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Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej
Docieraj z nami
do tysiêcy klientów
reklama@ngp.pl , tel. 609-490-949

Pyzy, gor¹ce pyzy!
Dobieg³y koñca wyj¹tkowe, bo trwaj¹ce a¿ 17 dni
obchody 370. Urodzin Pragi. Na warszawiaków, od 5 do
22 lutego, czeka³o ponad 60 atrakcji na terenie dzielnicy.
Urodziny Pragi s¹ inicjatyw¹ ca³kowicie oddoln¹.
Organizatorami obchodów s¹ organizacje pozarz¹dowe,
dzia³aj¹ce na co dzieñ na Pradze: Stowarzyszenie Gwara
Warszawska, Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu,
Fundacja Zmiana, Na Pradze, Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów” oraz Towarzystwo Przyjació³ Pragi.
W tym sk³adzie ju¿ po raz czwarty przygotowaliœmy tê
imprezê, której tradycja siêga 2011 r.
dokoñczenie na str. 2

O bibliotece
i nie tylko
Budowa II linii metra

Studnia sprzed 300 lat
Na stacji Trocka trwaj¹ intensywne prace nad konstrukcjami
wyjœæ ze stacji metra. Rozpoczêto ju¿ wykop pod p³ytê fundamentow¹ wyjœcia od strony Zamiejskiej. Tymczasem na wolskim
odcinku II linii metra tarcza TBM Krystyna wydr¹¿y³a ju¿
ponad 140 metrów tunelu, zaœ na przysz³ej stacji Ksiêcia
Janusza dokonano niezwyk³ego odkrycia archeologicznego.
Wyjœcie ze stacji metra ¿elbetowe powy¿ej górnego
Trocka od strony Zamiejskiej stropu stacji. Niedawno zosta³
jest ju¿ zaawansowane w 25 zamkniêty otwór technologiczny,
procentach. Trwaj¹ tam prace którym wprowadzano pod
ziemiê tarcze Anna i Maria.
STOMATOLOGIA I w³aœnie na wysokoœci dawnego otworu trwaj¹ ju¿ prace
PROMOCJA
przy kolejnych wyjœciach ze
stacji Trocka, jednak¿e tam
- wype³nienia
prace s¹ znacznie mniej za- korony porcelanowe
awansowane ni¿ od strony
- protezy elastyczne
Zamiejskiej.
- protezy szkieletowe
Na wolskim odcinku II linii
ul. Jagielloñska 3 metra pojawi³o siê ju¿ ponad
tel. 22 619-99-99 140 metrów podziemnego
tunelu. Dr¹¿y go tarcza TBM
509-878-869
Krystyna, pod¹¿aj¹ca ze stacji
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
Ksiêcia Janusza w kierunku

www.dentysta-praga.pl

dokoñczenie na str. 2

Z Andrzejem Pó³rolniczakiem, prezesem Zarz¹du
RSM Praga rozmawia Krzysztof Michalski
Panie prezesie, nasz¹ ta biblioteka mia³a wielu
rozmowê o bibliotece przy aktywnych czytelników. Z
Kijowskiej chcia³bym zacz¹æ chwil¹, gdy zosta³a zlikwidood prowokacyjnego pytania. wana na pocz¹tku 2016 r., to
Czy w dobie spadaj¹cego w³aœnie mieszkañcy siê o ni¹
czytelnictwa – mówi siê, ¿e upomnieli, œl¹c pisma do
tylko ok. 30 proc. Polaków urzêdu dzielnicy i protestuj¹c.
czyta regularnie – biblioteka To najlepszy dowód na to, ¿e
na osiedlu Kijowska jest
dokoñczenie na str. 8
dziœ w ogóle potrzebna?
Zw³aszcza, ¿e w pobli¿u,
Prywatna Szko³a
przy Z¹bkowskiej, czy RaPodstawowa nr 62
dzymiñskiej, s¹ punkty
im.
J. Kolasiñskiej w Warszawie
biblioteczne.
ul. Skrajna 10
To, ¿e czytelnictwo spada,
tylko potwierdza, ¿e mocniej
PROWADZIMY NABÓR
nale¿y zadbaæ, by mieszkañcy
UZUPE£NIAJ¥CY
zachowali dostêp do ksi¹¿ek.
do klas 0-VIII
¯eby w sposób ³atwy i prosty
na rok szkolny 2018/2019
mogli dotrzeæ do ksiêgozbiorów.
Czy na Pradze jest za du¿o
Kontakt: 22 811- 97-21
bibliotek? To s¹ du¿e osiedla.
607-480-057
Na SzmulowiŸnie mieszka
www.psp62.pl
kilkanaœcie tysiêcy osób, w
du¿ej czêœci to cz³onkowie
RSM. Myœlê, ¿e trzy biblioteki
w tym rejonie, to dobre rozwi¹zanie. Osiedle powsta³o w
l. 70. XX w. Wielu mieszkañców, to osoby starsze. Wœród
tej grupy wiekowej poziom
czytelnictwa nie jest wcale niski.
Biblioteka przy Kijowskiej 11
dzia³a³a ponad 40 lat, mieszkañcy byli do niej przyzwyczajeni,

Elastyczne
protezy nylonowe
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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 powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego
gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na
moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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Pyzy, gor¹ce pyzy!
dokoñczenie ze str. 1

Charakter imprezy od zawsze
by³ otwarty, co oznacza, ¿e
nawet po rozpoczêciu obchodów
do³¹cza³y siê do nas kolejne
inicjatywy. W tym roku zale¿a³o
nam, aby nadaæ Urodzinom
Pragi jak najbardziej praskowarszawski charakter. Zaczê³o
siê od pomys³u na ustanowienie
rekordu w jedzeniu pyz, potem
do³o¿yliœmy warsztaty gwary
warszawskiej, koncert Kapeli
Praskiej i wokó³ tego do³¹czaliœmy kolejne atrakcje.
Œwiêtowanie rozpoczêliœmy
5 lutego, pierwsz¹ atrakcj¹
by³ wyk³ad pt. „Gwara
warszawska - czyli o co
siê detalycznie rozchodzi?”.
W lokalu „To siê wytnie” przy
ul. Stalowej 46 pojawi³o siê
ponad 50 osób. Bardzo nas
ucieszy³o, ¿e temat jêzyka
dawnej Warszawy jest bliski
warszawiakom. Przez ca³y tydzieñ poprzedzaj¹cy g³ówny
dzieñ obchodów na chêtnych
czeka³y wyk³ady, potañcówka z Orkiestr¹ Taneczn¹ Bonanza, warsztaty gwary oraz
koncerty i imprezy klubowe.
Najwiêcej atrakcji zaplanowaliœmy na 10 lutego. Wtedy
w³aœnie wypada³a 370. rocznica
nadania Pradze praw miejskich
przez króla W³adys³awa IV.
G³ównym wydarzeniem tegorocznych obchodów by³o
ustanowienie rekordu w jednoczesnym jedzeniu pyz pod
nazw¹ „Na Pradze bij¹? Tak!
Rekord w jedzeniu pyz!”. Ju¿
kilkanaœcie minut przed wyznaczon¹ godzin¹ pojawili siê
pierwsi chêtni na skosztowanie
tego warszawskiego przysmaku. Gospodarzem wydarzania
by³ lokal „Pyzy Flaki Gor¹ce”
znajduj¹cy siê przy ul. Brzeskiej 29/31. Kolejka by³a imponuj¹ca, wiele osób wspomina³o
z sentymentem czasy, kiedy
kupowano pyzy w s³oikach od
pañ handluj¹cych na Ró¿ycu.
Ca³a akcja zajê³a oko³o 40
minut i uda³o siê! Mimo niesprzyjaj¹cej zimowej aury na
pyzy przysz³o 375 osób. W³aœciciele otrzymali od organizatorów pami¹tkowy certyfikat,
który dumnie zawis³ na œcianie
lokalu. Kolejnym wyj¹tkowym
wydarzeniem by³o odegranie
nieoficjalnego hymnu Pragi „ChodŸ na Pragê”, na tr¹bce,
przez Kazimierza Nitkiewicza
z Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. W samo po³udnie
pojawi³ siê na balkonie, znajduj¹cym siê na 1. piêtrze kamienicy przy ul. Targowej 76.
Na jednej z grup, na portalu
spo³ecznoœciowym Facebook,
pojawi³a siê propozycja, ¿eby
„hejna³” odgrywano codziennie. Kto wie, mo¿e kiedyœ uda
siê ten pomys³ wprowadziæ w
¿ycie?
Tego dnia w Muzeum Warszawskiej Pragi otwarto dla publicznoœci specjaln¹ wystawê,
której g³ówn¹ atrakcj¹ by³ orygina³ aktu nadania Pradze praw
miejskich z 10 lutego 1648 roku.
Mo¿na go podziwiaæ do 4 marca.
Wieczorem, na zwieñczenie
pe³nego wra¿eñ dnia w Cen-

trum Zarz¹dzania Œwiatem
zorganizowaliœmy imprezê
taneczn¹, któr¹ poprowadzi³
po warszawsku DJ Zbyszek Draska z duetu Panowie z Twardej.
Po godz. 22 zaserwowaliœmy
przepyszny urodzinowy tort
podarowany przez Cukierniê
Strza³kowski, który znikn¹³ w
niesamowitym tempie. Tañce
trwa³y do póŸniej nocy.
Oprócz tego przez ca³y
weekend 10-11 lutego mo¿na
by³o zwiedzaæ Pragê z przewodnikami, zdobyæ now¹ wiedzê na wyk³adach, wzi¹æ
udzia³ w warsztatach lepienia
pyz, pos³uchaæ koncertów, a
tak¿e podziwiaæ wystawy
fotograficzne i malarskie. Co
wiêcej, wiele praskich lokali
przygotowa³o w tych dniach
specjalne promocje dla wszystkich odwiedzaj¹cych Pragê.
Otrzymaliœmy wiele pozytywnych g³osów i ciep³ych
s³ów od pra¿an i warszawiaków na temat organizacji tegorocznych Urodzin Pragi.
Motywuje nas to do dalszej
ciê¿kiej pracy i przygotowania
jeszcze huczniejszych urodzin
10 lutego 2019 roku. Mamy
nadziejê, ¿e zobaczymy siê za
rok! Cieszymy siê te¿, ¿e by³a
z nami Nowa Gazeta Praska,
jako jeden z patronów medialnych tegorocznych urodzin.
Wiêcej informacji na
www.urodzinypragi.pl
Martyna GoŸdziuk
Stowarzyszenie Gwara Warszawska (wspó³organizatorka
Urodzin Pragi)

Jak przygoda ze sportem, to tylko w SP 50
Szko³a Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi przy
ul. Jagielloñskiej 7 na warszawskiej Pradze-Pó³noc to
wyj¹tkowe miejsce z uwagi na nowoczesn¹ bazê dydaktyczn¹, wysoko wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹
i trenersk¹ oraz atrakcyjne zaplecze sportowe (p³ywalnia
i pe³nowymiarowa hala sportowa przy szkole). W naszej
dzia³alnoœci skupiamy siê na wszechstronnym rozwoju
uczniów, zarówno pod k¹tem sprawnoœci fizycznej, jak
i intelektualnej. Stwarzamy optymalne warunki, które
pozwalaj¹ ³¹czyæ treningi sportowe z zajêciami dydaktycznymi na wysokim poziomie.
W szkole s¹ tworzone klasy
Koszykówka to sport zesposportowe o trzech profilach: ³owy, który od najm³odszych
p³ywanie, koszykówka i taniec. lat uczy pracy w grupie, odSzkolenie z p³ywania roz- powiedzialnoœci za siebie
poczyna siê ju¿ od pierwszej i innych, zaanga¿owania –
klasy szko³y podstawowej, gdzie to wartoœci, które s¹ wa¿ne
pod okiem doœwiadczonych nie tylko na boisku, ale tak¿e
trenerów, uczniowie nabywaj¹ w ¿yciu codziennym.
i doskonal¹ umiejêtnoœci
Koszykówkê mo¿na zacz¹æ
sportowej techniki p³ywania trenowaæ ju¿ od najm³odszych
wszystkimi stylami. Dziêki lat. Wprowadzamy elementy
temu Nasi podopieczni ju¿ od tej dyscypliny od pierwszej
najm³odszych lat odnosz¹ klasy szko³y podstawowej w
liczne sukcesy, zdobywaj¹c ramach dodatkowych zajêæ.
medale na zawodach p³ywackich
Od klasy czwartej tworzymy
rangi ogólnopolskiej.
klasy o profilu koszykarskim.
W roku szkolnym 2016/ Oferta jest skierowana za2017 zdobyliœmy III miejsce równo do ch³opców jak i
w Polsce w Mistrzostwach dziewczynek. Nasi koszykarze
Szkó³ Sportowych.
i koszykarki maj¹ mo¿liwoœæ
W roku szkolnym 2018/ rywalizacji z zespo³ami z
2019 prowadzimy nabór do wielu miast, dziêki temu, ¿e
klas pierwszej i czwartej o uczestnicz¹ w rozgrywkach ligi
profilu p³ywanie oraz nabór ogólnopolskiej. Nasi zawodnicy
uzupe³niaj¹cy do pozosta³ych i zawodniczki regularnie s¹
powo³ywani do kadry Mazowsza.
klas.

