma³gosia, która przebywa obecnie na urlopie wychowawczym - wróci

najwczeœniej za trzy lata i wtedy bêdziemy mogli do sprawy powróciæ...”

Zaczytany Optymiusz wszed³ na most. Dziury oczywiœcie

nie spostrzeg³...                                                        Tomasz Peszke

Dziura
Bajki z krainy wiecznej niemo¿noœci

Godzina 20.45, otwarcia zawodów dokonali - Dorota

WAJSZCZAK i PAWE£ WAGNER - komandorzy zawodów,

a punktualnie (niesamowite) sêdzia g³ówny Maciej GAPSKI

da³ sygna³ do startu VIII Nocnego Maratonu P³ywackiego.

Wystartowa³o 6 zespo³ów: IKS AWF Warszawa, UKS

Pirania Targówek, Studenci AWF Warszawa,

Warsaw Masters Team, Ratownicy Sto³ecznego WOPR

oraz OSIR SPARTA Grodzisk Mazowiecki.

Faworytem by³ klub z Targówka (trener Kacper Rodziewicz –

by³y zawodnik paraolimpijski), który wyst¹pi³ w bardzo odm³o-

dzonym sk³adzie. IKS AWF Warszawa pod kierownictwem

niestrudzonego profesora Waldemara MADEJA - trenera kadry

paraolimpijskiej, wystawi³ ekipê, w której niestety zabrak³o

Wojtka MAKOWSKIEGO - srebrnego medalisty Paraolimpiady

RIO 2016. Dru¿yna, która traktuje p³ywanie jak wielk¹ przygodê

to oczywiœcie Warsaw Masters Team pod kierownictwem pa-

sjonata, propagatora (mo¿na tu by u¿yæ bardzo du¿o tytu³ów)

Andrzeja SKORYKOWA. Dru¿yna wspó³organizatora Sto³ecznego

WOPR pod kierownictwem instruktora wyk³adowcy WOPR

Marka CHADAJA reprezentowa³a m³odzieñczy zapa³ i entuzjazm,

która swoje umiejêtnoœci wykorzystuje na co dzieñ, ratuj¹c ¿ycie

zagro¿onym w wodzie. Studenci AWF WARSZAWA, zajmuj¹c 3.

miejsce pokazali, jak powa¿nie podchodz¹ do tej piêknej dyscy-

pliny sportu, oczywiœcie trenuj¹cy na co dzieñ pod wytrawnym

okiem mistrza œwiata w ratownictwie wodnym Piotra FURMANA.

Beniaminek OSIR SPARTA Grodzisk Mazowiecki pod kierownic-

twem trenera Piotra LASKOWSKIEGO (te¿ instruktor WOPR)

nabiera³ w tych zawodach jak¿e potrzebnego doœwiadczenia.

Promocja Maratonu to oczywiœcie zas³uga fotoreportera Maratonu

Andrzeja Sety - Warszawa.PL pod okiem redaktora naczelnego

Micha³a PAWLIKA, TVP 3 SPORT - niestrudzonego redaktora S³a-

womira FURGA£A i Nowej Gazety Praskiej - to nasi patroni medialni.

Ostatnie minuty zawodów nale¿a³y do kibiców, których zaan-

ga¿owanie mo¿na porównaæ do wybuchu wulkanu. Stanowili spor¹

grupê osób na p³ywalni. Chc¹c im podziêkowaæ organizatorzy

przeprowadzili losowanie ciekawych nagród wœród publicznoœci.

Godzina 23.00 koniec. Sêdziowie rozpoczêli obliczanie wyników

w celu wy³onienia zwyciêzców. Po kilkunastu minutach przyst¹pili-

œmy do wrêczania nagród. Rekord nie zosta³ pobity, bo wszystkie

dru¿yny wystêpowa³y w odm³odzonych sk³adach. Oto wyniki:

NAGRODY SPECJALNE

- najlepsza zawodniczka: Magdalena W£ODARKIEWICZ -

6,12,16 - UKS PIRANIA TARGÓWEK

- najlepszy zawodnik: Pawe³ PYCZOT – 5,51,15 – UKS PIRANIA

TARGÓWEK

- najm³odszy zawodnik: Nikola BADOWSKA – IKS AWF WARSZAWA

- senior zawodów: Zbigniew SAJKIEWICZ – IKS AWF WARSZAWA

- najlepszy para olimpijczyk: Adrian JASTRZÊBSKI – IKS AWF

WARSZAWA

- najlepszy Ratownik WOPR: Nagroda im. Kazika SZLASY:

Piotr BOROWSKI – OSIR SPARTA GRODZISK MAZ.

- objawienie zawodów - Nagroda Stowarzyszenia Bezpieczna

M³odoœæ im. GRZEGORZA: Agnieszka ŒLIZIEÑ-KUCZPSKA –

STO£ECZNY WOPR

- FAIR PLAY – nagroda Doroty WAJSZCZAK, Paw³a WAGNERA:

Dru¿yna UKS PIRANIA TARGÓWEK - za odst¹pienie skrajnego

toru nr 1 przed samym startem dla IKS AWF WARSZAWA

„WIELKI SZACUN”

NAGRODY DRU¯YNOWE

VI Miejsce „OSIR SPARTA GRODZISK MAZOWIECKI” - 6715 m

V Miejsce „IKS AWF WARSZAWA” - 7175m (8200 m)

IV Miejsce „STO£ECZNE WOPR” - 7700  m

III Miejsce „STUDENCI AWF WARSZAWA” - 8220 m

II Miejsce „WARSAW MASTERS TEAM” - 8270 m (8425 m)

I Miejsce „UKS PIRANIA TARGÓWEK ” - 9632 m (10065 m)

w nawiasach wyniki z 2017 r.

Specjalne podziêkowania przygotowaliœmy  naszym oddanym

asystentom: Dominice Wagner (niestety nieobecna - choroba

zwyciê¿y³a) i Adamowi Go³dzie – roœn¹ nam przyszli organizatorzy.

Na koniec organizatorzy przekazali zebrane dary dla OPS

Domu Samotnej Matki na rêce jego dyrektora.

Sk³adamy serdeczne podziêkowania osobom, które pomaga³y

nam w organizacji i przeprowadzeniu VIII Maratonu: ratownicy

Sto³ecznego WOPR, pracownicy P³ywalni Prawy Brzeg oraz

sêdziowie z MZP – JESTEŒCIE WIELCY!

Teraz oni – SPONSORZY - bez nich nie by³oby VII Maratonu:

Marta Koœcielecka i Piotr Hochó³ - BIW Ofice, Stanis³aw Zduñ-

czyk - Stowarzyszenie „Bezpieczna M³odoœæ im. GRZEGORA”,

Pawe³ Ciêciara - MAX MEAT, Pawe³ B³asiak - prezes Sto³ecz-

nego WOPR, Maria i Ireneusz Tondera - pra¿anie, Edward

Nowak - Muzeum Warszawy i Warszawskiej Pragi, Monika i

Pawe³ Szczepañscy – Przyjaciele DOSIR ,Pizzeria „Prawy

Brzeg” - Dorota Wiœniewska, Marek Kapilewicz, Krzysztof

Za³uska, Jaros³aw Stêpkowski, Agencja Aktorska SKENE -

Ewa R¹czy, CLAR SYSTEM - Artur MACIEJEWSKI. „BUMAP”

Sp. z o.o. Wojciech BUCOÑ, Kancelaria Prawna – mecenas

Marek HALSKI. Serdeczne dziêki!

Do zobaczenia w 2019 roku.

Dorota Wajszczak, Pawe³ Wagner

VIII Nocny Maraton

P³ywacki Zima 2018
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granic miêdzy dzielnicami. Po-

nadto w³adze Targówka uzyska³y

poparcie mieszkañców swojej

dzielnicy wyra¿one w ramach

konsultacji spo³ecznych, które

odby³y siê we wrzeœniu ubieg³e-

go roku (gwoli œcis³oœci trzeba

jednak wspomnieæ, ¿e zadane w

ankiecie pytanie by³o doœæ ten-

dencyjne zarówno w brzmieniu

„Czy jesteœ za tak¹ zmian¹ gra-

nicy, jak na mapie?”, jak i w przy-

bli¿eniu istoty zmiany (skupiono

siê na obecnej sytuacji spornego

terenu). Negatywnie do propo-

zycji zmiany granic odnieœli siê

przedstawiciele Pragi Pó³noc,

organizuj¹c w³asne konsultacje

(mia³y trwaæ do koñca 2017 r.).

Podobnie jak w przypadku

ankiety na Targówku, równie¿

pytanie zadane mieszkañcom

Pragi Pó³noc, które brzmia³o

„Czy jest pan/pani za od³¹cze-

niem od dzielnicy Praga-Pó³noc

terenu o powierzchni oko³o 11

hektarów i przy³¹czeniu go do

dzielnicy Targówek?”, mog³o

mieæ wp³yw na odpowiedzi re-

spondentów. Tak czy inaczej, nie

czekaj¹c na wyniki konsultacji

praskich (mo¿na przypuszczaæ,

¿e zdecydowana wiêkszoœæ

ankietowanych by³a przeciw

od³¹czeniu spornego terenu),

Rada Miasta korzystaj¹c ze

swoich kompetencji wyda³a de-

cyzjê korzystn¹ dla Targówka.

Oprócz kwestii funkcjonalnych

oraz ambicji lokalnych polityków

Targówka odnoœnie powiêkszania

swojej dzielnicy warto zwróciæ

uwagê na jeszcze jedn¹ rzecz,

byæ mo¿e najwa¿niejsz¹ w ca³ym

sporze. Dotyczy ona pieniêdzy –

do tej pory Praga Pó³noc otrzymy-

wa³a ok. 50 tys. z³ rocznie tytu-

³em podatku od nieruchomoœci

p³aconego przez u¿ytkownika

wspominanych dzia³ek. Wraz z

budow¹ osiedla mieszkaniowego

(oraz lokali u¿ytkowych) szacowane

wp³ywy do bud¿etu dzielnicy (w

tym wypadku Targówka) mog¹

byæ czterokrotnie wiêksze.