Kolejny rok praskiej DKDS
12 lutego br. odby³o siê spotkanie sprawozdawczo-wyborcze ruje wolê wspó³dzia³ania z w³aDzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc. dzami dzielnicy przy realizacji
W trakcie pierwszego w tym roku posiedzenia wybrano wa¿nych dla Pragi Pó³noc
równie¿ nowe prezydium DKDS. Z ubieg³orocznego sk³adu przedsiêwziêæ, zwi¹zanych
pozostali Krzysztof Michalski z Praskiego Stowarzyszenia chocia¿by z programem rewitaMieszkañców „Micha³ów”, (przewodnicz¹cy prezydium), lizacji, sfer¹ kultury, czy polityk¹
Katarzyna Adamska-Dutkiewicz (Fundacja Rozwoju mieszkaniow¹. I w³aœnie funkSpo³eczeñstwa Obywatelskiego) i Dariusz Grajda (UKS cjonowaniu instytucji kultury na
B³yskawica). W tym roku do tej trójki do³¹czyli Emilia Pradze Pó³noc ma byæ poœwiêGrabowska ze Stowarzyszenia Q Zmianom oraz Ella cone najbli¿sze posiedzenie
Laskowska z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Z ramienia DKDS, które planowane jest na
urzêdu dzielnicy prace DKDS wspiera Karol Szyszko.
pierwsz¹ œrodê marca. Oprócz
Komisja dzia³a na Pradze biblioteki na ul. Kijowsk¹, a tak¿e przedstawicieli organizacji
Pó³noc od 2009 r. W jej sk³ad konsultacji spo³ecznych doty- pozarz¹dowych i urzêdników
oficjalnie wchodzi 41 organiza- cz¹cych zmiany granic miêdzy w spotkaniach DKDS mog¹
cji pozarz¹dowych, choæ nie Prag¹ Pó³noc a Targówkiem. uczestniczyæ wszyscy zaintereBJC
wszystkie dzia³aj¹ aktywnie. Nowe prezydium komisji dekla- sowani mieszkañcy.
Zakres dzia³añ DKDS, jej kompetencje oraz zasady wspó³pracy z urzêdem zapisane s¹ w Budowa II linii metra
przyjmowanym co roku przez
Radê m.st. Warszawy dokumencie pn. Program wspó³pracy
m.st. Warszawy z organizacjami
dokoñczenie ze str. 1 odkrycia archeologicznego na
pozarz¹dowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 stacji M³ynów w œrednim tym odcinku budowy metra.
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. tempie oko³o 18 metrów na Podczas kopania na g³êbokoœci
o dzia³alnoœci po¿ytku publicz- dobê. Równoleg³y tunel bêdzie 9 metrów spod ziemi wy³oni³a
nego i o wolontariacie. W 2017 r. dr¹¿yæ tarcza Maria, która siê drewniana studnia sprzed
cz³onkowie DKDS spotykali przyby³a na Wolê po zakoñ- oko³o 300 lat, w której wnêtrzu
siê na 5 posiedzeniach, które do- czeniu dr¹¿enia na Targówku. znaleziono fragmenty glinianych
tyczy³y m.in. funkcjonowania Jak przewiduj¹ budowniczowie naczyñ i szklanych butelek.
Rady Seniorów na Pradze P³n., Krystyna zakoñczy dr¹¿enie Artefakty zosta³y zabezpieczosytuacji praskich rzemieœlników, w listopadzie, zaœ Maria w ne, zostan¹ z nich pobrane
próbki, które pos³u¿¹ do bazieleni i czystoœci na terenie grudniu tego roku.
Podczas prac ziemnych na dañ i ustalenia dok³adnego
dzielnicy, uchwa³y krajobrazowej,
reguluj¹cej obecnoœæ reklamy w stacji Ksiêcia Janusza doko- datowania znaleziska.
przestrzeni publicznej, powrotu nano najciekawszego bodaj
(egu)

Studnia sprzed 300 lat

Dziêki pracy i zaanga¿owaniu
ka¿dej ze stron, mo¿emy siê
pochwaliæ licznymi sukcesami
m.in. corocznie reprezentujemy
Dzielnicê Pragê Pó³noc w
Warszawskiej Olimpiadzie
M³odzie¿y zajmuj¹c czo³owe
miejsca.
Klasy sportowe o profilu
taniec dzia³aj¹ w szkole od
szeœciu lat. Obecnie ukierunkowane s¹ na cheerleading,
czyli prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê
nowa dyscyplinê sportow¹,
zawieraj¹c¹ ró¿ne style taneczne i akrobatykê. Od zesz³ego
roku szkolnego odbywa siê
nabór do klasy czwartej o tym
profilu, który bêdzie kontynuowany w roku szkolnym
2018/2019 oraz z uzupe³niaj¹cy do klasy pi¹tej i trzeciej
gimnazjum.

Uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ
zaprezentowania swoich
umiejêtnoœci poprzez udzia³
w uroczystoœciach szkolnych,
festynach sportowo-rekreacyjnych
oraz rywalizacji sportowej o
zasiêgu nie tylko warszawskim
ale i ogólnopolskim. Najstarsze roczniki mia³y równie¿
mo¿liwoœæ dwukrotnie reprezentowaæ Polskê na Mistrzostwach Europy Cheerleders w
2016 r. w Wiedniu i w 2017 r.
w czeskiej Pradze.
Nabory do tych klas rozpoczynaj¹ siê ju¿ od 2 marca.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do odwiedzenia
naszej stromy internetowej
sp50.waw.pl, gdzie mo¿na
znaleŸæ szczegó³owe informacje dotycz¹ce naboru i
zajêæ otwartych.

28 lutego i 1 marca 2018 r. w godz. 9.00-13.00 w
Zespole Szkó³ Nr 33 w Warszawie przy ul. Targowej 86,
odbêdzie siê pod nazw¹ „Krwinka z Targowej” kolejna Akcja Honorowego Oddawania Krwi przez
m³odzie¿, nauczycieli zarówno naszej szko³y jak i
innych szkó³ z terenu Pragi Pó³noc oraz wszystkich
chêtnych osób.

Barbarzyñska wycinka
przy Kawêczyñskiej
Pi¹tek, 16 lutego br., godziny przedpo³udniowe. Ta data
z pewnoœci¹ na d³ugo zapadnie w pamiêci osób, którym
bliska jest troska o ochronê przyrody na Pradze. W³aœnie
tego dnia ekipa nieznanych sprawców, z naruszeniem
prawa, gdy¿ nie wydano odpowiedniego zezwolenia,
wyciê³a prawie stuletni jesion wynios³y, który rós³ na
niezabudowanej dzia³ce przy Kawêczyñskiej 61.
O zachowanie tego drzewa walczyli od lat spo³ecznicy z
Praskiego Stowarzyszenia Mieszkañców „Micha³ów”. Wydawa³o
siê, ¿e sprawa jest na dobrej drodze, zw³aszcza, ¿e z pocz¹tkiem
stycznia br., m.in. na wniosek stowarzyszenia, Zarz¹d Dzielnicy
Praga Pó³noc podj¹³ uchwa³ê o ustanowieniu drzewa pomnikiem
przyrody. Ostateczna decyzja w tej sprawie nale¿a³a jednak do
Rady Miasta, choæ mo¿na przypuszczaæ, ¿e by³aby pozytywna.
Niestety, wycinka drzewa koñczy ca³¹ œcie¿kê legislacyjn¹.
Dzia³ka, na której rós³ jesion, znajduje siê w rêkach firmy
zainteresowanej jej zabudow¹. Z dostêpnych w internecie planów
zagospodarowania dzia³ki wynika, ¿e jesion rós³ centralnie nad
sklepieniem gara¿u podziemnego projektowanego budynku.
Choæ sprawców póki co nie uda³o siê ustaliæ (zarówno burmistrz
jak i cz³onkowie PSM Micha³ów zawiadomili o wycince prask¹
prokuraturê), mo¿na przypuszczaæ, ¿e na ca³ej sprawie
potencjalnie najwiêcej zyska³ w³aœnie w³aœciciel dzia³ki.
Wycinka przy Kawêczyñskiej, to kolejne w ci¹gu ostatnich
kilkunastu miesiêcy pok³osie liberalizuj¹cych zmian w ustawie
o ochronie przyrody, zwanej od nazwiska by³ego ju¿ ministra
œrodowiska Lex Szyszko.
MIC

Bia³o³êka w soczewce
5 marca, w szkole podstawowej nr 112 przy ulicy
Zau³ek 34, rozpoczynaj¹ siê
zajêcia „Zdrowy krêgos³up
2018”, polecane dla ka¿dego,
bez wzglêdu na wiek czy
poziom aktywnoœci fizycznej.
W trakcie zajêæ prowadzone
bêd¹ æwiczenia zapobiegaj¹ce
bólom krêgos³upa i wzmacniaj¹ce miêœnie, poprzez ich
dotlenienie i ukrwienie.
Wszystko to ma prowadziæ
do nabywania umiejêtnoœci
utrzymywania prawid³owej
postawy cia³a i zredukowania
ró¿nego rodzaju przykurczy
wynikaj¹cych z wad postawy.
Zajêcia potrwaj¹ do 18 czerwca
i bêd¹ siê odbywa³y w poniedzia³ki miêdzy 19:00 a 20:00.
Zajêcia s¹ bezp³atne, liczba
miejsc jest ograniczona, zapisy
odbywaj¹ siê drog¹ mailow¹
pod adresem:
akostkowska@um.warszawa.pl
***
Do 9 marca pod adresem
mailowym: bialoleka.mrd@um.warszawa.pl lub w wydziale obs³ugi
rady w bia³o³êckim ratuszu
przy Modliñskiej 197, w pokoju
123 mo¿na sk³adaæ projekty

logo M³odzie¿owej Rady Bia³o³êki, która obchodzi w tym
roku 10-lecie istnienia. Prace
konkursowe powinny zawieraæ
dopisek „Logo MRDB - Konkurs”.
W konkursie mog¹ braæ udzia³
uczniowie i studenci mieszkaj¹cy w Warszawie. Wymagane
jest, by logo kojarzy³o siê z
Bia³o³êk¹, projekt powinien
ponadto uwzglêdniaæ barwy
Bia³o³êki, a wiêc kolory czerwony, ¿ó³ty i zielony, a tak¿e
zawieraæ jeden z trzech napisów - MRDB, M³odzie¿owa
Rada Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy lub M³odzie¿owa
Rada Dzielnicy Bia³o³êka. Do
projektu logo w wersji elektronicznej lub papierowej nale¿y
do³¹czyæ podstawowe dane imiê i nazwisko autora, nazwê
i numer szko³y lub nazwê
uczelni, formularz zg³oszeniowy, zgodê rodzica lub
opiekuna prawnego na udzia³
w konkursie (w przypadku osób
niepe³noletnich), oœwiadczenie dotycz¹ce przekazania
autorskich praw maj¹tkowych
do projektu, a tak¿e podpisan¹ akceptacjê regulaminu
konkursu.

Terapia przeciwobrzêkowa i masa¿e
ul. Wysockiego 20, tel. 888-295-115

Sprawy lokalne
Szanowni mieszkañcy Pragi-Pó³noc! W ramach V edycji
Bud¿etu Partycypacyjnego, Urz¹d Miasta Sto³ecznego
Warszawy przydzieli³ 3 miliony z³otych na dzielnicê PragêPó³noc. Kwotê podzielono na trzy obszary: 1 mln na
projekty pierwszego i drugiego obszaru (ogólnodzielnicowy),
1 mln na Obszar I (Nowa Praga, Pelcowizna) oraz 1 mln
na Obszar II (Stara Praga, Szmulowizna). W zwi¹zku
z tym w Urzêdzie Dzielnicy Praga-Pó³noc przy
ul. ks. I. K³opotowskiego 15, w sali konferencyjnej
w dniach 7, 8, 12 i 14 marca o godzinie 17.00
odbêd¹ siê spotkania dyskusyjne pomiêdzy osobami
zg³aszaj¹cymi projekty, pracownikami urzêdu a mieszkañcami dzielnicy.
W ramach tych spotkañ
mieszkañcy bêd¹ mieæ mo¿liwoœæ zg³aszania swoich uwag
oraz wnoszenia pomys³ów do
danego projektu. G³os mieszkañców ma istotny wp³yw na
zwyciêstwo danego projektu.
Zachêcam Pañstwa do zapoznania siê równie¿ z moimi
projektami, które dotycz¹:
Obszaru I 704 - Odwodnienie
i modernizacja terenu wewn¹trzosiedlowego od ul. Cyryla i Metodego 1, ul. Kameralna,
do ul. Ratuszowej, 705 - Wyznaczenie dodatkowego przejœcia
dla pieszych z sygnalizacj¹ œwietln¹ ul. Ratuszowa przy
skrzy¿owaniu z ul. Borowskiego oraz obszaru ogólnodzielnicowego 703 - Widzieæ przez dotyk. Zobaczyæ i zrozumieæ.
Poni¿ej przedstawiam terminy, w których mo¿na przyjœæ
na spotkania dyskusyjne:
7 marca (œroda) - dotycz¹ce Ogrodu Jordanowskiego
i terenów zieleni (czêœæ I)
8 marca (czwartek) - dotycz¹ce infrastruktury (w tym moje
projekty)
12 marca (poniedzia³ek) - dotycz¹ce zieleni oraz kultury
14 marca (œroda) - dotycz¹ce sportu, oœwiaty oraz bibliotek.
Projekty mo¿na modyfikowaæ do 18 marca 2018 r.
Z projektami Bud¿etu Partycypacyjnego zg³oszonymi
na Pradze-Pó³noc mo¿ecie Pañstwo zapoznaæ siê równie¿
na stronie internetowej:
www.twojbudzet.um.warszawa.pl
Glosowanie mieszkañców na projekty odbêd¹ siê
w dniach 15-30 czerwca 2018 r.
Ma³gorzata Anna Grzegorzewska
m.grzegorzewska13@gmail.com