Trudno oceniaæ, kto na zmianie

zyska. Faktem jest, ¿e to kolejny

teren przeznaczony pod osiedle

mieszkaniowe, z ograniczonymi

funkcjami us³ugowymi. Tymczasem

Miêdzydzielnicowy spór o hektary
jego po³o¿enie i skomunikowa-

nie dziêki kolei predestynuje ten

fragment Warszawy do pe³nienia

funkcji us³ugowo-biurowej, a tym

samym stworzenia tam nowych

miejsc pracy, dedykowanych

osobom mieszkaj¹cym na

prawym brzegu. Niestety, brak

planu miejscowego oraz dewe-

loperska presja, powoduj¹, ¿e

takie koncepcje pozostan¹

jedynie w sferze marzeñ.    KMI

dokoñczenie ze str. 1

W ramach minigrantu przy-

znanego dla projektu „Seniorzy

i m³odzie¿ gwiazdami wieczoru”

przez Stowarzyszenie CAL, ze

œrodków dla dzia³añ lokalnych w

latach 2016-2018 na terenie

objêtym „Zintegrowanym Pro-

gramem Rewitalizacji m.st. War-

szawy do 2022 roku” zorganizo-

wano zosta³o kolejne spotkanie

stanowi¹ce okazjê do podziêko-

wania za aktywnoœæ czytelników

z osiedla Kijowska. Mieszkañcy

od dwóch lat staraj¹ siê o przy-

wrócenie placówki bibliotecznej

w „D³ugasie”. I jak zapewniaj¹

w³odarze dzielnicy, dzieñ po-

nownego otwarcia siê zbli¿a.

W œwie¿o odremontowanym

budynku przy ul. Kawêczyñskiej

16, w goœcinnym Klubie M³o-

dzie¿owym DOBRE FLOW, oko-

liczni mieszkañcy pokazali, ¿e

miêdzypokoleniowa wymiana

jest mo¿liwa i ma g³êboki sens.

M³odzie¿, jak przysta³o na

gospodarzy, powita³a i ugoœci-

³a przyby³ych przygotowanym

poczêstunkiem. Starsi docenili

kindersztubê i zaanga¿owanie

m³odego pokolenia.

Prosta sytuacja jak¹ by³o wspól-

ne œpiewanie kolêd, piosenek o

Pradze oraz trudniejszych utworów

o charakterze patriotycznym, które

przygotowa³ Klub Seniora z osiedla

Kijowska pod przewodnictwem

Pana W³odzimierza Michalczyka,

pozwoli³a na aktywne uczestnictwo

wszystkich goœci. M³odzie¿ w³¹czy³a

równie¿ instrumenty muzyczne,

co pokaza³o, ¿e spontanicznoœæ

ubogaca. M³odzi artyœci pochwalili

siê te¿ w³asnymi utworami, w tym

kolêd¹ zaaran¿owan¹ w nowocze-

snym stylu. Byæ mo¿e, w niedale-

kiej przysz³oœci bêd¹ mia³y miejsce

grupowe warsztaty muzyczne.

Obie grupy maj¹ te¿ doœwiad-

czenie w wystêpach teatralnych

i artystycznych, co nasunê³o

nowe mo¿liwoœci wspó³pracy.

G³oœne czytanie felietonów

Wiecha wzbudzi³o entuzjazm,

okaza³o siê ciekawe i humory-

styczne, niezale¿nie od wieku.

Fundacja Zmiana zapewni³a

czytelnikom ksi¹¿ki, które zosta³y

zabrane do domowych bibliote-

czek. Kolejny pomys³, jaki powsta³

w miêdzyczasie, to sta³e miejsce

w klubie do wymiany ksi¹¿kowej.

W trakcie rozmów okaza³o

siê, ¿e m³odzie¿ i seniorzy maj¹

wspólne tematy. Seniorzy wspo-

minali dawn¹ Pragê oraz przy-

taczali w³asne doœwiadczenia z

m³odoœci, co zainteresowa³o

m³odzie¿, która zaproponowa³a

kolejne spotkania dotycz¹ce

opowieœci o dawnych czasach

oraz wsparcia ich trudnego czasu

dojrzewania. Pojawi³y siê nawet

potrzeby stworzenia wiêzi ze

starszym pokoleniem ze wzglêdu

na odczuwalne deficyty takich

relacji we w³asnych rodzinach.

Seniorzy równie¿ byli zaintere-

sowani tak¹ form¹ kontaktu i

przekazywania swojej wiedzy.

Jeden ze starszych uczestników

zaproponowa³ nastêpne spotkanie,

tym razem w Klubie Seniora. A

m³odzi klubowicze zapraszali

ponownie do siebie.

Z du¿ym prawdopodobieñ-

stwem nast¹pi kontynuacja dzia³añ

³¹cz¹cych pokolenia i integruj¹-

cych mieszkañców ze sob¹.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

Miêdzypokoleniowo na Pradze
W ostatni pi¹tek uda³o siê uzyskaæ znakomity przepis na stwo-

rzenie przestrzeni do rozmowy seniorów z m³odzie¿¹ - grup wy-

dawa³oby siê odleg³ych od siebie niemal w ka¿dym aspekcie ¿ycia.
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

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

ZABUDOWY balkonowe

514-165-445

KONSERWATOR, z³ota r¹czka

606-181-588

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

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

mini og³oszenia

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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N
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www.drzwiokna.waw.pl

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

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

Zadzwoñ tel. 602 267 377.

Gdy masz k³opoty z nadwag¹

i przemian¹ materii wypróbuj nowy,

skuteczny program zrzucenia wagi.

Zadbaj o równowagê kwasowo-zasadow¹.

Reksio to uroczy, m³ody,

malutki, oko³o roczny piesek,

który z powodu wyjazdu za

granice swoich w³aœcicieli zosta³

sam. Zosta³ porzucony wraz ze

swoj¹ mam¹, która ju¿ znalaz³a

dom. Reksio przebywa w domu

tymczasowym pod Warszaw¹.

Piesek zosta³ wykastrowany.

Adopcja mo¿liwa po podpisaniu

umowy adopcyjnej.

Kontakt w sprawie adopcji:

Justyna tel. 783-003-754

Agnieszka tel. 660-499-807.

Kto przygarnie Reksia

Proszê Szanownych Pañstwa, czas na

reformê regulaminu Sejmu i Senatu.

Obowi¹zkiem pos³a jest g³osowaæ w ka¿dej

ustawie. Nie rozumiem pustek w trakcie

obrad plenarnych. Nie rozumiem, jak jest

mo¿liwe, ¿e pose³ jest obecny i nie g³osuje.

Sala sejmowa i senacka ma byæ pe³na i

niewiele trzeba, aby tak by³o. Te postawy

rodz¹ manipulacje i arogancjê, a ka¿dy

jeden nawet szary pose³ wypowiedzia³:

„Uroczyœcie œlubujê rzetelnie i sumiennie

wykonywaæ obowi¹zki wobec Narodu,

strzec suwerennoœci i interesów Pañstwa,

czyniæ wszystko dla pomyœlnoœci Ojczyzny

i dobra obywateli, przestrzegaæ Konstytucji

i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dlatego zapytam, dlaczego za Waszej kaden-

cji znikn¹³ trójpodzia³ w³adzy, niezale¿noœæ

s¹downictwa, co siê sta³o z Trybuna³em Kon-

stytucyjnym, dlaczego prezydent bezkarnie

mo¿e ³amaæ Konstytucjê, gdzie rozdzia³

Koœcio³a od Pañstwa gdzie s¹ prawa kobiet?

Tak jak u ludzi, tak u zwierz¹t panuje

sezon chorób wirusowych. NajgroŸniejszy jest

oczywiœcie afrykañski pomór œwiñ zbieraj¹c

¿niwo w postaci œmierci tysiêcy dzików.

Drug¹ chorob¹, która wystêpuje masowo u

psów, to zapalenie krtani i tchawicy zwane

tak¿e kaszlem kenelowym. Chorobê wywo³uj¹

trzy czynniki zakaŸne mianowicie Adeno-

wirus typ 2, virus Parainfluenzy i bakteria

Bordetella bronchoseptica. Zaraza najszybciej

roznosi w du¿ych skupiskach psów w

miastach, zw³aszcza podczas wystaw psów

rasowych i w schroniskach dla zwierz¹t.

Drogi zara¿enia to bezpoœredni kontakt

z chorym lub psim nosicielem, a tak¿e

kontakt z wydzielinami i wspólne miski.

Objawy s¹ nie do zauwa¿enia; to wra¿enie

zad³awienia siê np. koœci¹ i potworny napa-

dowy kaszel. Objaw typowy przy zapaleniu

oskrzeli. Temperatura mo¿e byæ podwy¿szo-

na, ale ca³y dyskomfort ¿yciowy pacjenta i

opiekunów to kaszel. Dlatego dobrze jest jak

najszybciej zastosowaæ wszelakie lekarstwa

przeciwkaszlowe dostêpne bez recepty i

pójœæ na wizytê do lekarza weterynarii.

Przeciwnik jest bardzo niebezpieczny i nie

wolno tej choroby lekcewa¿yæ. Istniej¹

dwa rodzaje szczepionek, w tym jedna

donosowa. Natomiast u czêœci psów

przebiega bardzo wolno, szczególnie gdy

choroba wejdzie w fazê przewlek³¹.

Mniej koryta, wiêcej pracy

W zastêpstwie nieobecnych na sesji

urzêdników miejskich, w punkcie: „Infor-

macja o zanieczyszczeniu powietrza na

Pradze Pó³noc”, prezentacjê przedstawi³

Tomasz M¹kiewicz ze Stowarzyszenia

Zielone Paliwo, cz³onek Komisji Dialogu

Spo³ecznego przy Biurze Ochrony Œrodo-

wiska. Dane s¹ alarmuj¹ce. Codzienne do

Warszawy wje¿d¿a milion pojazdów,

wiêkszoœæ z wyciêtymi katalizatorami.

Komisja Europejska ostrzega, ¿e w 2020

roku co trzecia osoba umrze na skutek

zanieczyszczenia powietrza. Z powodu

smogu w zesz³ym roku w Warszawie zmar³o

ponad 700 osób., a wed³ug badañ War-

szawskiego Uniwersytetu Medycznego, 40%

mieszkañców Warszawy ma zmutowane

DNA. Prelegent promowa³ te¿ paliwo ga-

zowe, jako wielokrotnie mniej toksyczne

ni¿ benzyna i paliwo do diesli. Miasto za-

kupi³o 35 autobusów z napêdem gazowym

i 4 elektryczne, ale reszta, ponad 1500,

ma silniki Diesla. Kilka œmieciarek MPO

jeŸdzi na sprê¿ony gaz ziemny i niektóre

taksówki. Od 30 lat ta technologia rozwija

siê w innych pañstwach, u nas wci¹¿ jeste-

œmy na pocz¹tku drogi. W warszawskim

ratuszu brak struktury odpowiedzialnej

za innowacyjnoœæ, co byæ mo¿e uda siê

wkrótce zmieniæ.

Co gorsza, nowoczesne pojazdy nie s¹

bardziej ekologiczne, tylko generowane

przez nie zanieczyszczenia s¹ bardziej

rozdrobnione, a przez to mog¹ wnikaæ

bezpoœrednio do krwi.

Samochody nie spe³niaj¹ norm emisji.

Filtry siê zapychaj¹ i zamiast spe³niaæ

wysok¹ normê 6, ich sprawnoœæ spada

do poziomu normy 1 lub co najwy¿ej 2. Po

dyskusji postanowiono przekazaæ temat

do dalszego procedowania w komisjach.

Przyjêto 8 zaleg³ych protoko³ów z sesji

w 2017 roku oraz sprawozdanie roczne

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej za 2016. Ko-

lejnym punktem obrad by³a propozycja

utworzenia Praskiego Centrum Edukacji

Historycznej. Pomys³ Towarzystwa Mi³oœników

Historii i Kultury zak³ada promowanie

zapomnianej historii warszawskiej Pragi,

w tym wiedzy o rzezi Pragi, oddzia³ach

pra¿an w Bitwie Warszawskiej, obronie

Warszawy we wrzeœniu 1939, Powstaniu

Warszawskim na Pradze, powojennych

praskich katowniach. Docelowo siedziba

centrum mia³aby siê znaleŸæ w rogatce

przy 11 Listopada 68, tymczasowo, ze

wzglêdu na koniecznoœæ remontu rogatki,

w innym miejscu. Radny Tondera zauwa¿y³,

¿e jest to stanowisko czysto intencyjne,

poniewa¿ pomys³ nie ma ¿adnych

szacunków finansowych, nie ma te¿ na to

pieniêdzy w bud¿ecie dzielnicy. Burmistrz

Zab³ocki wyjaœni³, ¿e remont budynku

rogatki le¿y w gestii i mo¿liwoœciach

dzielnicy, inna rzecz to œrodki na funkcjo-

nowanie i kszta³t tego przedsiêwziêcia.

Maj¹c takie intencyjne stanowisko rady,

zarz¹d mo¿e wystêpowaæ do Biura Kultury

oraz zabiegaæ o przyznanie œrodków na

realizacjê. Po dyskusji jednak zdjêto ten

punkt z porz¹dku obrad i skierowano do

dopracowania w komisji kultury.

Rozpatrzono skargi. Skargê na dyrek-

tora biblioteki im. Ks. Twardowskiego

komisja rewizyjna uzna³a za zasadn¹, rada

podtrzyma³a tê opiniê. Komisja rewizyjna

uzna³a za zasadne skargi Zwi¹zku Stowa-

rzyszeñ Praskich i Spo³ecznego Komitetu

Likwidacji ZGN na Zarz¹d Gospodarowania

Nieruchomoœciami. Dyskusja wywi¹za³a

siê na temat braku Zwi¹zku Stowarzyszeñ

Praskich w rejestrze stowarzyszeñ, co zda-

niem opozycji dyskwalifikowa³o wysy³ane

pod tym szyldem pisma. Obecny na sali

Antoni D¹browski, podpisany pod rozpatry-

wanymi skargami, wyjaœni³, ¿e rejestracja

nie jest potrzebna do skutecznego

dzia³ania, przytaczaj¹c kilka z nich, jak

obrona Kina Praha, czy Parku Praskiego

przed wycink¹ drzew. Szyld zwi¹zku jest

dziêki temu rozpoznawalny ju¿ od 2005,

pozostaj¹c wci¹¿ oddoln¹, nieformaln¹

inicjatyw¹. G³osami koalicji skargi na ZGN

uznano za zasadne.

Za niezasadne natomiast uznano dwie

skargi na Zarz¹d Praskich Terenów Pu-

blicznych, choæ w pierwszej z tych spraw

dotycz¹cej niew³aœciwej pielêgnacji zieleni,

Magdalena Guga³a, przewodnicz¹ca komisji

ochrony œrodowiska, zaznaczy³a, ¿e skar-

ga powinna trafiæ do jej merytorycznej

komisji. Stwierdzi³a te¿, ¿e ma nadal

zastrze¿enia do jakoœci prac pielêgna-

cyjnych wykonywanych na zlecenie ZPTP

i poza szans¹ na poprawê stanu zieleni,

w zmianie metod (np. mniej radykalnej

przycince krzewów) widzi tu mo¿liwoœæ

poczynienia oszczêdnoœci finansowych.

Trzecia skarga na ZGN wywo³a³a ko-

lejn¹ dyskusjê. Od 2015 na Z¹bkowskiej

50 s¹ za³o¿one kaloryfery, ale nie s¹

pod³¹czone do sieci ciep³owniczej. Taka

sytuacja dotyczy ponad 20 budynków

na Pradze Pó³noc. Jak wyjaœnia³a dyrek-

tor Bo¿ena Salich z ZGN, opóŸnienie

wynika ze sporu z RSM Praga, przez

teren której mia³a przebiegaæ linia, a

tak¿e z wewnêtrznych przekszta³ceñ i

zmiany procedur u operatora sieci, Veolii.

Ostatecznie skarga na ZGN, pozytywnie

zaopiniowana przez komisjê rewizyjn¹,

nie zosta³a za tak¹ uznana przez radnych.

Zlecono komisji rewizyjnej zbadanie

pod k¹tem gospodarnoœci jakoœci remon-

tu przeprowadzonego w szkole przy Sie-

rakowskiego oraz pawilonu na skwerze

przy Szymanowskego. Przed³u¿ono te¿

czas na dokonanie zleconych przez radê

na pocz¹tku kadencji kontroli, w tym

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

Po krótkiej przerwie posiedzenie wzno-

wiono, proceduj¹c zmiany w za³¹czniku

bud¿etowym dzielnicy. G³ównie by³y to

przesuniêcia œrodków z niezrealizowanych

inwestycji, czyszcz¹ce bud¿et z kwot,

które nie maj¹ szans na wydatkowanie w

2017. Bud¿et ZGN rozpisano na kolejne

lata do 2020 w zakresie ciep³a sieciowego

i rewitalizacji. 28 milionów na rewitalizacjê

przeniesiono w zwi¹zku z przed³u¿aj¹cymi

siê wykwaterowaniami mieszkañców i

potrzebami mieszkaniowymi, spowodo-

wanymi przez katastrofy budowlanne.

Burmistrz Zab³ocki wyjaœnia³, ¿e opóŸnie-

nia w rewitalizacji wynikaj¹ z problemów

w trzech obszarach. Pierwszy z nich to

katastrofy budowlane – na przestrzeni

dwóch lat z tego tytu³u trzeba by³o

zapewniæ dach nad g³ow¹ dla 370 rodzin,

a potrzebuj¹cych przybywa, poniewa¿

œrednio co dwa miesi¹ce jest jakaœ

katastrofa. Drugim obszarem s¹ trudne

negocjacje z konserwator zabytków.

Uzgodnienie powinno trwaæ, miesi¹c, dwa, ale

nie 15 miesiêcy, jak zdarza siê w skrajnych

przypadkach. Trzeci obszar to kwestie

spo³eczne, lokatorskie. Bywaj¹ rodziny,

które po prostu nie chc¹ siê wyprowadziæ.

Nie ma narzêdzia prawnego, które wymusi

wykwaterowanie, jeœli nie ma zagro¿enia

budowlanego. Mo¿emy tylko negocjowaæ

– przyzna³ burmistrz Zab³ocki.

Drugi etap rewitalizacji jest ju¿ reali-

zowany, zgodnie z sugestiami zarz¹du, w

budynkach pustych i przeprowadzany

przez Sto³eczny Zarz¹d Rozwoju Miasta

czy Zarz¹d Mienia, co odci¹¿y ZGN. Wyniki

audytu, badaj¹cego pracê ZGN i nadzór

nad ZGN zarz¹du dzielnicy, wytykaj¹

pewne uchybienia, ale pozytywnie oceniaj¹

realizacjê zadañ przez tê jednostkê.