Og³oszenie wyników
konkursu i wrêczenie nagród odbêdzie siê 19 maja
o godzinie 18:00, na uroczystej gali z okazji 10-lecia
M³odzie¿owej Rady Dzielnicy Bia³o³êka, w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury przy G³êbockiej 66.
***
Kilka bia³o³êckich ulic
niebawem doczeka siê oœwietlenia. W³aœnie og³oszono
przetarg na ustawienie 10
s³upów oœwietleniowych przy
Wadowickiej, na odcinku
od skrzy¿owania z Henrykowsk¹ do skrzy¿owania z
Tapetow¹. Ulica Brzozowy
Zagajnik otrzyma 22 latarnie,
które zostan¹ ustawione na
odcinku od Polnych Kwiatów
do miejsca, gdzie koñczy
siê zabudowa mieszkalna.
W przypadku obu ulic bêd¹
to nowoczesne lampy LED.
Przewidywany termin za-

koñczenia obu inwestycji koniec paŸdziernika tego
roku.
***
Do 13 marca potrwaj¹
prace zwi¹zane z budow¹
sieci kanalizacyjnej w ulicy
¯yczliwej, na odcinku od
numeru 30 do 36. Prace s¹
prowadzone na zlecenie
MPWiK. Utrudnienia w ruchu
polegaj¹ na zwê¿eniu jezdni,
ulica nie zosta³a zamkniêta.
***
To ju¿ kolejne zajêcia
sportowe w ramach bud¿etu
partycypacyjnego 2018 realizowane w Bia³o³êce. Tym
razem bêd¹ to warsztaty z
WenDo. Rozpoczn¹ siê 2
marca pod has³em „Obroñ
siê. Zajêcia WenDo z samoobrony i asertywnoœci dla
nastolatek i kobiet”. WenDo
jest treningiem samoobrony i
asertywnoœci skierowanym
do kobiet i dziewcz¹t. Uczestniczki warsztatów WenDo
zdobêd¹ wiedzê na temat
technik samoobrony fizycznej, psychicznej i s³ownej,

zapoznaj¹ siê z nowa
technikamigazeta
kobiet bêd¹
siê odbywa³y 3
w
praska
komunikowania siê, radzenia soboty miêdzy 10:30 a 14:30
sobie ze stresem oraz wy- w dniach 3 i 24 marca, 28
ra¿ania w³asnych potrzeb kwietnia i 26 maja 2018, zaœ
i emocji. Naucz¹ siê jak warsztaty dla dziewcz¹t w
reagowaæ na przemoc, jak wieku 14-7 lat w pi¹tki w miêdzy
rozwi¹zywaæ konflikty, jak 16:30 a 20:30 w dniach 2 i 23
prze³amywaæ stereotypy, marca, 27 kwietnia i 25 maja.
obawy, poczucie winy i wstydu, Zajêcia s¹ nieodp³atne, licza tak¿e jak poczuæ siê siln¹. ba miejsc jest ograniczona,
Zajêcia bêd¹ siê odbywa³y w radzimy wiêc siê spieszyæ.
Miejscu Aktywnoœci Lokalnej Zapisy s¹ przyjmowane w
„3 pokoje z kuchni¹” przy G³ê- wydziale sportu i rekreacji
bockiej 84, w cyklu 4 spotkañ pod adresem mailowym
trwaj¹cych po 4 godziny dla akostkowska@um.warszawa.pl
(egu)
ka¿dej z grup. Warsztaty dla

Medyczna Szko³a Policealna Nr 3
im. dr Andrzeja Krocina
w Warszawie ul. Brzeska 12
DZIEÑ OTWARTY 08.03.2018 r. od godz. 14.00

• Technik dentystyczny (2,5 roku)
• Higienistka stomatologiczna (2 lata)
Bezp³atna szko³a publiczna
Dobry zawód – twoja lepsza przysz³oœæ
www.msp3.waw.pl
tel. 22 628 13 41
email: sekretariat@msp3.waw.pl

4 nowa gazeta praska
Rada i Zarz¹d
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
sk³ada szczere kondolencje

rodzinie

Zofii Kochan
– Redaktor Nowej Gazety Praskiej.
Pani Redaktor Zofia Kochan przez wiele lat
wspó³pracowa³a z Urzêdem Dzielnicy Targówek,
przekazuj¹c rzetelnie informacje
dla mieszkañców naszej dzielnicy.
By³a osob¹ serdeczn¹, ciep³¹ i kompetentn¹.
Na zawsze pozostanie w naszej pamiêci.

Dziesiêæ mitów na temat powietrza w Warszawie
Znawcy problematyki jakoœci powietrza zmierzyli siê z dziesiêcioma najbardziej utrwalonymi mitami dotycz¹cymi
smogu. Zdaniem ekspertów sto³eczne powietrze jest coraz lepsze, choæ osi¹gniêcie norm wci¹¿ wymaga pracy. Eksperci
spotkaj¹ siê te¿ z warszawiakami - rzetelna wiedza dotycz¹ca smogu pozwoli mieszkañcom podejmowaæ odpowiednie dzia³ania.
– Nie koloryzujemy. Nie chcemy mówiæ, przekroczy 80 ug/m3, podczas gdy w Polsce wie o 25%, a kosztuj¹ jak podaj¹ Ÿród³a
¿e zanieczyszczeñ w powietrzu w Warszawie na podstawie ministerialnych rozporz¹dzeñ w internecie 54 tysi¹ce dolarów. Podobnie ma. Tak nie jest. Chcemy natomiast ten poziom wynosi a¿ 300 ug/m3. To sprawia, nie œciany z mchu, które kosztuj¹ oko³o
rozprawiæ siê z najbardziej utrwalonymi, ¿e alarmy smogowe w Polsce, w ubieg³ym 25 tysiêcy dolarów. Jak pokazuj¹ wyniki,
a niekiedy i niebezpiecznymi mitami roku by³y og³aszane zaledwie trzy razy. w ci¹gu roku s¹ w stanie poch³on¹æ oko³o
kr¹¿¹cymi wokó³ tego tematu – mówi³ Micha³ Dwa w Katowicach i jeden w Krakowie. 12 kilogramów py³ów. W tym czasie jeOlszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. Inna sytuacja jest w Warszawie, która infor- den kopciuch wygeneruje ich oko³o 60.
Z tematem zmierzy³a siê czwórka eks- muje mieszkañców przy poziomach takich Jeœli miasta zdecydowa³yby siê na wdro¿enie tego typu rozwi¹zañ, by³oby to
pertów. Ka¿dy z nich omówi³ zagadnienie, jak inne miasta w zachodniej Europie.
przedstawi³ jego b³êdne za³o¿enia, a tak¿e
MIT 4: Smog w Warszawie pojawi³ marnotrawienie œrodków publicznych.
Zapomnijmy o wie¿ach czy œcianach z
wskaza³ rekomendacje.
siê w ostatnich latach
MIT1: W Warszawie normy jakoœci
– Zanieczyszczenia powietrza towarzysz¹ mchu jako metodzie przeciwdzia³ania
powietrza przekraczane s¹ 400%
nam na du¿¹ skalê od czasów wielkiej zanieczyszczeniom, mog¹ s³u¿yæ jedynie
– Nie mo¿na przyrównywaæ stê¿eñ chwi- rewolucji przemys³owej. Dopiero jednak jako element estetyczny – wyt³umaczy³.
MIT 8: Dzieci i osoby chore na astmê
lowych, notowanych dla konkretnej chwili w latach ’80 ubieg³ego wieku zaczêliœmy
czy nawet godziny do wartoœci dopuszczal- na powa¿nie zdawaæ sobie sprawê z tego powinny nosiæ maski antysmogowe
– Maseczka antysmogowa to nie jest
nych dla ca³ej doby, a niekiedy dla ca³ego jak s¹ groŸne dla naszych organizmów.
roku, jak to ma miejsce w przypadku py³ów Zaczêliœmy wtedy wdra¿aæ standardy. patent dla ka¿dego astmatyka. Je¿eli paPM2,5. To wprowadza w b³¹d. Ponadprze- Emisje zaczê³y spadaæ. Od momentu kie- cjent jest chory na astmê, a nie ma objaciêtne stê¿enia notowane w danym momencie dy wprowadzony jest monitoring jakoœci wów choroby nale¿y go traktowaæ jak
nie mog¹ dawaæ obrazu dla ca³ego dnia. Ten powietrza nieustannie obserwujemy trend zdrowego cz³owieka. Warto tak¿e podkreœliæ,
poznamy dopiero po zakoñczeniu ca³ej doby spadkowy, choæ nie tak gwa³towny jak to ¿e gdy osoba chora – np. z dusznoœciami
– mówi³ dr hab. in¿. Artur Badyda, profesor mia³o miejsce na pocz¹tku zmian – wyja- – za³o¿y maskê, mo¿e sobie nawet zaszkodziæ – mówi³ dr n. med. Piotr D¹brona Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydro- œni³ profesor Badyda.
techniki i in¿ynierii Œrodowiska Politechniki
MIT 5: Powietrze w Warszawie wiecki, specjalista chorób wewnêtrznych i
alergologii w Klinice Chorób Infekcyjnych
Warszawskiej i doda³ – Wartoœci notowane na jest coraz gorsze
warszawskich stacjach pomiarowych daj¹ nam
– Jeszcze dekadê temu normy prze- i Alergologii Wojskowego Instytutu
jednoznaczny obraz. Œrednioroczne normy kraczane by³y ponad 160 razy w roku, dziœ Medycznego i doda³ – O noszeniu maski
stê¿eñ nie s¹ przekraczane na stacjach poka- s¹ 80. Nie oznacza to oczywiœcie, ¿e jest zawsze powinien decydowaæ lekarz. Niezuj¹cych sytuacjê w obszarach t³a miejskiego. ju¿ dobrze. Norma to 35. Widaæ jednak stety Ci nie s¹ uczeni wp³ywu œrodowiska
MIT 2: Czekanie na przystanku wyraŸnie, ¿e w ostatnich latach nast¹pi³a na zdrowie, a pamiêtajmy, ¿e mamy do
na autobus czy tramwaj jest bardziej znacz¹ca poprawa. Zosta³a przede wszyst- czynienia z zanieczyszczeniami o œrednicy
niebezpieczne ni¿ podró¿ samocho- kim walka z emisj¹ komunalno-bytow¹ 1/30 ludzkiego w³osa.
MIT 9: Palenie odpadów zielonych
dem w dni gdy wystêpuj¹ wysokie – powiedzia³ dr hab. in¿. Artur Badyda.
jest
lepsze dla œrodowiska, bo nie
stê¿enia zanieczyszczeñ
MIT 6: Samochody s¹ g³ówn¹
trafiaj¹ na wysypisko
– Ten mit trzeba obaliæ na dwóch p³asz- przyczyn¹ smogu w Warszawie
– Najlepiej, ¿eby odpady zielone pozosta³y
czyznach. Czy to mi pomo¿e? Na pewno nie.
– Warszawa pod wzglêdem emisji
Jad¹c samochodem bêdê oddycha³ tym jest doœæ wyj¹tkowa. Tu blisko 80% dalej w przyrodzie. Najlepsze jest kompostosamym powietrzem, co jad¹c autobusem miasta korzysta z sieci ciep³owniczej. wanie, dziêki któremu mikro- i makroelemenkomunikacji miejskiej. Dziêki korzystaniu Niska emisja jest charakterystyczna dla ty wracaj¹ do gleby, a potem je zjadamy
z komunikacji miejskiej mo¿emy ograni- peryferii stolicy. Transport co do zasady – wyjaœni³ profesor Zbigniew Karaczun.
czyæ udzia³ transportu indywidualnego w jest g³ównym Ÿród³em emisji do powietrza,
MIT 10: Warszawa jest jednym
ogólnym bilansie, co z kolei pozwoli ogra- jednak za epizody smogowe w sposób z miast z najgorszym powietrzem
niczyæ zanieczyszczenie – zapewnia³ dr bezpoœredni odpowiada emisja komunalno- na œwiecie
hab. in¿. Zbigniew Karaczun, profesor nad- bytowa, czyli piece i kominki - wyjaœni³
– Je¿eli chcemy oceniaæ Warszawê w
zwyczajny SGGW, kierownik specjalizacji profesor Artur Badyda.
kontekœcie œwiata nale¿y spojrzeæ na raZarz¹dzanie i technologie zrównowa¿oMIT 7: Wie¿e antysmogowe port WHO. Najœwie¿szy pochodzi z roku
nego rozwoju na Miêdzywydzia³owym i instalacje typu œciany z mchu 2016. Tam Warszawa na 3000 stacji poStudium Ochrony Œrodowiska SGGW;
oczyszcz¹ powietrze w Warszawie miarowych lokuje siê na 800 miejscu. W
MIT 3: Normy jakoœci powietrza w
– To czêsto powielany przez media mit, kontekœcie œwiata jest ok, w odniesieniu
Polsce s¹ inne ni¿ w Unii Europejskiej z którym z chêci¹ siê rozprawiê – zacz¹³ do Europy jest nieco gorzej. W relacji do
– To s¹ normy europejskie. S¹ dok³adnie Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogo- Polskich miast na 150 pozycji stolica
takie same jak w Pary¿u, Londynie czy wego. – Wie¿e antysmogowe to jak mówi¹ zajmuje 24 lokatê wœród najbardziej
innym mieœcie Europy. Mamy jednak inne sami ich twórcy instalacje artystyczne. zanieczyszczonych. Do takich miast jak
poziomy ostrzegania i alarmowania ludnoœci. Efekty ich dzia³ania odczuwalne s¹ zaled- Bia³ystok, Suwa³ki czy Sopot jeszcze
W Pary¿u mieszkañcy zostan¹ zaalarmowani, wie w promieniu dziesiêciu metrów. Co daleko – mówi³ Piotr Siergiej z Polskiego
gdy poziom œredniodobowy py³u PM10 istotne redukuj¹ zanieczyszczenia zaled- Alarmu Smogowego.