Zarzutem wobec zarz¹du by³o zbytnie

sformalizowanie zarz¹dzania. Niestety,

jest to potrzebne przy braku realnego

zwierzchnictwa kadrowego. W zaleceniach

znalaz³a siê zachêta do poprawy atmosfe-

ry pracy, wyznaczenia wspólnego celu i

zmierzania do niego we wspó³pracy, a nie

na zasadach konkurencji. To zamierzamy

robiæ – zadeklarowa³ burmistrz. Jesteœmy

ju¿ na finiszu, w styczniu ZGN og³asza

przetargi na remonty.

Przeg³osowano te¿ stanowiska wypra-

cowane przez komisjê infrastruktury,

m.in. dotycz¹ce po³¹czenia przystanku

Pimot i Platerówek, Obwodnicy Œródmiej-

skiej i nadania nazwy ulicy Rozwojowej,

negatywnie j¹ opiniuj¹c. Przyjêto uchwa³ê

ws. wydzier¿awienia nieruchomoœci przy

Kawêczyñskiej 12 i ws. wyst¹pienia do

prezydent Warszawy w sprawie przejêcia

przez zarz¹d dzielnicy nadzoru nad

miejskimi dzia³kami na terenie Bazaru

Ró¿yckiego. 2/3 terenu zwrócone spadko-

biercom, 1/3 nale¿y do miasta. Niestety,

jest spór prawny, który nie wró¿y dobrze

przysz³oœci tego terenu. Lepsza by³aby

mo¿liwoœæ wspó³dzia³ania ze spadkobier-

cami, którzy deklaruj¹ chêæ sporz¹dzenia

jednolitego projektu dla ca³ego terenu

bazaru i wspólnego wykonania.

Obrady zakoñczono stanowiskiem ws.

umieszczenia tablicy Powstañców 1863

na budynku Szko³y Podstawowej nr 30

im. Powstañców 1863. W dalszym proce-

dowaniu przeszkodzi³ brak kworum.

Kr.

Praga Pó³noc

Niekoñcz¹ca siê sesja
Pi¹te ju¿ wznowienie ci¹gn¹cej siê od kilku miesiêcy XXXI sesji

nast¹pi³o w punkcie 29. Tymczasem wp³yn¹³ wniosek o rozszerzenie

porz¹dku o 27 nowych punktów, m.in. przyjêcie zaleg³ych 8 protoko³ów,

czy stanowisko w sprawie powo³ania Praskiego Centrum Edukacji

Historycznej. Po dyskusji, przewodnicz¹cy rady Ryszard Kêdzierski,

wykona³ gest wobec radnych opozycji, decyduj¹c o g³osowaniu ka¿dego

punktu osobno. Po zatwierdzeniu porz¹dku obrad, zajêto siê zmiana-

mi w komisjach. Teresa Mioduszewska z PIŒ zosta³a wiceprzewodnicz¹c¹

komisji edukacji, El¿bieta Kowalska-Kobus do³¹czy³a do komisji edukacji,

zaœ radny Ciepieñko zrezygnowa³ z pracy w komisji rewizyjnej.

20 uczniów Technikum nr 20 w Zespole Szkó³ nr 11 im. W³. Grabskiego w

Warszawie wziê³o udzia³, w ramach projektu ERASMUS+, w zagranicznym

sta¿u w Grecji. Zakwaterowani byli w Hotelu Poseidon Palace na Riwierze

Olimpijskiej, w pobli¿u miasta Larissa. Projekt zrealizowano w ramach programu

Unii Europejskiej Erasmus+: „Sta¿e w Europie – szans¹ poznania specyfiki

dzia³ania firmy europejskiej” oraz we wspó³pracy z Fundacj¹ Rodzice Szkole.

Greckim partnerem sta¿u by³o Golden Sun Ltd. (Golden Sun Mobility Center).

Celem wyjazdu na sta¿ zawodowy by³o zwiêkszenie efektywnoœci i elastycznoœci szko³y,

wprowadzenie nowych form kszta³cenia, mo¿liwoœæ poznawania nowych technologii i rozwi¹zañ

konstrukcyjnych oraz nowoczesne metody wdra¿ane w edukacji z szerszej perspektywy. W

sta¿u uczestniczyli uczniowie kszta³c¹cy siê w zawodzie technik hotelarstwa i technik obs³ugi

turystycznej. M³odzie¿ mia³a mo¿liwoœæ wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejêtnoœci w prak-

tyce. Do zadañ hotelarzy nale¿a³o: praca w recepcji, serwis restauracyjny, housekeeping.

Ponadto przeszli szkolenie baristyczne, szkolenie dotycz¹ce obs³ugi trudnego klienta oraz

zapoznali siê z systemem rezerwacyjnym stosowanym w Hotelu Poseidon Palace.

Tworzyli tak¿e program imprez turystycznych, zorganizowali integracjê dla ca³ej grupy,

przygotowali spotkanie informacyjne dla goœci hotelowych. Pod okiem profesjonalnego

pilota prowadzili wycieczki po okolicy. Oprócz nauki by³y tak¿e przyjemnoœci: zwiedzanie

Zamku w Platamonas – wybudowanego przez krzy¿owców w XI w., Klasztoru Meteory,

wioski Stary Pantaeleimon- s³yn¹cej z produkcji nalewek, miodów i licznych tawern,

parku krajobrazowego w Litochoro na zboczach Olimpu oraz Salonik. Dodatkow¹

atrakcj¹ by³a wizyta w jednym z najwiêkszych biur podró¿y w Grecji – Baras Travel w

Leptokarii. Wspó³praca w wymiarze europejskim zaowocowa³a nawi¹zaniem kontaktów,

podkreœli³a znaczenie kulturowego wzbogacenia wynikaj¹cego z ró¿norodnoœci

i wymiany doœwiadczeñ. Dla potwierdzenia zdobytych kwalifikacji zawodowych dla

uczestników przygotowano certyfikaty Europass - Mobilnoœæ. Ich posiadanie przyczynia

siê do zwiêkszenia szans na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granic¹. Certyfikaty

przygotowano w dwóch jêzykach: polskim i angielskim.

Na wiosnê kolejna grupa uczniów wyje¿d¿a na sta¿e do Grecji, jak co roku najlepsi uczniowie

jad¹ do Wilna, a na jesieni planowane s¹ sta¿e w Hiszpanii. Wybieraj¹c przysz³oœæ z Technikum

Nr 20 dostaniesz dobrze p³atn¹ i ciekaw¹ pracê, jak zechcesz pójdziesz na studia.

Jan Gr¹dzki, dyrektor Zespo³u Szkó³ Nr 11 im. W³. Grabskiego w Warszawie

Erasmus na Pradze
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Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

Spo³eczny obserwator

Praski folwark

Bia³o³êcka karuzela

Nie ma dnia, by na internetowych

forach zrzeszaj¹cych mieszkañców naszej

dzielnicy, nie pojawia³y siê wpisy dotycz¹ce

m.in. wyrwanych dystrybutorów torebek

na psie odchody, posprejowanych przez

wandali œcian niedawno odnowionych

budynków, zaœmieconych chodników, roz-

je¿d¿onych trawników, czy po³amanych

drzew nasadzonych na praskich ulicach np.

w ramach projektów z bud¿etu partycy-

pacyjnego. Lektura wpisów w sieci, ale i

obserwacje terenowe uprawniaj¹ do stwier-

dzenia, ¿e aktów wandalizmu nie tylko jest

coraz wiêcej, ale co gorsza, s¹ coraz po-

wa¿niejsze i wiêcej kosztuje usuwanie ich

skutków. Przy czym, o ile za naprawê

zniszczonej karoserii samochodu czy ele-

wacji odnowionej kamienicy p³ac¹ przede

wszystkim w³aœciciele, o tyle w przypadku

zniszczeñ w przestrzeni wspólnej – na

ulicy, w parku, na pobliskim skwerze –

p³acimy my wszyscy, tj. mieszkañcy, którym

zale¿y, by ich okolica nie razi³a wzroku.

Rodzi siê równie¿ pytanie: co dalej? Czy

po wyrwaniu wszystkich drzewek i wy-

sprejowaniu ka¿dej odnowionej œciany prze-

stêpcy wezm¹ siê za demolowanie mieszkañ,

pobicia i rozboje? Dotychczasowe doœwiad-

czenia miejsc, w których wystêpowa³y

podobne jak na Pradze zjawiska, ka¿¹ na

to pytanie odpowiedzieæ twierdz¹co.

Jak sobie z tym radziæ? Tutaj z pomoc¹

samorz¹dom i mieszkañcom przychodz¹

autorzy socjologicznej koncepcji „rozbitych

okien”. O co w niej chodzi? Otó¿ w tych

miejscach, gdzie nie reaguje siê na ³amanie

mniej wa¿nych norm spo³ecznych i np.

milcz¹co przyzwala siê na wybijanie przez

dzieciaki dla zabawy szyb w pustostanach,

na zasadzie „zaraŸliwoœci” wzrasta ogólny

wskaŸnik przestêpczoœci. Za³o¿enia teorii

zosta³y sprawdzone w serii eksperymentów,

które potwierdzi³y, ¿e tam, gdzie np. œciany

s¹ pomazane bazgro³ami, tendencja do

œmiecenia, przyw³aszczania mienia i innych

dzia³añ wymierzonych w ogó³ spo³eczeñ-

stwa, roœnie. Lekarstwem na tê sytuacjê

jest szybka reakcja i naprawa zniszczeñ,

nawet za cenê dodatkowych kosztów dla

ogó³u. Tylko szybkie zamalowywanie gra-

fitti, natychmiastowa likwidacja dzikich

wysypisk, odnawianie zniszczonych ³awek

i nowe nasadzenia bêd¹ dla przestêpców

sygna³em, ¿e lokalna spo³ecznoœæ nie daje

przyzwolenia na ich dzia³ania.

Jak jest na Pradze? To ka¿dy widzi.

Chaos kompetencyjny wyd³u¿aj¹cy w nie-

skoñczonoœæ czas reakcji, brak terenowej

kontroli po stronie urzêdników, bylejakoœæ

wykonanych prac, czy b³êdy pope³nione

ju¿ na samym pocz¹tku, np. odnawiany

jest budynek, ale przestrzeñ wokó³ pozo-

staje niedoœwietlona, nie wspominaj¹c ju¿

o braku monitoringu, powoduj¹, ¿e prze-

stêpcy czuj¹ siê bezkarnie i dalej niszcz¹.

Tylko program „zero tolerancji” na wzór

rozwi¹zañ amerykañskich mo¿e pomóc. I

wspólna praca urzêdników, policji, nauczy-

cieli, parafii, organizacji samorz¹dowych

oraz tych mieszkañców, którym zale¿y

na miejscu zamieszkania. Inaczej, mimo

dzia³añ rewitalizacyjnych, wybitych okien

bêdzie przybywaæ.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Praskie rozbite okna

Podczas weekendu, poprzedzaj¹cego wy-

danie NGP, przeprowadzono w dzielnicy ma-

raton pisania projektów w ramach 5 edycji

bud¿etu partycypacyjnego (obywatelskiego).

Bud¿et partycypacyjny jest bardzo

wa¿n¹ inicjatyw¹. Jego celem jest budo-

wa postawy obywatelskiej oraz poczucia

wspólnoty w mieszkañcach danej dzielnicy.

Niestety, odbiega doœæ daleko nie tylko w

swojej formie, ale i w za³o¿eniach od pier-

wowzoru mechanizmu, który uruchomiono

po raz pierwszy w 1989 roku w brazylijskim

Porto Alegre, a który niektórzy nazywaj¹

„najwiêkszym na œwiecie poligonem do-

œwiadczalnym demokracji bezpoœredniej”.

Pokaza³, jak bardzo bezpoœrednia mo¿e

byæ lokalna demokracja i czy „zwykli”

mieszkañcy mog¹ osobiœcie decydowaæ o

publicznych wydatkach. Od momentu

wprowadzenia bud¿et obywatelski cieszy³

siê niezwyk³¹ popularnoœci¹. Na konferencji

ONZ Habitat w 1996 r. w Stambule, uzna-

no tê formê aktywizacji spo³eczeñstwa

za wzorcow¹ dla samorz¹dów lokalnych.

„Dokona³a siê fundamentalna zmiana

w sposobie zarz¹dzania miastem, której

trzon stanowi³a nie miejscowa klasa poli-

tyczna, ale mieszkañcy”. Do roku 2008

bud¿et partycypacyjny zosta³ wprowadzony

w ok. 200 brazylijskich miastach. Wraz

z up³ywem czasu upowszechnia³ siê

w innych miastach pañstw Ameryki

Po³udniowej, Europy, Afryki, Azji, Ameryki

Pó³nocnej, zyskuj¹c status procesu global-

nego. Niestety, w ¿adnym z miast euro-

pejskich nie zdecydowano siê na pe³ne

przeniesienie rozwi¹zañ znanych z Porto

Alegre. Istota tej kwestii sprowadza siê do

tego, ¿e we wspomnianym brazylijskim

mieœcie mieszkañcy uzyskali prawo do

decydowania o przeznaczeniu 100

procent funduszy inwestycyjnych.

Rozwi¹zanie to do dziœ stanowi wyj¹tek.

W wiêkszoœci przypadków mieszkañcy

mog¹ decydowaæ o wykorzystaniu jedynie

okreœlonego procentu œrodków finanso-

wych przeznaczonych na inwestycje.

W Polsce pierwszy raz wprowadzono

bud¿et obywatelski w Sopocie w roku

2011, w Warszawie dopiero w 2014.

Dziêki wprowadzeniu bud¿etu partycypa-

cyjnego mieszkañcy odczuli, ¿e mog¹ mieæ

wp³yw na podejmowane decyzje i realizowane

inwestycje. Czy tak jest faktycznie?

Drgnê³o w urzêdach, z roku na rok co-

raz wiêksza liczba mieszkañców aktywnie

uczestniczy w pracach, czasami wymuszaj¹c

wrêcz dzia³ania na urzêdnikach. W 2016

roku zg³oszono - jak podaje urz¹d m.st.

Warszawa - rekordow¹ iloœæ projektów,

ponad 2600 w skali ca³ego miasta. Niestety,

proces nie jest doskona³y, czego przejawem

jest choæby projekt zrealizowany przy

placu Szymanowskiego, który wzbudzi³

powszechne oburzenie pra¿an. Zastrze¿enia

mieszkañców uzna³a Rada Dzielnicy, zle-

caj¹c komisji rewizyjnej przeprowadzenie

kontroli w przedmiocie gospodarnoœci przy

jego realizacji. Niezale¿nie od problemów

i w¹tpliwoœci dotycz¹cych bud¿etu partycy-

pacyjnego, warto zachowaæ jego ci¹g³oœæ

i cyklicznoœæ. Nale¿y go jednak monitorowaæ

i stopniowo z roku na rok doskonaliæ, zgod-

nie ze wskazaniami mieszkañców, którzy

powinni byæ zaanga¿owani w opracowywa-

nie bud¿etu ju¿ na etapie planowania jego

zasad. Na pewno nie jest lekarstwem na

wszystko. Stanowi jednak dla w³adz

dzielnicy œci¹gawkê z oczekiwañ mieszkañ-

ców, jest lekcj¹ jak z ludŸmi rozmawiaæ,

choæby ten dialog by³ trudny. Jest gwarancj¹

na realizacjê, w przeciwieñstwie do dzia³añ

jednostek bud¿etowych m.st. Warszawy w

dzielnicach, które nie wykonuj¹ zadañ

statutowych i .... nie ponosz¹ ¿adnych

konsekwencji.

Rozwi¹zywanie problemów to stawianie

im czo³a, a nie zamiatanie pod dywan

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Kreatywna inspiracja

Sta³o siê. Po miesi¹cach zapowiedzi,

po tygodniach przygotowañ zakoñczy³

siê spektakl pod tytu³em „Rekonstrukcja

najlepszego w historii rz¹du PiS”. Re¿yser

stan¹³ na wysokoœci zadania, napiêcie

by³o budowane stopniowo od pierwszej

do ostatniej sceny, a zakoñczenie powa-

li³o z nóg nawet najbardziej wytrawnych

komentatorów sceny politycznej. I tylko

najbardziej zajadli przeciwnicy przyrów-

nywali ca³oœæ przedsiêwziêcia do starego

¿ydowskiego szmoncesu o Icku i kozie,

który przygnêbiony ciasnot¹ panuj¹c¹ w

cha³upie prosi rebego o radê w sprawie,

a gdy rebe ow¹ przedmiotow¹ kozê ka¿e

mu dodatkowo zainstalowaæ w cha³upie i

ciasnota staje siê nie do zniesienia, po-

nown¹ radê o wyprowadzeniu kozy trak-

tuje jako wielkie objawienie, komplemen-

tuj¹c rebego, ¿e to m¹dry cz³ek, bo w

cha³upie teraz wielki luz. Tak czy owak

Zenek Nowak - jak mówili koledzy na

podwórku. Czy rekonstrukcja coœ zmie-

ni? Moim zdaniem nic. Oœrodek decyzji

politycznych pozostaje bez zmian. Jak

jeŸdzili na Nowogrodzk¹ tak bêd¹. Prze-

staniemy jedynie w telewizorach ogl¹daæ

pewne twarze, które ju¿ siê opatrzy³y.

G³owni aktorzy dostali nowe role b¹dŸ

zast¹pili ich dublerzy. Najlepsza premier

Szyd³o, Beata Szyd³o zamieni³a siê rol¹ z

wicepremierem Morawieckim i zesz³a na

drugi plan. Minister B³aszczak zmieni³

fotel z MSWiA na MON, jak¹¿ zmian¹ jest

jego przesuniecie. Co zmieni usuniêcie

znienawidzonego ministra Szyszko -

przestan¹ wycinaæ puszczê? Czy dymisja

ministra Radziwi³³a oznacza odejœcie od

wprowadzonego systemu finansowania i

organizacji s³u¿by zdrowia? Zniknie tylko

na San Escobar minister Waszczykowski

i schowany zostanie, jak zwykle, minister

Macierewicz. Zosta³o w rz¹dzie oczywi-

œcie wiele osób, które nadal psuj¹ krew

opinii publicznej, jak robi¹cy wra¿enie

wiecznie zaspanego minister od rolnic-

twa Jurgiel i pos³uguj¹cy siê bulterierem

Jakim, dwa w jednym Ziobro minister i

prokurator. Ci w razie czego polec¹ w

drugiej turze. Zada³em na jednym z portali

spo³ecznoœciowych pytanie, czy od rekon-

strukcji rz¹du mas³o stanieje, na pewno

nie, a uczynione z³o w postaci antyde-

mokratycznych rozwi¹zañ prawnych po-

zostanie. Prezydent nie wybije siê na nie-

podleg³oœæ, a Prezes nadal bêdzie trzy-

ma³ lejce. Rz¹dz¹cym pozostaje problem:

czym dalej ludziom mydliæ oczy. Pomys³y

ju¿ siê lêgn¹, na pewno reparacje wojenne

do Niemców bêd¹ dobrze przyjmowane

przez opiniê publiczn¹, bo przecie¿ Niemców

nikt nie lubi. Powróci jak bumerang temat

zaostrzenia ustawy aborcyjnej (fatalne

g³osowania opozycyjnych PO i Nowo-

czesnej), bo to mobilizuje elektorat

dewocjonalny. Po co to wszystko? Wszak

w tym roku wybory samorz¹dowe, a w

przysz³ym do Parlamentu Europejskiego,

Sejmu i Senatu. Po co wiêc rekonstrukcja?