Spotkanie zgromadzi³o wielu ekspertów
i znawców tematyki powietrza. Na koniec
wydarzenia g³os zabra³a Weronika Michalak
z HEAL Polska – Liczne komunikaty w
mediach sprawi³y, ¿e pojawi³a siê panika
zwi¹zana ze smogiem. Dochodzi do sytuacji
skrajnych, a wrêcz niebezpiecznych. W
mojej pracy zawodowej pozna³am ludzi,
którzy w czasie, gdy notowane s¹ zanieczyszczenia nie wychodz¹ z domu,
w³¹czaj¹ oczyszczacze i do tego œpi¹ w
maskach. To s¹ granice absurdu. Nie nale¿y tworzyæ sensacji. Warto te¿ sprawdzaæ
poziomy zanieczyszczeñ na bie¿¹co. To,
¿e w danym momencie notowane s¹
podwy¿szone stê¿enia, nie oznacza, ¿e za
godzinê nie bêdziemy mogli iœæ na spacer.
Masz pytania? Porozmawiaj z
ekspertem!
U³atwiaj¹c dostêp do wiarygodnych
informacji na temat zanieczyszczeñ
powietrza Miasto Warszawa nie tylko
uruchomi³o Warszawski Indeks Powietrza.
W drug¹ œrodê marca, kwietnia, maja
i czerwca w Centrum Kreatywnoœci
Targowa (ul. Targowa 56) odbêd¹
siê spotkania otwarte, podczas
których eksperci odpowiedz¹ na
pytania warszawiaków dotycz¹ce
zanieczyszczeñ powietrza.
Warszawa konsekwentnie walczy z
zanieczyszczeniami powietrza. Dzia³ania
dotycz¹ce poprawy jakoœci powietrza w
Warszawie prowadzone s¹ w trzech
obszarach: energia, transport oraz zieleñ.
Ich finansowanie jest zapewnione dziêki
podpisanemu w maju 2016 roku zarz¹dzeniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, zatwierdzaj¹cemu „Program inwestycyjny
do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
m.st. Warszawy”. Bud¿et Programu ma
wartoœæ 16 miliardów z³otych.
Wœród realizowanych za te œrodki
dzia³añ znajduj¹ siê m.in. rozbudowa
II linii metra, zakup niskoemisyjnego
taboru komunikacji miejskiej czy rozwój
infrastruktury rowerowej. Czêœæ z tych
pieniêdzy przeznaczona jest tak¿e na
dop³aty do inwestycji polegaj¹cych na
wymianie starych pieców wêglowych na
nowoczesne Ÿród³a ciep³a opalane gazem,
a tak¿e na przy³¹czenia do warszawskiej
sieci ciep³owniczej. Wci¹¿ trwa nabór
wniosków. Warszawiacy mog¹ równie¿
liczyæ na dofinasowanie instalacji systemów
wykorzystuj¹cych odnawialne Ÿród³a
energii. Systematycznie prowadzone jest
równie¿ zazielenianie stolicy. Pomaga w
tym m.in. projekt #ZieloneUlice Warszawy,
który wkroczy³ w³aœnie w fazê konsultacji
z mieszkañcami.

Dom Kultury Zacisze
ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
1, 8, 15, 22, 29.03 (czwartek) godz. 14.30 - Warsztaty teatralne bezp³atne zajêcia realizowane w ramach projektu „Miejsce Mieszkañców”. Wstêp
wolny. Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2018.
3.03 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Malowany prezent – cykl warsztatów malarstwa akrylowego dla m³odzie¿y 16+ i
doros³ych. Kolejne terminy: 17.03, 7 i 14.04.2018. Op³ata 120 z³/cykl. Godz. 10.00-13.00.
* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. Temat:
Arktyczne wykopaliska. I grupa - godz. 10.00, II grupa - godz. 11.00, III grupa
- godz. 12.00. Op³ata: karnet 100 z³, pojedyncze zajêcia 30 z³.
3.03 (sobota) godz. 18.00 - ANTONINA KRZYSZTOÑ - koncert z zespo³em w
sk³adzie: Marcin Majerczyk - gitara, José Manuel Albán Juárez-„Manolo” - perkusja,
instrumenty perkusyjne, Marcin Lamch - kontrabas. Wejœciówki do odbioru w kasie
DK Zacisze od 17.02.2018. Koncert realizowany w ramach projektu „Muzycznie dla
s¹siadów” - Bud¿et Partycypacyjny 2018.
4.03 (niedziela) godz. 17.00 - Afrykañska Przygoda - koncert dla dzieci.
Wyst¹pi¹: Amadou Fola Balde, Paul Grocott, Anika Kamiñœka. Wstêp wolny - decyduje
kolejnoœæ zg³oszeñ i odbiór wejœciówek. Koncert realizowany w ramach projektu
„Dzieciaki nie p³ac¹” - Bud¿et Partycypacyjny 2018.
5, 12, 19, 26.03 (poniedzia³ek) godz. 13.30 - G³ówka pracuje - bezp³atne
spotkania z planszówkami realizowane w ramach projektu „Miejsce Mieszkañców”.
Wstêp wolny. Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2018.
6, 13, 20, 27.03 (wtorek) godz. 9.40 - Mama Fit - bezp³atne zajêcia dla mam
z dzieæmi (0-2 lata). Na ka¿de æwiczenia obowi¹zuj¹ oddzielne zapisy przez stronê
internetow¹. Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2018.
6, 13, 20, 27.03 (wtorek) godz. 18.40 - Kabaret dla s¹siadów i nie tylko...
Bezp³atne warsztaty kabaretowe realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej we
wspó³pracy z Urzêdem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Wstêp wolny.
8.03 (czwartek) godz. 18.00 - Spotkanie z autorami projektów z³o¿onych do
Bud¿etu Partycypacyjnego na terenie Zacisza. Wstêp wolny.
9.03 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury: Prezenty muzyczne dla Pañ.
Wstêp wolny.
9.03 (pi¹tek) godz. 18.00 - Otwarcie wystawy gobelinów z pracowni tkactwa
artystycznego DK Zacisze w Domu Kultury w ¯abiej Woli. Wernisa¿ uœwietni koncert
„S³owiañskie korzenie” w wykonaniu Hanki Wójciak i Susanny Jarej przy akompaniamencie Paw³a Harañczyka. Wstêp wolny. Miejsce: ¯abia Wola ul. Warszawska 27.
9.03 (pi¹tek) godz. 19.00-21.00 - Florystyka – warsztaty. Temat: bi¿uteria
florystyczna. Op³ata 70 z³.
10.03 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Akwarela dla dzieci 7+. Temat: W oczekiwaniu na wiosnê. Godz. 10.30-12.30. Op³ata 25 z³.
* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. Temat: Jak
podnieœæ s³onia? I grupa - mgodz. 10.00, II grupa - godz. 11.00, III grupa - godz.
12.00. Op³ata 30 z³.
10.03 (sobota) godz. 15.00 - Kobieta, emocje i tango czyli 8 marca w spódnicy.
Artystyczne spotkanie z okazji Dnia Kobiet organizowane przez Stowarzyszenie
„Targówek w spódnicy”. W programie koncert zespo³u Trio Sentido del Tango.
Wspó³organizator Dom Kultury Zacisze. Zapisy od 1.03.
11.03 (niedziela) godz. 17.00 - „Przygody Kuleczki czyli o wielkiej sile marzeñ”
przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu Teatru Ptasie Melodie. Bilet w cenie 10 z³.
17.03 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Podró¿e wehiku³em sztuki. Historia sztuki dla najm³odszych (7-12 lat). Temat:
Miniatura w malarstwie (miniatura portretowa). Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³.
* Ale cyrk! Warsztaty dla dzieci w wieku 6-13 lat. Zapisy od 5.03. Warsztaty realizowane w ramach projektu „Dzieciaki nie p³ac¹” - Bud¿et Partycypacyjny 2018.
* Malowany prezent - cykl warsztatów malarstwa akrylowego dla m³odzie¿y 16+ i
doros³ych. Kolejne terminy: 7 i 14.04.2018. Op³ata 120 z³/cykl. Godz. 10.00-13.00.
* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. Temat:
S³oñce na d³oni. I grupa - godz. 10.00, II grupa - godz. 11.00, III grupa - godz. 12.00.
Op³ata 30 z³.
18.03 (niedziela) godz. 17.00 - Moja rzeka - malarstwo Stanis³awa Baja. Otwarciu
wystawy towarzyszy koncert duetu „Maniucha i Ksawery”. Wstêp wolny. Wystawa
czynna do 11.04.2018.
18.03 (niedziela) godz. 17.00 - „Oj borom, borom” koncert duetu „Maniucha
i Ksawery”. Wstêp wolny. Koncert realizowany w ramach projektu „Muzycznie dla
s¹siadów” - Bud¿et Partycypacyjny 2018.
21.03 (œroda) godz. 11.00 - Wielkanocne spotkanie Ko³a Terenowego Sybiraków
Warszawa Praga-Pó³noc. „Srebrne palemki” koncert zespo³ów wokalnych „Zaciszañska
Nuta” i „¯urawie” z UTW DK Zacisze.
22.03 (czwartek) - 41.Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka - eliminacje
dzielnicowe: godz. 9.00 klasa 0- I (od 6 lat), godz. 11.00 klasa II, godz. 12.00
klasa III.
23.03 (pi¹tek) - 41.Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka - eliminacje
dzielnicowe: godz. 9.00 klasy IV-VI, godz. 11.00 klasy VII i gimnazjum.
23.03 (pi¹tek) godz. 19.00-21.00 - Florystyka - warsztaty. Temat: bukiet
wi¹zany w rêku. Op³ata 70 z³.
24.03 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. Temat:
Jajcarskie warsztaty. I grupa - godz. 10.00, II grupa - godz. 11.00, III grupa godz. 12.00. Op³ata 30 z³.
* WARSZTATY BARWNE JAK PISANKI - bezp³atne warsztaty œwi¹teczne dla dzieci
w wieku 4-13 lat. Zapisy od 13.03. Warsztaty realizowane w ramach projektu
„Dzieciaki nie p³ac¹” - Bud¿et Partycypacyjny 2018.
26.03 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Wielkanocne spotkanie studentów
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze.
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MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH I DOBREJ LOKALIZACJI
Robotnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa „PRAGA” z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Bia³ostockiej 11
OG£ASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
na ustanowienie spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego ni¿ej wymienionych lokali mieszkalnych:
I/ Osiedle „Kijowska”
1/ Warszawa ul. Kijowska 11 m 57 o pow. u¿ytkowej 38,00 m2 (2 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc, przedpokój ) – po³o¿ony na IV piêtrze
Wywo³awcza wysokoœæ wk³adu mieszkaniowego wynosi 175.436,60 z³ – 4.616,75 za 1 m2. Wysokoœæ wadium - 8.772,00 z³.
2/ Warszawa ul. Al. Tysi¹clecia 151 m 446 o pow. u¿ytkowej 37,00 m2 (2 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc, przedpokój ) – po³o¿ony na VI piêtrze
Wywo³awcza wysokoœæ wk³adu mieszkaniowego wynosi 189.196,91 z³ – 5.113,43 za 1 m2. Wysokoœæ wadium - 9.460,00 z³.
3/ Warszawa ul. £ochowska 34 m 4 o pow. u¿ytkowej 49,20 m2 (2 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc, przedpokój ) – po³o¿ony na I piêtrze
Wywo³awcza wysokoœæ wk³adu mieszkaniowego wynosi 190.644,26 z³ – 3.874,88 za 1 m2. Wysokoœæ wadium - 9.532,00 z³.
4/ Warszawa ul. £ochowska 34 m 11 o pow. u¿ytkowej 55,80 m2 (3 pokoje, kuchnia, ³azienka z wc, przedpokój ) – po³o¿ony na III piêtrze
Wywo³awcza wysokoœæ wk³adu mieszkaniowego wynosi 262.685,68 z³ – 4.707,63 za 1 m2. Wysokoœæ wadium - 13.134,00 z³.
5/ Warszawa ul. Bia³ostocka 9 m 146 o pow. u¿ytkowej 38,50 m2 (1 pokój, kuchnia, ³azienka z wc, przedpokój ) – po³o¿ony na XI piêtrze
Wywo³awcza wysokoœæ wk³adu mieszkaniowego wynosi 170.390,15 z³ – 4.425,71 za 1 m2. Wysokoœæ wadium - 8.520,00 z³.
Wiêcej informacji: Administracja Osiedla „Kijowska”, Warszawa, ul. Z¹bkowska 42, tel. 22 818-19-75 lub 22 619-32-58

II/ Osiedle „Generalska”
6/ Warszawa ul. Askenazego 1 m 78 o pow. u¿ytkowej 37,40 m2 (1 pokój, kuchnia, ³azienka z wc, przedpokój) – po³o¿ony na XI piêtrze
Wywo³awcza wysokoœæ wk³adu mieszkaniowego wynosi 169.191,52 z³ – 4.523,84 za 1 m2. Wysokoœæ wadium - 8.460,00 z³.
Wiêcej informacji: Administracja Osiedla „Generalska”, Warszawa, ul. Zamiejska 3, tel. 22 679-97-51