Na u¿ytek elektoratu niezdecydowanego.

Trzeba rzuciæ na stó³ œwie¿e miêso i po-

kazaæ inn¹ lepsz¹ twarz PiS-u. Nie bez

znaczenia s¹ równie¿ œrodki unijne, których

pozyskanie niezbêdne do przetrwania tej

w³adzy jest g³ównym zadaniem nowego

premiera i oby nie przegra³ tak jak

Szyd³o 27 do 1.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Rekonstrukcja

Prawicowy think-tank Klub Jagielloñski

skierowa³ do Sejmu wniosek, by nowo

tworzony urz¹d Rzecznika Ma³ych i

Œrednich Przedsiêbiorców nie mia³ siedzi-

by w Warszawie, lecz w innym mieœcie,

konkretnie - w Nowym S¹czu. By³by to

pierwszy krok w stronê wyprowadzenia

wiêkszej liczby urzêdów centralnych ze

stolicy. Ponoæ jest to zgodne z programem

PiS-u, który obiecywa³ dzia³ania na rzecz

zrównowa¿onego rozwoju kraju oraz

dowartoœciowanie ma³ych i œrednich

miast kosztem metropolii.

Generalnie jestem za. Wnioskodawcy

pisz¹, ¿e w Warszawie zlokalizowanych

jest 75 z 77 centralnych instytucji rz¹do-

wych. Jak rozumiem, te dwie poza stolic¹

to Wy¿szy Urz¹d Górniczy, który ma sie-

dzibê w Katowicach, oraz Morska S³u¿ba

Poszukiwania i Ratownictwa mieszcz¹ca siê

w Gdyni. Z oczywistych wzglêdów - nie

maj¹ ¿adnych spraw w œrodkowej Polsce.

Pozosta³e instytucje obci¹¿aj¹ Warszawê.

Tak: obci¹¿aj¹. Z faktu, i¿ Warszawa goœci

parlament, rz¹d i kilkadziesi¹t urzêdów,

dla naszego miasta wynikaj¹ g³ównie

k³opoty, zobowi¹zania organizacyjne i

koszty. W ustawie o ustroju stolicy zapisano,

i¿ Warszawa ma zapewniæ „warunki

niezbêdne do funkcjonowania w mieœcie

naczelnych i centralnych organów pañstwa,

obcych przedstawicielstw dyplomatycznych

i urzêdów konsularnych oraz organizacji

miêdzynarodowych, do przyjmowania

delegacji zagranicznych oraz do funk-

cjonowania urz¹dzeñ publicznych o cha-

rakterze infrastrukturalnym, maj¹cych

znaczenie dla sto³ecznych funkcji

miasta.” Po prostu: ma zapewniæ, i ju¿.

Miasto dostaje na to od rz¹du skromne

œrodki, dalece niewystarczaj¹ce.

S¹ oczywiœcie pozytywy: miejsca pracy

w urzêdach i presti¿, który przek³ada siê na

promocjê (trzeci pozytyw: bliskoœæ urzêdu,

w dobie internetu jest coraz mniej istotny).

Dla mniejszych miast te pozytywy mog¹

mieæ decyduj¹ce znaczenie, w Warszawie

s¹ pomijalne. Z liczb¹ miejsc pracy i z

rozpoznawalnoœci¹ w œwiecie nie jest tu

najgorzej. Ktoœ powie, ¿e mo¿e siê to

zmieniæ, je¿eli z Warszawy zaczn¹ znikaæ

urzêdy centralne. Otó¿ nie - jest to przes¹d

wynik³y z tradycji pañstwa centralistycznego.

Wielkie metropolie: Frankfurt, Amsterdam,

Chicago, Nowy Jork, w ogóle nie s¹ stolicami

pañstw, ani nawet - w USA - swoich stanów.

Warszawa ma podobny potencja³, a nikt

przecie¿ nie chce wyprowadzaæ z niej

samego rz¹du ani Sejmu.

Niech odwagi doda skromne doœwiad-

czenie województwa mazowieckiego,

które te¿ ma dwie instytucje poza stolic¹:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

mieszcz¹cy siê w Siedlcach oraz Komendê

Wojewódzk¹ Policji z siedzib¹ w Radomiu.

Ta ostatnia jednak nie „obs³uguje” samej

aglomeracji warszawskiej. A szkoda.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

Mniej urzêdów, mniej k³opotów

9 stycznia 2018 roku, po nieudanych

próbach wy³onienia wspólnego zarz¹du

dzielnicy i zjednoczenia radnych pod

szyldem wspólnego dobra, z funkcji prze-

wodnicz¹cego Rady Dzielnicy Bia³o³êka

zrezygnowa³ Wiktor Klimiuk. Swoj¹ decyzjê

argumentowa³ brakiem chêci wspó³pracy ze

strony PO-IMB oraz prywat¹ uprawian¹ na

maj¹tku dzielnicy przez radnych wspomnia-

nych wy¿ej ugrupowañ. Faktycznie, obecny

komisaryczny zarz¹d z nadania PO-IMB od-

powiada za zapaœæ inwestycyjn¹ szacowan¹

na 60 mln z³, a wœród radnych dzielnicy

Bia³o³êka s¹ osoby, które sprawuj¹ swój

mandat wy³¹cznie z przyczyn formalnych,

nie zaœ z wyboru przez mieszkañców.

Wiktorowi Klimiukowi przysz³o przewodniczyæ

radzie, której kadencja rozpoczê³a siê od

sfa³szowania wyniku wyborów samorz¹dowych,

poprzez afery korupcyjne zwieñczone

zawiadomieniami do odpowiednich s³u¿b,

przez przekupowanie radnych przez po-

pleczników prezydent Hanny Gronkiewicz-

Waltz (takie propozycje otrzymywa³ równie¿

bia³o³êcki PiS, a co ostatecznie zwieñczone

zosta³o z³amaniem Piotra Basiñskiego i jego

ugrupowania IMB), koñcz¹c na szkodzeniu

dzielnicy i jej mieszkañcom. Odpowiedzial-

ny za taki stan rzeczy jest re¿imowy uk³ad

tocz¹cy dzielnicê Bia³o³êka po dziœ dzieñ

od co najmniej kilkunastu lat.

S³u¿ba przewodnicz¹cego Wiktora Kli-

miuka rozpoczê³a siê od prymitywnego

utrzymywania siê na tym stanowisku przez

jego poprzedniczkê Annê Majchrzak. I by³a

biegiem przez tor przeszkód, w którym

partykularne interesy lokalnego œrodowiska

kolesiów co rusz blokowa³y konstruktywn¹

pracê na rzecz rozwoju infrastruktury Bia³o-

³êki opanowanej przez ch³opców na posy³ki

pracuj¹cych dla lokalnych deweloperów.

Jak mawiaj¹, przyk³ad idzie z góry. Dla

obecnych w³odarzy dzielnicy i ich koalicji tym

przyk³adem, niestety, okaza³ siê odwo³any

ze stanowiska w atmosferze skandalu lider

formacji, Piotr Jaworski. Dziœ to œrodowisko

mo¿e znowu zatriumfowaæ. Re¿imowy uk³ad

znów cieszy siê wiêkszoœci¹ w radzie. Do³¹-

czy³a do niego siostra Piotra Basiñskiego,

Lucyna Wnuszyñska, daj¹c tym samym

wsparcie ekipie, która na wniosek zarz¹du

swoimi g³osami bez mrugniêcia okiem zdjê³a

z bud¿etu Bia³o³êki w sumie 60 mln z³.

Na tym tle sylwetka Wiktora Klimiuka

rysuje siê wyj¹tkowo szlachetnie. Najwy¿sza

dba³oœæ o wysok¹ jakoœæ procedur, ho³dowa-

nie praworz¹dnoœci pos³uguj¹c siê wiedz¹

prawn¹ na poziomie wy¿szym od ca³ego

aparatu prawnego urzêdu dzielnicy Bia³o³êka

oraz zwyk³a poczciwoœæ by³y skutecznym orê-

¿em w walce o lepsze jutro dzielnicy i nas

wszystkich. Jak mawia³ klasyk, „Najpierw

ciê ignoruj¹, potem œmiej¹ siê z ciebie,

póŸniej z tob¹ walcz¹, póŸniej wygrywasz”.

I tego Wiktorowi Klimiukowi na dalszej

drodze kariery zawodowej szczerze ¿yczê.

£ukasz Oprawski

by³y zastêpca burmistrza

Dzielnicy Bia³o³êka

Fb: Bia³o³êcki PiS

Re¿imowy uk³ad

utrzyma³ w³adzê

Oleje t³oczone na zimno:

olej lniany, olej rzepakowy,

olej z pestek dyni i inne.

www.e-zdroweoleje.pl
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Ulica Œwiatowida od pocz¹tku

kreowana by³a na g³ówn¹

arteriê Tarchomina i Nowo-

dworów. Na planach z lat 90.

widnieje jako dwujezdniowa

ulica biegn¹ca wielkim ³ukiem

od ulicy Modliñskiej w rejonie

Wiœniewa do Modliñskiej w

rejonie Winnicy. I w takim

kszta³cie funkcjonowa³a przez

d³ugie lata, tyle ¿e dochodzi³a

jedynie do ulicy Leœnej Polanki,

bo budowy koñcowego odcinka,

wymagaj¹cej oprotestowanego

przez ekologów przekopania

chronionej Wydmy Nowodwor-

skiej, nigdy nie zrealizowano.

Do dziœ ulica Œwiatowida krzy-

¿uje siê z Modliñsk¹ tylko raz,

ko³o urzêdu dzielnicowego

Bia³o³êki.

W 2014 roku o ulicy Œwiato-

wida zrobi³o siê g³oœno za

spraw¹ budowy linii tramwajo-

wej od Mostu Pó³nocnego do

ulicy Mehoffera. Inwestycja

budowy tramwaju na Tarcho-

min zak³ada³a te¿ poszerzenie

ka¿dej jezdni Œwiatowida do

trzech pasów ruchu, czyli w

sumie do szeœciu, a nawet do

siedmiu pasów przed skrzy-

¿owaniami. Mieszkañcy ostro

zaprotestowali, nie chcieli

„tarchostrady” ani „prospektu

jak za Stalina”, po którym roz-

pêdza³yby siê samochody,

tylko przyjaznej dla pieszych,

rowerzystów i pasa¿erów komu-

nikacji miejskiej, zielonej alei.

W wyniku protestów „tarcho-

strada” zosta³a odwo³ana.

ZTM og³osi³ przetarg na prze-

projektowanie uk³adu ulicy

Œwiatowida i opracowanie kon-

cepcji wêz³a komunikacyjnego

na Winnicy. Nowy projekt za-

k³ada³ dwie jezdnie ju¿ tylko po

dwa pasy ruchu, po bokach

drogi rowerowe oddzielone od

chodników i dodatkowy szpa-

ler zieleni, a poœrodku linia

tramwajowa. Jednak sytuacja

znowu trochê siê zmieni³a.

Otó¿ wzd³u¿ ul. Œwiatowida

w ostatnich latach otwierano

etapami liniê tramwajow¹ –

najpierw do pêtli Tarchomin

Koœcielny za skrzy¿owaniem

z ul. Mehoffera, a w lutym

2017 roku - do zawrotki Nowo-

dwory, za skrzy¿owaniem z

ul. Hanki Ordonówny. Podczas

przed³u¿ania linii tramwajo-

wej powstawa³y odcinki dróg

rowerowych, co miejscami

koliduje z projektowan¹ drug¹

jezdni¹.

W 2016 roku fragment ulicy

od ratusza Bia³o³êki do Traktu

Nadwiœlañskiego poszerzono

do dwóch pasów ruchu w

ka¿dym kierunku w zwi¹zku

z budow¹ Galerii Pó³nocnej.

Natomiast na odcinku od Trak-

tu Nadwiœlañskiego do Stru-

mykowej pozosta³ uk³ad po

jednym pasie w ka¿d¹ stronê

(nie licz¹c dodatkowych pasów

do skrêtów na skrzy¿owaniach

z Myœliborsk¹ i Æmielowsk¹).

Najnowszy projekt zak³ada

dwie jezdnie po dwa pasy ruchu

na ca³ej d³ugoœci ulicy Œwiatowi-

da, od ulicy Myœliborskiej do no-

wego skrzy¿owania z Modliñsk¹.

Na planowanym nowym odcinku

ZTM ma zamiar budowaæ trasê

tramwajow¹ i dwie jezdnie po

dwa pasy ruchu równoczeœnie.

Jak wiêc bêdzie wygl¹daæ

ulica Œwiatowida i jaka kolej-

noœæ robót przewidywana jest

w realizacji tej inwestycji?

Jak poinformowa³ nas

£ukasz Majchrzyk z ZTM

inwestycja bêdzie realizowana

etapami. W pierwszej kolejnoœci

dokoñczona zostanie budowa

torowiska tramwajowego od

pêtli autobusowej na Nowodwo-

rach do Winnicy, zakoñczona

przejazdem miêdzy-torowym,

umo¿liwiaj¹cym zmianê kierunku

tramwajom dwukierunkowym.

Do czasu wybudowania zinte-

growanego wêz³a przesiadko-

wego z pêtl¹ tramwajowo-auto-

busow¹ i parkingiem P&R, w

bezpoœrednim s¹siedztwie

ulicy Modliñskiej, zastosowane

bêdzie rozwi¹zanie tymczasowe,

polegaj¹ce na budowie jedno-

torowej pêtli tramwajowej w

konstrukcji rozbieralnej. Na

trasie tramwaju  powstan¹ dwa

zespo³y przystankowe: w rejonie

Przebudowa Œwiatowida
Plany tej ulicy zmienia³y siê kilkakrotnie i zawsze wzbu-

dza³y kontrowersje. Zmiany wprowadzano etapami wraz z

budow¹ linii tramwajowej i Galerii Pó³nocnej. Obecny projekt

przebudowy i budowy ostatniego odcinka Œwiatowida ma

szansê na realizacjê w ci¹gu dwóch lat.

Kryzys trwa³ od wielu miesiêcy.

¯adna z sesji nie mog³a byæ do-

koñczona ze wzglêdu na klincz,

w którym utrzymywa³y siê koalicja

rz¹dz¹ca i opozycja, dysponuj¹ce

identyczn¹ iloœci¹ szabel. Sytuacja

uleg³a zmianie po uprawomocnie-

niu siê wyroku Wojewódzkiego

S¹du Administracyjnego w sprawie

mandatu radnej Lucyny Wnu-

szyñskiej. Wojewoda mazowiecki

odst¹pi³ od z³o¿enia skargi kasacyj-

nej, tym samym uznaj¹c wa¿noœæ

XLVIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Rezygnacja

Wiktora Klimiuka
9 stycznia podjêta zosta³a kolejna próba dokoñczenia

XLVIII sesji. Swoj¹ rezygnacjê z przewodniczenia radzie

z³o¿y³ Wiktor Klimiuk z Prawa i Sprawiedliwoœci.

mandatu Wnuszyñskiej. Przewa-

ga radnych koalicji rz¹dz¹cej w

bia³o³êckiej radzie sta³a siê wiêc

faktem. Rezygnacja Wiktora Kli-

miuka jest konsekwencj¹ powy¿-

szego. Otwiera siê nowy rozdzia³

bia³o³êckiego samorz¹du. Czas

poka¿e, jaki to bêdzie rozdzia³.

Rezygnacja przewodnicz¹cego

zostanie przyjêta na kolejnej

sesji, która zosta³a wstêpnie

og³oszona na 21 lutego.

(egu)

W³¹czenie Tarchomina, starej

rolniczo-rybackiej osady do

Warszawy w 1951 roku nie

zmieni³o diametralnie jego

charakteru podmiejskiej wsi.

Zasadnicze zmiany przysz³y

dopiero na prze³omie 70. i 80. lat

XX wieku, kiedy to zdecydowano

siê zbudowaæ tu modelowe

osiedle dla wielu tysiêcy ludzi.

W poœwiêconym Tarchomi-

nowi odcinku „Warszawskich

po¿egnañ”, zatytu³owanym

„Pragi skok na pó³noc”, Jerzy

Kasprzycki w 1978 roku, tak

pisa³ o tym przedsiêwziêciu na

³amach „¯ycia Warszawy”:

„Po obu stronach poszerzanej

obecnie ulicy Modliñskiej po-

wstan¹ liczne osiedla mieszka-

niowe, zró¿nicowane w wyrazie

i dostosowane do specyficznych

warunków krajobrazowych

tych okolic. Ca³oœæ: 160 000

mieszkañców, po prostu – nowe,

du¿e miasto. Tego dzie³a podjêli

siê wybitni nasi architekci i urba-

niœci, osobiœcie przyci¹gniêci

rysuj¹cymi siê tu mo¿liwoœciami

twórczymi oraz podniecaj¹cym

ryzykiem prze³amywania nie

spotykanych gdzie indziej trud-

noœci. Takim urbanistycznym

gospodarzem terenów na

wschód od ul. Modliñskiej jest

prof. Halina Skibniewska ze

swoim zespo³em. Zachodnim

pasmem „Pó³nocy”, czyli Tarcho-

minem zaj¹³ siê zespó³ doktora

Jerzego Androsiuka [...].

Osiedla Tarchomina budowa-

ne bêd¹ z tzw. ceg³y ¿erañskiej

i elementów prefabrykowanych

systemu WK z „Falbetu”. Zwraca

uwagê d¹¿noœæ projektantów

do zró¿nicowania krajobrazu

miejskiego nowej dzielnicy,

troska o unikniêcie monotonii,

znanej nam ju¿ niestety, a¿ za

dobrze z niektórych realizacji

warszawskich.”

Jak widaæ, Tarchomin mia³

byæ wyj¹tkowy i rzeczywiœcie

sta³ siê wyj¹tkowy dla tysiêcy

ludzi, którzy po latach oczeki-

wania zostali w³aœcicielami

swojego wymarzonego M-3.

By³ te¿ wyj¹tkowy dla dzieci,

które ju¿ tam siê urodzi³y i dla

których sta³ siê miejscem

szczêœliwego dzieciñstwa. Ta-

kim w³aœnie niezapomnianym

miejscem zabaw by³ buduj¹cy

siê Tarchomin dla Marty Anto-

sik, córki fotografa Wies³awa

Antosika, która zamieszka³a

na osiedlu w wieku 2,5 roku i

która udostêpni³a odnalezione

niedawno w piwnicy zdjêcia

autorstwa swojego taty do pu-

blikacji. Tak powsta³ album

„Tarchomin ‘80” i wystawa pod

tym samym tytu³em, prezento-

wana od 18 paŸdziernika w

Muzeum Warszawskiej Pragi.

Fotografie Wies³awa Antosi-

ka (1938-2013), absolwenta

Wydzia³u Operatorskiego

£ódzkiej Szko³y Filmowej, w

latach 1966-1993 operatora

TVP, twórcy licznych filmów

dokumentalnych, fabularnych

i seriali, a tak¿e mieszkañca

bloku przy ulicy Antalla 2 na

Tarchominie, nie s¹ wy³¹cznie

kronikami domowymi. To

œwietna dokumentacja po-

wstawania nowej dzielnicy,

która ros³a wraz z jego córk¹.