III/ Osiedle „Targówek”
7/ Warszawa ul. Ko³owa 4 m 117 o pow. u¿ytkowej 70,60 m2 (4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój) – po³o¿ony na V p.
Wywo³awcza wysokoœæ wk³adu mieszkaniowego wynosi 337.182,82 z³ – 4.775,96 za 1 m2. Wysokoœæ wadium - 16.859,00 z³.
Wiêcej informacji: Administracja Osiedla „Targówek”, Warszawa, ul. Witebska 4 tel. 22 679-76-09
Wysokoœæ wk³adu mieszkaniowego uwzglêdnia obecny stan lokali.
W/w lokale mieszkalne znajduj¹ siê w budynkach posadowionych na gruncie, do którego RSM „Praga” nie posiada tytu³u w³asnoœci lub prawa u¿ytkowania wieczystego. Nie jest wiêc
mo¿liwe obecnie ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokalu.
W/w lokale mo¿na ogl¹daæ w dniach: 26.02.2018 r. – 19.03.2018 r. w godzinach pracy Administracji. Nale¿y jednak skontaktowaæ siê wczeœniej z w³aœciw¹ Administracj¹ Osiedla celem
uzgodnienia daty i godziny obejrzenia lokalu.
Osoby przystêpuj¹ce do przetargu proszone s¹ o zapoznanie siê i przestrzeganie Uchwa³y nr 69/2012 Zarz¹du RSM „Praga” w sprawie ustanawiania przez RSM „Praga” spó³dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, je¿eli lokal ten znajduje siê w budynku posadowionym na gruncie, do którego RSM „Praga” nie posiada tytu³u w³asnoœci lub prawa
u¿ytkowania wieczystego – tekst jednolity. W/w Uchwa³a Zarz¹du dostêpna jest do wgl¹du w siedzibie Spó³dzielni (w Dziale Cz³onkowsko-Mieszkaniowym Biura Zarz¹du, Warszawa,
ul. Bia³ostocka 11, pokój nr 9, tel. 22 619-12-21 wew. 215) oraz na stronie internetowej www.rsmpraga.pl. Przetarg ma na celu wy³onienie osoby, z któr¹ Spó³dzielnia zawrze umowê
o ustanowienie lokatorskiego prawa. Umowa zawierana bêdzie w formie pisemnej w Spó³dzielni.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto bankowe nr 04 1240 1082 1111 0000 0407 5507 w terminie do 19.03.2018 r. (wadium odpowiada 5% wysokoœci proponowanego wk³adu
mieszkaniowego). W przypadku zg³oszenia ofert na kilka lokali wadium wp³aca siê odrêbnie na ka¿dy lokal – wówczas wadium na ka¿dy lokal wynosi 3% wysokoœci proponowanego wk³adu mieszkaniowego.
Wp³acone wadium zwraca siê w terminie 7 dni od dnia rozstrzygniêcia lub odwo³ania, b¹dŸ uniewa¿nienia przetargu.
Pisemne oferty przetargowe nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach opisanych „Przetarg na ustanowienie spó³dzielczego lokatorskiego prawa, adres lokalu, imiê i nazwisko”. W ofercie
nale¿y podaæ adres lokalu, oferowan¹ kwotê, imiê i nazwisko oraz dane kontaktowe oferenta. Oferty wraz z dowodem wp³aty wadium nale¿y sk³adaæ w Dziale Cz³onkowsko-Mieszkaniowym
w Biurze Zarz¹du RSM „Praga” (pokój nr 9), Warszawa, ul. Bia³ostocka 11 w terminie do dnia 19.03.2018 r. do godziny 17.00.
Rozpatrzenie ofert przez Komisjê Przetargow¹ nast¹pi w dniu 21.03.2018 r. w siedzibie Biura Zarz¹du RSM „Praga” ul. Bia³ostocka 11 w Warszawie. Otwarcie ofert nast¹pi
o godzinie 17.00. Oferenci mog¹ uczestniczyæ w czêœci jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej.
Wybór oferenta dokonany przez Komisjê Przetargow¹ podlega zatwierdzeniu przez Zarz¹d.
Osoba wygrywaj¹ca przetarg jest zobowi¹zana wp³aciæ, w ci¹gu 60 dni od daty zawiadomienia o wygraniu przetargu, pe³n¹ wysokoœæ wk³adu mieszkaniowego na podane konto jw.
Od daty zatwierdzenia przetargu przez Zarz¹d - wygrywaj¹cy przetarg zobowi¹zany jest do ponoszenia op³at za rezerwowany do Jego dyspozycji lokal.
Przetarg mo¿e byæ odwo³any lub uniewa¿niony bez podania przyczyny.
Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo do odst¹pienia od zawarcia umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu z osob¹ wygrywaj¹c¹ przetarg
z przyczyn wynikaj¹cych z Ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.).

MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH I DOBREJ LOKALIZACJI
Robotnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa „PRAGA” z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Bia³ostockiej 11
OG£ASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
na ustanowienie odrêbnej w³asnoœci ni¿ej wymienionych lokali mieszkalnych:
I/ Osiedle „Targówek”
1/ Warszawa ul. Junkiewicz 2B m 43A o pow. u¿ytkowej 44,90 m2 (2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój) – po³o¿ony na XI piêtrze.
Cena wywo³awcza wynosi 207.600,00 z³ – 4.623,61 za 1 m2 Wysokoœæ wadium - 10.380,00 z³.
2/ Warszawa ul. Pra³atowska 2 m 1 o pow. u¿ytkowej 39,80 m2 (1 pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój, schowek) – po³o¿ony parterze.
Cena wywo³awcza wynosi 182.000,00 z³ – 4.572,87 za 1 m2. Wysokoœæ wadium - 9.100,00 z³.
3/ Warszawa ul. Pra³atowska 6 m 43 o pow. u¿ytkowej 61,60 m2 (3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przedpokój, ) – po³o¿ony X piêtrze.
Cena wywo³awcza wynosi 273.400,00 z³ – 4.438,32 za 1 m2. Wysokoœæ wadium - 13.670,00 z³.
Wiêcej informacji: Administracja Osiedla „Targówek”, Warszawa, ul. Witebska 4, tel. 22 679-76-09.
Cena wywo³awcza uwzglêdnia obecny stan lokali.
Cena wywo³awcza okreœlana jest na podstawie operatu szacunkowego sporz¹dzonego przez rzeczoznawcê maj¹tkowego. Operat szacunkowy jest do wgl¹du w siedzibie Spó³dzielni
(w Dziale Cz³onkowsko-Mieszkaniowym Biura Zarz¹du, Warszawa, ul. Bia³ostocka 11, pokój nr 9).
W/w lokale mo¿na ogl¹daæ w dniach: 26.02.2018 r. – 19.03.2018 r. w godzinach pracy Administracji. Nale¿y jednak skontaktowaæ siê wczeœniej z w³aœciw¹ Administracj¹ Osiedla celem
uzgodnienia daty i godziny obejrzenia lokalu.
Osoby przystêpuj¹ce do przetargu proszone s¹ o zapoznanie siê i przestrzeganie Uchwa³y nr 9/10 Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dnia 24.02.2010r. (tekst jednolity) w sprawie zasad
przetargów na zbycie prawa odrêbnej w³asnoœci lokalu mieszkalnego po wygaœniêciu spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz Uchwa³y nr 84/2007 Rady Nadzorczej
RSM „Praga” z dnia 19.09.2007 r. okreœlaj¹cej regulamin postêpowania przetargowego na zbycie prawa odrêbnej w³asnoœci lokali niezasiedlonych.
W/w Uchwa³y Rady Nadzorczej s¹ do wgl¹du w siedzibie Spó³dzielni (w Dziale Cz³onkowsko-Mieszkaniowym Biura Zarz¹du, Warszawa, ul. Bia³ostocka 11, pokój nr 9
- tel. 22 619 12 21 wew. 215) oraz na stronie internetowej www.rsmpraga.pl.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto bankowe nr 04 1240 1082 1111 0000 0407 5507 w terminie do 19.03.2018 r. (wadium odpowiada 5% ceny
wywo³awczej). W przypadku zg³oszenia ofert na kilka lokali wadium wp³aca siê odrêbnie na ka¿dy lokal – wówczas wadium na ka¿dy lokal wynosi 3% ceny wywo³awczej.
Wp³acone wadium zwraca siê w terminie 7 dni od dnia rozstrzygniêcia lub odwo³ania, b¹dŸ uniewa¿nienia przetargu.
Pisemne oferty przetargowe nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach opisanych „Przetarg na mieszkanie, adres lokalu, imiê i nazwisko”. W ofercie nale¿y podaæ adres lokalu, oferowan¹
kwotê, imiê i nazwisko oraz dane kontaktowe oferenta. Oferty wraz z dowodem wp³aty wadium nale¿y sk³adaæ w Dziale Cz³onkowsko-Mieszkaniowym Biura Zarz¹du RSM „Praga” (pokój
nr 9), Warszawa ul. Bia³ostocka 11 w terminie do dnia 19.03.2018 r. do godziny 17.00.
Rozpatrzenie ofert przez Komisjê Przetargow¹ nast¹pi w dniu 21.03.2018 r. w siedzibie Biura Zarz¹du RSM „Praga” ul. Bia³ostocka 11 w Warszawie. Otwarcie ofert nast¹pi
o godzinie 17.00. Oferenci mog¹ uczestniczyæ w czêœci jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej.
Wybór oferenta dokonany przez Komisjê Przetargow¹ podlega zatwierdzeniu przez Zarz¹d.
Osoba wygrywaj¹ca przetarg jest zobowi¹zana do wp³aty, w ci¹gu 60 dni od daty zawiadomienia o wygraniu przetargu, pe³nej ceny nabycia lokalu mieszkalnego na podane konto jw.
Od daty zatwierdzenia przetargu przez Zarz¹d - wygrywaj¹cy przetarg zobowi¹zany jest do ponoszenia op³at za rezerwowany do Jego dyspozycji lokal.
Wynagrodzenie notariusza za ogó³ czynnoœci notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty s¹dowe w postêpowaniu wieczystoksiêgowym obci¹¿aj¹ nabywcê.
Przetarg mo¿e byæ odwo³any lub uniewa¿niony bez podania przyczyny.
Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo do odst¹pienia od zawarcia umowy ustanowienia odrêbnej w³asnoœci lokalu i przeniesienia w³asnoœci z osob¹ wygrywaj¹c¹ przetarg z przyczyn
wynikaj¹cych z Ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.).

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, 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
ROLETY dzieñ, noc 514-165-445
ZABUDOWY balkonowe
514-165-445

KONSERWATOR, z³ota 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
P£YTY GRAMOFONOWE, skup
oraz sprzeda¿. Wyceniamy
na miejscu, p³acimy gotówk¹.
Warszawa, Z¹bkowska 11.
Telefon 516-518-876

D
R
Z
W
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• 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
PROMOCJA na okna 40%

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

razem chcia³bym skreœliæ
kilka s³ów o rdzeniowym
zaniku miêœni czyli o SMA.
Spinal Muscular Atrophy.
Ta genetyczna choroba wystêpuje u kotów rasy maine coon,
a tak¿e u ludzi. Jest chorob¹
autosomaln¹ recesywn¹, czyli
aby objawi³a siê z ka¿dej
strony rodzicielskiej musi
wystêpowaæ zmutowany
chromosom. SMA jest chorob¹ œmierteln¹, polega na
stopniowo narastaj¹cym
zaniku miêœni i niedow³adu.
Od strony genetycznej istniej¹
trzy mo¿liwoœci po³¹czeñ
chromosomalnych. Pierwsza
homozygota dominuj¹ca

czysta, za ka¿dym razem
wolna od SMA. Oznaczmy
jako N/N. Druga za ka¿dym
razem chora homozygota
recesywna, czyli SMA/SMA i
za ka¿dym razem swojemu
potomstwu przeka¿e recesywny gen. Trzecia, ostatnia
opcja, heterozygota N/SMA,
to postaæ chora, aczkolwiek
bezobjawowa z pewnym
prawdopodobieñstwem
przekazania genu SMA.
Najwczeœniej objawy widoczne
s¹ ok. 3 miesi¹ca ¿ycia.
Zanikaj¹ miêœnie koñczyn
i tu³owia. Zwierz¹tko zaczyna
siê chwiaæ i staje coraz s³absze i chude. Z czasem, a
mo¿e byæ to nawet kilka lat,
zamienia chodzenie na czo³ganie. Gdy parali¿ dosiêgnie
miêœni oddechowych nastêpuje œmieræ. Jedynym zapobie¿eniem mog¹ byæ badania
genetyczne z pe³nej krwi lub
ze œluzu jamy ustnej. Wykrywaj¹ bezobjawowych nosicieli
czyli heterozygoty.