Z balkonu bloku przy Antalla 2

widaæ ulicê Porajów, Szko³ê

Podstawow¹ nr 314 i pawilon

handlowy DH Tarchomin. Za

bawi¹cymi siê dzieæmi pracuj¹

koparki na budowie bloków

przy ulicy Picassa. Wies³aw

Antosik uwieczni³ te¿ drewniany

koœció³ek przy Myœliborskiej

i piaszczyst¹ drogê przez

tereny dzia³kowe, w miejscu,

gdzie obecnie wznosi siê

Galeria Pó³nocna.

Fotografie Wies³awa Antosika

to, jak s¹dzê, tak¿e œwietny

materia³ dla socjologa, badacza

miejskich, czy te¿ miejsko-

wiejskich obyczajów. Widaæ na

nich, jak wielkim powodzeniem

cieszy³y siê festyny organizo-

wane przy Szkole nr 314 i

przeja¿d¿ki konn¹ bryczk¹ po

osiedlu oraz jak kwit³o podwór-

kowe ¿ycie. Ogl¹daj¹c zdjêcia

zdajemy sobie sprawê, jak bar-

dzo zmieni³o siê wychowanie

dzieci. Kto teraz pozwoli³by

dzieciom bawiæ siê w ka³u¿y,

wprost na jezdni ulicy Porajów,

czy te¿ w³aziæ na betonowe

p³yty, porzucone przez budow-

lañców w okolicach fabryki

domów na Œwidrach? Wtedy,

gdy przy Porajów sta³y tylko

nieliczne Fiaty 126P, by³o to

mo¿liwe i teraz wywo³uje no-

stalgiczne wspomnienia.

7 grudnia 2017 roku w

Muzeum Warszawskiej Pragi

odby³o siê spotkanie z Mart¹

Antosik, córk¹ Wies³awa An-

tosika oraz Bart³omiejem

W³odkowskim z Fundacji Ave,

inicjatorami wydawnictwa „Tar-

chomin ‘80”. Marta podzieli³a

siê wspomnieniami o swoim

ojcu i o Tarchominie, którego

ju¿ nie ma. Po spotkaniu mo¿-

na by³o otrzymaæ bezp³atny

egzemplarz albumu fotografii

Wies³awa Antosika wraz z

dedykacj¹ jego córki. Kto nie

móg³ byæ wtedy obecny i nie

uda³o mu siê zdobyæ albumu,

ma jeszcze jedn¹ szansê.

20 stycznia 2018 roku, w

sobotê, o godz. 16.00 w

Muzeum Warszawskiej Pragi

odbêdzie siê finisa¿ wystawy

„Tarchomin ‘80” (wstêp wolny:

bezp³atne bilety do pobrania

w kasie Muzeum), podczas

którego mo¿na bêdzie otrzy-

maæ album Antosika. Jest on

tak¿e dostêpny w Wydziale

Kultury Urzêdu Dzielnicy

Bia³o³êka. Warto go mieæ, bo

mo¿e rozpoznamy na zdjêciu

fragment w³asnej historii.

Joanna Kiwilszo

„¯anio³ki”, dzieciêcy zespó³

muzyczny ze Szko³y Podstawowej

nr 355 ma ju¿ w swoim dorobku

kilka p³yt. Najnowsza p³yta z ko-

lêdami i pastora³kami, zatytu³o-

wana „Z serca darami”, to trzecia

p³yta œwi¹teczna zespo³u kiero-

wanego przez ¯anetê Augustin.

Ca³y dochód z jej sprzeda¿y

przeznaczony zosta³ na leczenie

chorych dzieci, podopiecznych

fundacji „Zd¹¿yæ z pomoc¹”.

P³yta dostêpna by³a podczas

koncertu charytatywnego, który

odby³ siê w szkole przy Cera-

micznej 20 grudnia. W nastrojo-

wej scenerii, „¯anio³ki” czyli

uczniowie klas Ie i IVe, zapre-

zentowa³y kilkanaœcie kolêd i

pastora³ek w ciekawych aran¿a-

cjach Micha³a Kirmucia. Wybór

utworów te¿ nie by³ banalny.

Obok tradycyjnych, ale wcale nie

czêsto wykonywanych pieœni

bo¿onarodzeniowych, jak „Bra-

cia, patrzcie jeno”, „A wczora z

wieczora” czy „Nie by³o miejsca

dla Ciebie”, us³yszeliœmy nowe

utwory, np. „Mario, czy ty wiesz”

i „Zima z Miko³ajem”. Cieszy

fakt, ¿e w dzieciêcym repertu-

arze znalaz³a siê te¿ trudna do

zaœpiewania pastora³ka „Pó³noc

ju¿ by³a” oraz piêkna ko³ysanka

z filmu Stanis³awa Barei „Miœ”,

pt. „Lulej, ¿e mi lulej”.

Muzyczne dary „¯anio³ków”
„Z serca darami” – to tytu³ œwi¹tecznej p³yty a zarazem

koncertu kolêd i pastora³ek w wykonaniu szkolnego zespo³u

„¯anio³ki”, który odby³ siê 20 grudnia w Szkole Podstawowej

nr 355 przy ul. Ceramicznej 11.

¯aneta Augustin przyzna³a,

¿e ambicj¹ zespo³u jest, aby

kolêdy na kolejnych p³ytach nie

powtarza³y siê. Dzieci przygo-

towywa³y siê do nagrania kilka

miesiêcy. Praca nad p³yt¹ by³a

o tyle trudna, ¿e do czwartokla-

sistów, którzy ju¿ siê znali, do-

sz³y dzieci z pierwszej klasy.

Tym bardziej nale¿¹ wiêc im

siê s³owa uznania, równie¿ za

brawurowe wykonanie piosenki

„Merry Christmas everyone”.

I tylko szkoda, ¿e podczas

koncertu m³odzi artyœci byli skutecz-

nie zag³uszani przez biegaj¹ce

po sali dzieci, przy kompletnym

braku reakcji ze strony siedz¹-

cych na widowni rodziców. Nikt

nie zwróci³ pociechom uwagi, ¿e

takie zachowanie jest niegrzecz-

ne wobec wystêpuj¹cych na

scenie kolegów a tak¿e pozosta-

³ych widzów. To jeszcze mo¿na

wyt³umaczyæ, np. bezstresowym

wychowaniem. Jednak wobec

panuj¹cego na sali pó³mroku,

by³o to po prostu niebezpieczne:

dzieci biega³y w ró¿ne strony,

³atwo mog³o dojœæ do zderzenia.

Dziwne, ¿e rodzice tak bardzo

wymagaj¹cy od szko³y zapew-

nienia dzieciom bezpieczeñstwa,

w tym wypadku zupe³nie siê nie

przejmowali.

Joanna Kiwilszo

Nie trzeba jechaæ na Trakt Królewski, ¿eby zachwyciæ siê

œwietlistymi warszawskimi dekoracjami œwi¹tecznymi.

Wystarczy udaæ siê do Galerii Pó³nocnej na Bia³o³êce, aby

ulec czarowi tysiêcy œwiate³.

Iluminacje Galerii Pó³nocnej

Tarchomin ’80
Szare, nieotynkowane bloki z wielkiej p³yty, wyrastaj¹ce

w tzw. szczerym polu, pawilon handlowy i szko³a – typowe

PRL-owskie blokowisko, jakich wiele w Warszawie. Dla

mieszkañców Tarchomina by³o to jednak miejsce szczególne.

Im w³aœnie dedykowana jest wystawa i album fotografii

Wies³awa Antosika „Tarchomin ‘80”.

skrzy¿owania ulic Œwiatowida

z Dzierzgoñsk¹ i Œwiatowida

z Dionizosa.

Równoczeœnie bêdzie trwa³a

budowa nieistniej¹cego odcinka

ulicy Œwiatowida (d³ugoœci

0,75 km) w uk³adzie 2 jezdnie

po 2 pasy ruchu wraz z ci¹-

giem chodników i œcie¿ek

rowerowych po obu stronach

ulicy. Po jej ukoñczeniu nast¹pi

budowa skrzy¿owania Œwiatowi-

da z Modliñsk¹ oraz budowa

tymczasowej pêtli autobusowej,

jako rozwi¹zanie tymczasowe

do czasu wybudowania zin-

tegrowanego wêz³a prze-

siadkowego w bezpoœrednim

s¹siedztwie ulicy Modliñskiej.

Bêd¹ tu koñczy³y trasê au-

tobusy linii podmiejskich z

Legionowa, Jab³onny i Choto-

mowa. Od strony Tarchomina

na przystanek koñcowy dojad¹

tramwaje linii 2 z wêz³a Metro

M³ociny i 17 ze S³u¿ewca.

Przetarg na wykonawcê

robót og³oszony zostanie w

drugim kwartale 2018 roku. Ter-

min zakoñczenia prac przewidy-

wany jest na koniec 2019 roku.

Joanna Kiwilszo

Przed wejœciem do Galerii od strony ulicy Œwiatowida witaj¹

goœci niedŸwiedzie polarne: mama niedŸwiedzica i ma³y nie-

dŸwiadek bawi¹cy siê bombk¹ oraz 12-metrowa, mieni¹ca siê

œwiate³kami choinka. Od strony Traktu Nadwiœlañskiego klienci

zobacz¹ œwietlist¹ karuzelê z saniami i reniferami, podœwietlone

drzewa i nastrojowe projekcje na œcianach.

Magiczne dekoracje œwi¹teczne Galerii Pó³nocnej mo¿na

ogl¹daæ do koñca ferii, tj. do 28 stycznia.                              JK