gawrony nie s¹ lubiane przez
ludzi mieszkaj¹cych w ich
pobli¿u. Popularnoœci nie przysparza im te¿ z³a s³awa krukowatych, do rodziny których
nale¿¹, jako ³upie¿ców gniazd
drobnych ptaków. W tym
wzglêdzie œpieszê je jednak
wybieliæ. Gawron jest najbardziej wegetariañskim ptakiem
spoœród krukowatych. Lubi
wszelkie nasiona i owoce, które
s¹ jego g³ównym pokarmem
jesieni¹. Bardzo chêtnie ¿eruje na polach ozimin, gdzie
poza kie³kuj¹cym ziarnem zjada wiele pêdraków, d¿d¿ownic
i innych bezkrêgowców. Zim¹
nie gardzi padlin¹ i resztkami
ze œmietników lub wysypisk.
Do kradzie¿y jaj innych ptaków ucieka siê w porze, kiedy
musi dostarczyæ po¿ywienia
swoim ¿ar³ocznym pociechom,
co trudno przecie¿ mieæ mu
za z³e.
Fascynuj¹cym atutem gawronów jest ich niezwyk³a inteligencja i twórcze podejœcie
do problemów. Naukowcy
stwierdzili, ¿e pos³uguj¹ siê
narzêdziami nie gorzej, a mo¿e
nawet lepiej od szympansów.
Potrafi¹ je samodzielnie wykonaæ, dostosowywaæ do ró¿nych
zadañ, a nawet korzystaæ w
okreœlonej kolejnoœci z kilku
przyrz¹dów. Przy czym nie s¹
to umiejêtnoœci wyuczone na
drodze wielu prób i doœwiadczeñ,
ale rozwi¹zania zastosowane
przez ptaki przy pierwszym
podejœciu, po b³yskawicznej
ocenie sytuacji.
Oczywiœcie, wszystko po to,
by zdobyæ po¿¹dany smako³yk.
Znalezienie kawa³ka drutu,
zakrzywienie go dziobem i
wydobycie takim hakiem kawa³ka pokarmu z butelki jest
dla gawrona oczywist¹ b³ahostk¹. W mig rozwi¹zuje
zadania znacznie trudniejsze.
Gdy nie mo¿e dosiêgn¹æ do
robaka p³ywaj¹cego na powierzchni wody w naczyniu,
wyszukuje kamienie, które
wrzuca do naczynia do momentu, a¿ poziom wody podniesie siê wystarczaj¹co, by
robak sta³ siê dostêpny. Jeœli
ma wybór, sprytnie stosuje
wiêksze kamienie, ¿eby dostaæ siê do niego szybciej i
mniejszym nak³adem pracy.
Bez wczeœniejszego treningu
potrafi te¿ wybraæ kamieñ
odpowiedniej wielkoœci, by
zrzuciæ go przez rurkê na
platformê, która opadaj¹c
uwalniaj¹ upragnionego robaka.

W zale¿noœci od wybranego
scenariusza gawron bezb³êdnie
pos³uguje siê du¿ym i ciê¿kim,
ma³ym i lekkim b¹dŸ wyd³u¿onym kamieniem. Zawsze
dobiera odpowiedni kszta³t
oraz rozmiar, co oznacza du¿¹
elastycznoœæ w dzia³aniu. Jakby
tego by³o ma³o, kiedy odpowiednie narzêdzie znajduje
siê poza jego zasiêgiem,
gawron potrafi skorzystaæ z
innego przyrz¹du, by zdobyæ
ten potrzebny do dalszego
dzia³ania. Opisane powy¿ej
eksperymenty zosta³y przeprowadzone na ptakach w
niewoli. Gawrony bior¹ce w
nich udzia³ zda³y egzamin
œpiewaj¹co. Ja obserwowa³am
ich pomys³owoœæ w naturze.
By³am œwiadkiem, jak gawron
podejrzawszy wiewiórkê zakopuj¹ca w liœciach orzecha, po
jej odejœciu wyci¹gn¹³ go z
kryjówki i skonsumowa³.
Mo¿e by³o to i brzydko z jego
strony, ale niech na usprawiedliwienie pos³u¿y fakt, ¿e nikt
w parku nie obdarowuje orzechami gawronów, a wiewiórki
czêsto dostaj¹ je w nadmiarze
i na dodatek nieraz zapominaj¹, gdzie je chowaj¹. W tym
kontekœcie nale¿y stwierdziæ,
¿e potoczna nazwa gapa,
jak¹ w niektórych rejonach
okreœla siê gawrona, zupe³nie
nie przystaje do rzeczywistoœci. ¯ywiê cich¹ nadziejê,
¿e dziêki tym informacjom
pomyœlicie o nim bardziej
przychylnie, a mo¿e nawet z
podziwem.
Gawrony s¹ nie tylko m¹dre,
ale i piêkne. W s³onecznym
œwietle ich czarne pióra mieni¹ siê wszystkimi kolorami
têczy. One same ogl¹daj¹
œwiat znacznie bardziej kolorowy ni¿ ludzie, bo maj¹
zdolnoœæ widzenia fal ultrafioletowych. Na podstawie
intensywnoœci metalicznych
po³ysków gawrony oceniaj¹
wiek, p³eæ i status spo³eczny
swoich pobratymców. Poza
tym znaj¹ siê osobiœcie i
rozpoznaj¹ cz³onków swych
rodzin nawet w du¿ym stadzie.
¯yj¹ kilkadziesi¹t lat i ³¹cz¹ siê
w pary na to ca³e d³ugie ¿ycie.
A wiêc ¿adne z nich czarne
charaktery.
PS. Tu znajdziecie pañstwo
filmy z eksperymentów badaj¹cych inteligencjê gawronów:
http://kopalniawiedzy.pl/gawronnarzedzia-przyrzady-wrona-brodata-zapadnia-metanarzedzie,7606
Renata Markowska

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
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W³adcy nie z tej ziemi
Proszê Szanownych Pañstwa,
po raz pierwszy widzia³em premiera laickiego pañstwa, który
rozpocz¹³ swój urz¹d w katolickiej telewizji poza stolic¹. To
stygmat i memento. Premier
jak z konopi wypali³ o pustych
koœcio³ach we Francji i rekrystianizacji. We Francji koœció³
utrzymywa³ siê z datków spo³eczeñstwa, które jest suwerenem
republiki laickiej „jak” nasza.
Nie ma dominacji religijnej. Jest
demokracja. Wszystko, co zbudowano za darowizny, nale¿y
do spo³eczeñstwa i do pañstwa. Budynki wraz religijnym
zapleczem we Francji na cele
katolickie wynajmuje Watykan

od suwerena. I to jest wzór
dla rz¹dów: uspo³eczniaæ, nie
oligarchizowaæ religiê. Co do
premiera poczynañ z innymi
wyznaniami, to jako œwiecki
premier œwieckiego pañstwa móg³
zdeklasowaæ prezydenta Dudê
i szarych pos³ów pokazuj¹c, jak
by³o, jak jest i jak ma byæ, a jako
chor¹¿y w³adców nie z polskiej
ziemi bêdzie siê z nimi trzyma³
za r¹czki, œpiewa³, dyga³ jak
zagraj¹, otrzepywa³ kolana i
p³aci³, p³aci³ i p³aci³. Jak by³o,
jak jest, jak powinno byæ?
Biologia te¿ pope³nia b³êdy,
czasami niefortunne po³¹czenia
doprowadzaj¹ do powstania
chorób genetycznych. Tym

Noga w ³apê

GAPA?!

Zim¹ wydaje siê, ¿e jest ich wiêcej, bo du¿ymi, czarnymi
plamami odcinaj¹ siê od bieli œniegu. Gdy inne ptaki milcz¹,
wyraŸniej s³yszymy ich ostre, chrapliwe krakanie.
Te gawrony, które ogl¹damy
Wieczorami ³¹cz¹ siê w stada
www.drzwiokna.waw.pl
teraz, przyby³y do nas ze wscho- i udaj¹ do wspólnych nocledu, podczas gdy nasze rodzime gowni, po³o¿onych w zadrzezimê spêdzaj¹ na po³udniu Eu- wionych, ma³o ruchliwych i
LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ropy. Wiele z nich osiedla siê w spokojnych miejscach. Zdarza
miastach, gdzie szukaj¹ po¿y- siê, ¿e na terenie takiej jednej
ul. Poborzañska 8
wienia w odpadkach wyrzuca- sypialni nocuje nawet kilka,
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85 nych przez ludzi, a czasem te¿
kilkanaœcie tysiêcy ptaków. Ja
mog¹ liczyæ na dokarmianie.
wiem o Polach Mokotowskich,
ale zapewne jest w Warszawie znacznie wiêcej takich
nocnych skupisk. Ptaki groReno jest piêknym psem w typie owczarka niemieckiego, o
madz¹ siê w nich z kilku
piêknie wyró¿niaj¹cych siê oczach, którymi têsknie wpatruje
powodów. Po pierwsze, w
siê w ludzi docieraj¹cych w najdalsze zakamarki schroniska
du¿ych grupach czuj¹ siê
i mijaj¹cych jego boks. Ogromny z niego ³asuch, uwielbia
bezpieczniej, mniej groŸny
dostawaæ smako³yki i zrobi dla nich bardzo wiele. Równie mocno
wydaje siê ewentualny atak
pragnie kontaktu z cz³owiekiem, lubi byæ drapany po brzuchu,
drapie¿nika. Druga korzyœæ to
który chêtnie nadstawia. Reno nie lubi zostawaæ sam, unika
wymiana informacji. Gawrony,
jak mo¿e momentu powrotu do boksu, trzeba nie lada sprytu ¿eby
które najad³y siê podczas
zaj¹æ go zabawk¹ lub przysmakiem i opuœciæ boks bez niego :).
dnia, inaczej siê zachowuj¹
W sprawie adopcji Reno prosimy o kontakt z wolontariuszami:
ni¿ ich g³odni bracia. Nazajutrz
Justyna te. 783 003 754, Bo¿enka tel. 531 377 477.
ci bardziej pechowi polec¹
za szczêœciarzami z dnia poprzedniego, z nadziej¹, ¿e tym
razem i im uda siê nape³niæ
brzuchy. Trzeci¹ przyczyn¹
du¿ej nocnej koncentracji ptaków jest ma³a iloœæ cichych,
os³oniêtych od wiatru miejsc.
Te niezwyk³e noclegowiska
nie zape³niaj¹ siê od razu z
Absolwent Ortanez University w Quezon City oraz eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne nastaniem wieczoru. Ptaki,
Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y zanim dotr¹ do celu, grow Pasay na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach madz¹ siê na siê na poœredi wioski Anapo przynale¿nej do Benquet Tribe, energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum nich stacjach. W znanych
która s³ynie z daru uzdrawiania praktykowanego choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, sobie miejscach siadaj¹ na
ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ dachach, drzewach lub na ziemi
i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne i czekaj¹, a¿ zbierze siê ich
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, wiêksza gromada. Do nastêppraniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek.
nego punktu zbiorczego lec¹
LOTHAR skutecznie pomaga w leczeniu wielu najpierw zwiadowcy, którzy
sprawdzaj¹, czy trasa jest
chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych bezpieczna i wracaj¹, by powiadomiæ o tym oczekuj¹cych.
- prostacie, problemach hormonalnych
Dopiero wtedy ca³a grupa leci
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
dalej. Taka pêdz¹ca i wrzeszreumatycznych
cz¹ca, przes³aniaj¹ca niebo
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, czarna chmura tworzy niezwyk³e
migrenie,
widowisko. Rano obowi¹zuje
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych dok³adnie odwrotna procedura. Wylatuj¹ na ¿er, gdy tylko
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje na Zaciszu, ale mo¿liwe s¹ te¿ zacznie œwitaæ. Najpierw duwizyty domowe czy w innych wybranych ¿ymi grupami, które na kolejnych przystankach rozbijaj¹
przez pacjenta miejscachw dniach:
siê na coraz mniejsze.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 marca
W noclegowni panuje hieZapisy i informacje w godz. od 9 do 19
rarchia, wed³ug której silniejpod numerami tel.: 22 679-22-47,
sze osobniki œpi¹ wy¿ej,
605 324 865, 605 177 007.
s³absze zajmuj¹ ni¿sze ga³êWiêcej informacji:
zie. Z powodu tych masowych,
„rozkrakanych” noclegowni
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Kto przygarnie Reno

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
LOTHAR C. METZ

Spo³eczny obserwator
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Mieæ zabytek na Pradze to wstyd?
Jednym z pierwszym skojarzeñ,
jakie przychodz¹ na myœl, gdy mówimy
o Pradze Pó³noc, s¹ zabytki – koœcielne,
komunalne, czy prywatne. £¹czy je autentyzm w formie i wykonaniu, a dzieli
stan zachowania. Te w rêkach koœcio³a
trzymaj¹ siê nieŸle, coraz lepiej zaczynaj¹ wygl¹daæ zabytki komunalne,
szczególnie dziêki remontom realizowanym
w ramach programu rewitalizacji. Doœæ
dobrze zachowane s¹ równie¿ zabytki,
które znajduj¹ siê w prywatnych rêkach.
Choæ, niestety, nie wszystkie. Mo¿na
wrêcz przypuszczaæ, ¿e dla wielu w³aœcicieli fakt posiadania obiektu zabytkowego to powód do wstydu. A mo¿e nie o
wstyd chodzi, ale raczej o balast i chêæ
pozbycia siê problemu?
Do takich wniosków sk³ania stan dwóch
zabytkowych budynków mieszkalnych na
terenie Szmulek. £¹czy je wiele – jeden
wci¹¿ stoi przy Radzymiñskiej 49, drugi

kilkadziesi¹t metrów dalej, przy £om¿yñskiej 8. Obydwa kiedyœ musia³y têtniæ
¿yciem – w jednym przez kilkadziesi¹t
lat dzia³a³ jeden z najs³ynniejszych zak³adów fotograficznych na prawym brzegu,
w drugim do lat 50. ubieg³ego stulecia
prê¿nie funkcjonowa³a apteka. Jeden i
drugi zabytek s¹ w fatalnym stanie, w obu
przypadkach stanowi¹ w³asnoœæ prywatn¹
– przez wiele lat zarz¹dza³o nimi miasto,
po 1989 r. odzyskali je dawni w³aœciciele
lub ich nastêpcy. W przypadku obu
zabytków w³aœciciele nie ukrywaj¹, ¿e
ochrona konserwatorska w postaci wpisów
do rejestru zabytków i gminnej ewidencji
zabytków, to inwestycyjna przeszkoda, a
nie powód do dumy. Œwiadcz¹ o tym
podejmowane przez w³aœcicieli próby
wykreœlenia obiektów z rejestru i GEZ.
Nieremontowane obiekty gin¹ – „dworek” przy Radzymiñskiej, czyli najstarszy,
pochodz¹cy z po³owy XIX w., zachowany

Praski folwark

A czas p³ynie…
Niedawno roku uroczyœcie obchodziliœmy 370. rocznicê nadania praw
miejskich Pradze. W 1648 roku król
W³adys³aw IV Waza nada³ Pradze prawa
miejskie, a w roku 1791 na mocy ustawy
Prawo miejskie zosta³a ona formalnie
przy³¹czona do Warszawy. Na przestrzeni
XVII-XIX wieku wielokrotnie niszczona i
palona, warto wspomnieæ potop szwedzki,
szturm Suworowa i rzeŸ Pragi, czy
Powstanie Listopadowe. Podczas II wojny œwiatowej zosta³a zniszczona, co
prawda, zaledwie w 25 procentach,
ale przez dziesiêciolecia by³a zapomniana
i niezauwa¿ana. Brak inwestycji w infrastrukturê mieszkaniow¹, kulturê czy
komunikacjê utrwala³ opiniê, i¿ jest to
„dziki zachód” Warszawy. Miasto jakby
odciê³o siê od niewygodnej dzielnicy.
Praga, mimo wielu przeszkód i
trudnoœci, potrafi³a podnieœæ siê i ¿yæ
w³asnym tempem. Obok starych kamienic,

które pamiêtaj¹ czasy przedwojenne i
opowiadaj¹ prawdziw¹ historiê Warszawy,
powstaj¹ nowe osiedla, nie odbiegaj¹ce
standardem od tych w najbardziej
presti¿owych dzielnicach stolicy. Na
przestrzeni lat Praga wzbogaci³a siê o
muzea, nowe kluby, restauracje, metro.
Zachowa³a jednak swój specyficzny
klimat i folklor. Uwzglêdniona w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji
obecnie prze¿ywa swój renesans.
Czego my, pra¿anie, tak faktycznie
mo¿emy oczekiwaæ, skoro na uroczystoœci
jubileuszowe nie przyby³ nikt z urzêdników ratusza? Czy tak powinni dzia³aæ
w³odarze miasta?
Zarz¹dzanie Warszaw¹ to wielkie
wyzwanie i wielka odpowiedzialnoœæ.
Wymaga nowych, oddolnych strategii
opartych na wiêkszej spójnoœci, zgodzie
spo³ecznej i wzajemnej akceptacji. Nowe
metody zarz¹dzania powinny uwzglêdniaæ

Bia³o³êcka karuzela

Kto reprezentuje Warszawê?

budynek na Szmulkach, z pocz¹tkiem lutego
br. prawie siê zawali³ i trzyma na s³owo
honoru, kamienica przy £om¿yñskiej,
mimo solidnych zabezpieczeñ, zosta³a niedawno otworzona przez nieznanych
sprawców i oddana na pastwê bezdomnych.
Gdy zabytkowych budynków ju¿ nie bêdzie,
w³aœcicielom ³atwiej bêdzie zagospodarowaæ
puste dzia³ki. B³êdne ko³o siê zamyka…
Smutny jest obraz braku zainteresowania
w³aœcicieli zabytkami, które znalaz³y siê
w ich posiadaniu oraz urzêdniczej
niemocy i chaosu kompetencyjnego,
uniemo¿liwiaj¹cych ocalenie reliktów
zabudowy dawnej Pragi. Taka jest, niestety, rzeczywistoœæ w mieœcie, w którym
ze wzglêdu na niewyobra¿aln¹ skalê
zniszczeñ z czasów II wojny œwiatowej,
ka¿d¹ star¹ ceg³ê winno siê traktowaæ
jak najcenniejsz¹ relikwiê. Taki sposób
patrzenia maj¹ chyba jednak tylko
spo³ecznicy i niektórzy mieszkañcy. W³a-

œciciele i urzêdnicy ju¿ niekoniecznie. A
szkoda, bo gdyby po³¹czyli si³y, by u³atwiæ tym pierwszym pozyskanie œrodków
na remont, mo¿na by³oby nadaæ zabytkom drugie ¿ycie i przy okazji na tym
zarobiæ. Przyk³ady z ca³ego œwiata
pokazuj¹, ¿e mieszkania czy lokale us³ugowe w wyremontowanych obiektach
zabytkowych rozchodz¹ siê na pniu…
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

z³o¿onoœæ przestrzeni miasta, zachodz¹ce
zmiany spo³eczne i kulturowe oraz
efektywne wykorzystanie potencja³ów.
Podstawy nale¿y upatrywaæ w bie¿¹cej
identyfikacji potrzeb mieszkañców i
szybkim, racjonalnym rozwi¹zywaniu
pojawiaj¹cych siê problemów. Nale¿y
s³uchaæ ludzi na co dzieñ, a nie tylko
na potrzeby kampanii wyborczej. Jak
mówi¹ pra¿anie:” ratusz od wielu, wielu
lat nie s³ucha; urzêdnicy nie dzia³aj¹
w naszym interesie”.
Zmiany, które s¹ potrzebne, które
mo¿e wprowadziæ wy³¹cznie Prezydent
m.st. Warszawy, a które oddolnie w
ramach nadzoru nad jednostkami bud¿etowymi, rekomenduje zarz¹d naszej
dzielnicy, wymagaj¹ odwagi i rozs¹dku,
wymagaj¹ m¹drych decyzji.
Zdrowy rozs¹dek, wiedza, doœwiadczenie oraz interes mieszkañców to
podstawy koncyliacyjnej wspó³pracy
pomiêdzy dzielnic¹ a ratuszem. Od tej
wspó³pracy wiele zale¿y. A argumentem
na jej brak nie powinna byæ odmiennoœæ
orientacji politycznej. Tak wybrali
mieszkañcy dzielnicy. Ich wybór nale¿y

szanowaæ i zachowaæ pozytywne relacje.
Nierozwi¹zane od razu problemy, w tym
„zamiecione pod dywan”, wracaj¹ po
czasie z podwójn¹ si³¹. Wszystko
zdarzyæ siê mo¿e... szczególnie w roku
wyborczym.
„Przysz³oœæ zale¿y od tego co robimy
w teraŸniejszoœci”
Mahatma Gandhi
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

To pytanie zada³em sam sobie, czytaj¹c
doniesienia prasowe o nowych inwestycjach mieszkaniowych promowanych
przez wiceprezydenta Warszawy Micha³a
Olszewskiego w rejonie Portu ¯erañskiego.
Wszyscy jesteœmy zgodni, ¿e Warszawa
potrzebuje nowych mieszkañ. Rozumie to
œwietnie tak¿e polski rz¹d pracuj¹c nad
koncepcj¹ „Mieszkanie Plus”. Jest to naturalny nastêpca programu Mieszkanie dla
M³odych, którego ostatnia pula finansowa
przypad³a na 2 stycznia 2018 roku. Deficyt mieszkaniowy w Polsce jest ogromny,
dlatego te¿ g³ównym celem jest zwiêkszenie liczby tanich mieszkañ na wynajem z
opcj¹ dojœcia do w³asnoœci. W planach jest
budowa trzech milionów mieszkañ w
ci¹gu najbli¿szych dziesiêciu lat na terenie
ca³ego kraju. Problem w tym, ¿e infrastruktura akurat naszej dzielnicy Bia³o³êka jest ju¿ przeci¹¿ona, co odczuwamy
poprzez chroniczne korki, lekcje w
szko³ach na trzy zmiany czy brak miejsc
w ¿³obkach i przedszkolach. Dlaczego
zatem urzêdnicy podlegli Prezydent
Hannie Gronkiewicz-Waltz wybrali w³aœnie
to miejsce na nowy, wielki projekt mieszkaniowy „Osiedla Warszawy”? Ku mojemu zdziwieniu, bezsens tego pomys³u
dostrzegaj¹ nawet w³odarze naszej dzielnicy! Musi byæ s³abo. „Jesteœmy zaskoczeni
w³¹czeniem rejonu Portu ¯erañskiego do
projektu Osiedla Warszawy” - informuj¹
w oœwiadczeniu. Pisz¹ wprost, ¿e na terenie Portu ¯erañskiego zupe³nie nie ma
infrastruktury niezbêdnej do obs³ugi
osiedli mieszkaniowych. „Nie ma sieci
dróg, szkó³, przedszkoli, ¿³obków, przychodni zdrowia, urz¹dzonych terenów
sportowo-rekreacyjnych, a istniej¹ce w
okolicy tego typu placówki ju¿ dziœ s¹
maksymalnie obci¹¿one i nie obs³u¿¹
dodatkowych mieszkañców”. Brawo!
Czyli to, na co jako bia³o³êcki PiS zwracamy uwagê ju¿ od co najmniej 3 lat. Nie
chcemy dla nastêpnych pokoleñ zostawiæ
przedmieœæ Warszawy zabudowanych na
wzór przys³owiowego Pekinu. Dotychczas
liderami aktywnoœci na rzecz zabudowy
blokami mieszkalnymi wszystkiego co

Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

PKP i inni

Czasem pracujemy

Mówi siê, ¿e socjalizm to ustrój, który
walczy z problemami, które sam
stwarza. Je¿eli tak jest, to najwiêcej socjalizmu mamy w PKP. W 2001 r. rz¹d
Jerzego Buzka przeprowadzi³ reformê
polskich kolei, opart¹ na ówczesnym modelu brytyjskim. Jednym z jej kluczowych
elementów by³ podzia³ gigantycznego,
niebotycznie zad³u¿onego przedsiêbiorstwa pañstwowego PKP na spó³ki, z
których jedna administruje torami, kilka
zajmuje siê przewozami pasa¿erskimi
b¹dŸ towarowymi po tych torach, a jeszcze
inne zajmuj¹ siê dostaw¹ energii elektrycznej, informatyk¹ itd. Mia³o to s³u¿yæ
racjonalizacji popl¹tanych finansów kolejowych oraz wprowadziæ konkurencjê
firm przewozowych. Na papierze wygl¹da³o œwietnie, ale wysz³o jak zwykle.
Z punktu widzenia przeciêtnego
u¿ytkownika reforma przejawi³a siê w
likwidacji wielu po³¹czeñ kolejowych, na
czym szczególnie ucierpieli mieszkañcy
ma³ych miejscowoœci, z których wczeœniej
znik³y pekaesy, a dopiero w ostatniej
dekadzie rozwinê³y siê lokalne firmy
przewozowe oparte na ma³ych „busikach”.
Drug¹, jeszcze mniej zrozumia³¹
uci¹¿liwoœci¹ okaza³a siê dywersyfikacja

Wiele osób czêsto odnosi wra¿enie,
¿e w samorz¹dzie nie robimy nic innego
tylko prowadzimy spory polityczne. Wra¿enie z gruntu rzeczy nieprawdziwe.
Wiêkszoœæ czasu poœwiêcamy na prace
merytoryczne, spory polityczne s¹ do
tego wszystkiego dodatkiem. Co ostatnio
mamy na tapecie? Ze spraw du¿ych
wp³ynê³y do rady projekty uchwa³y Rady
Warszawy dotycz¹ce przyjêcia Strategia#Warszawa 2030 - dokumentu o przysz³oœci
Warszawy. Dokument okreœla wizje
rozwoju stolicy, jej potencja³ i wyzwania
rozwojowe, stoj¹ce przed naszym miastem na tle innych stolic europejskich.
Prace nad dokumentem trwaj¹ od 2015
roku, formu³owane s¹ obecnie programy wykonawcze do konkretnych celów
operacyjnych. Pojawi³ siê tak¿e projekt
uchwa³y, dotycz¹cy przyst¹pienia do
sporz¹dzenia studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st Warszawy. Obecnie obowi¹zuj¹ce studium z 2006 roku wymaga
aktualizacji, tak¿e w zwi¹zku ze zmieniaj¹cym siê prawodawstwem, wieloma
wnioskami ze strony zarówno mieszkañców,
jak i inwestorów czy w³aœcicieli terenów.
Nowe studium powinno oszacowaæ

biletów. Z tym nigdy nie by³o w Polsce
dobrze. Pamiêtam szok kulturowy, jaki
prze¿y³em, gdy w 1987 r. w Holandii
spóŸni³em siê na poci¹g osobowy, na
który uprzednio naby³em bilet. Nastêpny
do Amsterdamu by³ poœpieszny, podszed³em wiêc do kasy kupiæ dop³atê. Pani
w kasie mnie nie zrozumia³a. „Masz
bilet na tê trasê? Wiêc o co chodzi?”
Bilet II klasy na danej trasie kosztowa³
tyle samo niezale¿nie od rodzaju
poci¹gu i w ka¿dym poci¹gu by³
wa¿ny. To przecie¿ oczywiste - pasa¿er
wybieraj¹c poci¹g najczêœciej nie kieruje siê rodzajem poci¹gu, lecz godzin¹
odjazdu. To nie jego wina, ¿e w rozk³adzie wtedy jest poci¹g taki czy inny.
W PRL - a tak¿e w III RP do 2000 r. za kurs poœpieszny trzeba by³o dop³aciæ,
nawet jak nam siê nie œpieszy³o. Ale po
reformie Buzka jest jeszcze gorzej: ka¿dy
rodzaj poci¹gu ma swoje bilety. Dop³ata
nie wystarcza, zmieniaj¹c poci¹g trzeba
kupiæ ca³kiem nowy bilet, bo przez 18
lat spó³ki kolejowe nie mog³y porozumieæ
siê w sprawie wspólnego biletu. Ma³o
tego: w kasach PKP - a dworce nale¿¹ do
PKP - w ogóle nie mo¿na kupiæ biletów
niektórych przewoŸników kolejowych.

I oto prezes PKP zapowiada, ¿e jeszcze
w tym roku (2018) spó³ki maj¹ce tego
samego w³aœciciela, tzn. PKP - wszystkie
trzy! - porozumiej¹ siê. Czwarta ma byæ
£ódzka Kolej Aglomeracyjna, nale¿¹ca do
samorz¹du wojewódzkiego. Poza zasiêgiem na razie s¹ Przewozy Regionalne,
czyli najwiêkszy przewoŸnik poza PKP,
oraz m.in. nasze Koleje Mazowieckie.
Nale¿y kibicowaæ temu przedsiêwziêciu,
chocia¿ wobec centralistycznych zapêdów
prezesa - zamiast o porozumieniach o
wspó³finansowaniu przewozów mówi³ o
jakimœ holdingu - nie jest ono skazane
na sukces.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

potrzeby rozwojowe miasta w perspektywie 30 lat i staæ siê podstaw¹ do
uchwalania miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego. Nowe studium
winno wyznaczaæ obszary wysokiej koncentracji zabudowy, okreœlaæ uk³ad ulic,
wyposa¿enie w infrastrukturê techniczn¹,
zieleñ i ci¹gi piesze oraz ch³onnoœæ
poszczególnych terenów, czyli innymi
s³owy - jak planowaæ i zagospodarowaæ
Warszawê, aby nam wszystkim ¿y³o siê
wygodnie. Studium ma zapobiegaæ chaotycznemu i drogiemu systemowi rozpraszania zabudowy z niskim standardem
przestrzeni publicznej i drogim transportem
indywidualnym systemów podmiejskich.
Ze spraw mniejszych, ale bardzo lokalnych,
pracowaliœmy ostatnio w komisji infrastruktury nad koncepcj¹ reorganizacji
skrzy¿owania Wileñska, Szwedzka,
Al. Solidarnoœci. Kolejne spotkanie w tej
sprawie w Praskiej Œwiat³otece przy
Szwedzkiej 6, tym razem z udzia³em
mieszkañców, pokaza³o ich obawy przed
zamkniêciem wylotu Wileñskiej do
Szwedzkiej i wynikaj¹cymi z tego
zmianami w organizacji ruchu w ca³ym
rejonie. Obecny by³ burmistrz Zab³ocki i
czwórka radnych (Teresa Mioduszewska

siê da bez zapewnienia niezbêdnej infrastruktury byli lokalni radni z nadania
Platformy Obywatelskiej, Waldemar
Roszak i Zbigniew Madziar, obaj wprost
zatrudnieni u deweloperów. Ale co siê im
dziwiæ, skoro przyk³ad idzie z góry, od
samych miejskich prominentnych dzia³aczy PO. Zarz¹d dzielnicy apeluje wiêc do
miejskich w³odarzy, aby najpierw wykonali odpowiednie analizy, ocenili koszty,
które bêdzie musia³ ponieœæ samorz¹d, by
dostosowaæ teren portu pod inwestycje
mieszkaniowe. Dopiero po takiej analizie
- ich zdaniem - mo¿na œwiadomie i
odpowiedzialnie decydowaæ o nowych
inwestycjach mieszkaniowych. Bardzo
m¹dre podejœcie. A¿ jestem ciekaw, kto w
Zarz¹dzie Dzielnicy Bia³o³êka na to wpad³.
Niestety, warszawski ratusz, tak zwany
ostatni du¿y bastion Platformy Obywatelskiej w Polsce, odpowiada krótko i w
znanym sobie aroganckim stylu „obawy zupe³nie nieuzasadnione”. A mnie
po prostu wydaje siê, ¿e Warszawê reprezentuj¹ ludzie, którzy zamiast zadbaæ o
dobrze zorganizowan¹ tkankê miejsk¹,
myœl¹ o swoich interesach. W koñcu
biznes reprywatyzacyjny na kamienicach
warszawskich mo¿na ju¿ powoli uznaæ
za zakoñczony...
£ukasz Oprawski
by³y zastêpca burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka
Fb: Warszawski PiS - Bia³o³êka

- PiS, Piotr Pietruszyñski - niezale¿ny,
Mariusz Borowski - SLD i ni¿ej podpisany).
Wiele zg³oszonych na spotkaniu uwag
projektanci zobowi¹zali siê wzi¹æ pod
uwagê. Komisja infrastruktury, o której
wczeœniej wspomina³em, mia³a ostatnio
na tapecie remonty terenów wewn¹trzosiedlowych, sprawê Bazaru Ró¿yckiego,
a tak¿e bardzo lokaln¹ sprawê likwidacji
chodnika pomiêdzy Namys³owsk¹ 5a i
Namys³owska 7. Czasem pracujemy.
PS. Otrzyma³em ostatnio sprawozdanie
z wykonania bud¿etu Pragi Pó³noc za
2017 rok. Z pierwszego ogl¹du dramat.
Nie mogê siê doliczyæ 30 milionów z³.
Szczegó³y kolejnym razem.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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O bibliotece i nie tylko
dokoñczenie ze str. 1

ten punkt by³ potrzebny. Co
wiêcej, teraz, gdy po d³u¿szych
staraniach powrót biblioteki
jest niemal przes¹dzony, mieszkañcy interesuj¹ siê, dzwoni¹ i
pytaj¹, kiedy dok³adnie biblioteka
wróci. Licznie uczestniczyli te¿
w warsztacie projektowym.
Skoro biblioteka towarzyszy³a mieszkañcom osiedla
od jego pocz¹tków, dlaczego w 2016 r. nie da³o siê jej
uratowaæ? Czy jest tak, co
powtarzali na sesjach
i spotkaniach komisji rady
przedstawiciele ówczesnego
zarz¹du dzielnicy zdominowanego przez Prask¹ Wspólnotê Samorz¹dow¹/Kocham
Pragê, ¿e RSM ¿¹da³a zbyt
wysokich stawek czynszu
i trzeba by³o bibliotekê z
zasobu spó³dzielni wyprowadziæ?
Ja siê z tym nie zgadzam.
Biblioteka zg³osi³a na jesieni
2015 r. chêæ wypowiedzenia
umowy, argumentuj¹c to zbyt
wysokimi stawkami czynszu.
My, ¿eby utrzymaæ biblioteki –
tê przy Kijowskiej oraz drug¹
przy ul. Radzymiñskiej 50 zaproponowaliœmy bardzo
wysokie obni¿enie kosztów,
blisko 40 procent stawki najmu
za obydwa lokale, do wysokoœci
znacznie ni¿szej ni¿ w przypadku
stawek komercyjnych obowi¹zuj¹cych na tym terenie. Zrobiliœmy tak, bo uznaliœmy, ¿e
biblioteki w obu tych punktach
powinny dzia³aæ i s³u¿yæ nie
tylko mieszkañcom RSM, ale i
wszystkim osobom mieszkaj¹cym na Szmulkach. Uwa¿am,
¿e to by³ szczodry gest z naszej
strony. Ma³o tego, jeœli dobrze
pamiêtam, nasze propozycje
zosta³y zaakceptowane przez
dyrekcjê biblioteki. Dopiero
póŸniej dostaliœmy informacjê o
wycofaniu siê z tych uzgodnieñ
i likwidacji biblioteki na Kijowskiej. Myœlê, ¿e pojawi³o siê
wtedy nieprzychylne stanowisko
- dla mnie i dla mieszkañców
niezrozumia³e - by biblioteka
na Kijowskiej przesta³a dzia³aæ.
Zw³aszcza, ¿e to by³ element
tradycji tego osiedla, tego
budynku.
Jeœli dobrze zrozumia³em
pana wypowiedŸ, by³ taki
moment, ¿e dyrekcja biblioteki zaakceptowa³a wasze
stawki i mo¿na by³o przypuszczaæ, ¿e biblioteka na
Kijowskiej pozostanie?
Tak, w grudniu 2015 r. nasza administracja prowadzi³a
negocjacje z dyrekcj¹ biblioteki.
Dosz³o wtedy do uzgodnieñ i

kierownictwo biblioteki wstêpnie zaakceptowa³a nasze
stawki, tj. obni¿kê blisko 40
procent. Co warto podkreœliæ,
zaproponowana przez nas
obni¿ka czynszu dotyczy³a nie
tylko Kijowskiej, ale i drugiej
placówki, na Radzymiñskiej
50. PóŸniej dyrekcja biblioteki
wycofa³a siê z tych uzgodnieñ,
stwierdzaj¹c, ¿e zaproponowane stawki s¹ zbyt wysokie.
Czy przenieœliœcie pañstwo
spór na poziom miasta?
Pisaliœmy w tej sprawie do
rady dzielnicy Praga Pó³noc,
bo to znajduje siê w jej gestii.
Przedstawiliœmy szczegó³y
negocjacji cenowych, podkreœlaj¹c przyznany upust
cenowy za najem. Mimo to
podjêta zosta³a decyzja o
likwidacji biblioteki.
Ta odmowa dotyczy³a tylko
Kijowskiej? Bo na jednej z
komisji rady pada³y g³osy
o wyprowadzce z zasobu
RSM równie¿ placówki przy
Radzymiñskiej?
Podobno by³y takie wypowiedzi, ale oficjalnie takie
sygna³y do nas nie dotar³y.
Biblioteka na Radzymiñskiej
ca³y czas funkcjonuje. Liczyliœmy, ¿e biblioteka wróci na
Kijowsk¹. Owszem wystawiliœmy lokal do przetargu, ale
tylko na najem krótkoterminowy.
Jesieni¹ 2017 r. rozpoczê³y
siê rozmowy o powrocie
biblioteki.
Byli pañstwo zdecydowani,
¿eby bibliotekê przywróciæ,
czy raczej na tê decyzjê
wp³yw mia³a presja ze strony
mieszkañców, organizacji
pozarz¹dowych i radnych?
Nam bardzo zale¿a³o, by
biblioteka wróci³a. Mieliœmy
wsparcie mieszkañców, którzy
pisali do urzêdu dzielnicy,
wnioskowali o konsultacje
spo³eczne dotycz¹ce funkcjonowania biblioteki. Wspiera³a
nas te¿ czêœæ radnych, szczególnie Pani Hanna Jarzêbska
i Pan Ryszard Kêdzierski.
Du¿e znaczenie mia³a równie¿
zmiana w sk³adzie Zarz¹du
Dzielnicy i wejœcie do niego
wiceburmistrza Zbigniewa
Cierpisza, który odpowiada za
sprawy spo³eczne, kulturalne
i oœwiatê. Dziêki wspólnym
wysi³kom mieszkañców, czêœci
radnych i czêœciowo zmienionego zarz¹du dzielnicy, uda³o
siê wróciæ do rozmów na temat przywrócenia biblioteki
przy Kijowskiej.
Wracaj¹c do kwestii powrotu biblioteki. Czy formalne
decyzje ju¿ zapad³y?
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Tak, prace ruszy³y. W grudniu
ub. roku odby³o siê spotkanie
warsztatowe dla mieszkañców z
udzia³em przedstawicieli rady i
zarz¹du dzielnicy oraz RSM.
Byli te¿ pracownicy biblioteki i
projektanci ASP. Omawiano wygl¹d biblioteki oraz pe³nione
przez ni¹ funkcje. Chcemy, by
ta biblioteka wysz³a poza tradycyjne ramy miejsca, w którym
tylko wypo¿ycza siê ksi¹¿ki, ale
by nast¹pi³o rozwiniêcie tych
funkcji. ¯eby by³a tutaj czytelnia,
by mieszkañcy w wygodnych
warunkach mogli na miejscu
czytaæ, ¿eby odbywa³y siê spotkania z pisarzami. By u¿ytkownicy
zyskali dostêp do internetu.
Chcemy by by³y na miejscu
komputery. Ma³o tego, planujemy
wyposa¿enie placówki w k¹cik
zabaw dla dzieci oraz ekspres
do kawy i czajnik, z którego
bêd¹ mogli korzystaæ czytelnicy.
Ma to wiêc byæ nie tyle biblioteka,
co raczej klubokawiarnia. Mamy
plan aby w s³oneczne dni przed
bibliotek¹ ustawiaæ le¿aki dla
czytelników. Ma te¿ byæ k¹cik
poœwiêcony historii RSM. Biblioteka jest wtopiona w nasze
osiedle, a ponadto zeszliœmy
mocno z ceny i to bêdzie taka
ma³a gratyfikacja dla spó³dzielni.
Chcemy pokazaæ, co robiliœmy
jako spó³dzielnia przez 50 lat
i co robimy obecnie.
Rozumiem, ¿e decyzja o
powrocie ju¿ zapad³a, natomiast umowa nie zosta³a
jeszcze podpisana?
Umowa jest w trakcie procedowania. Bêdzie obowi¹zywaæ
prawdopodobnie przez trzy
lata, bo miasto standardowo
zawiera umowy na taki okres.
Mamy nadziejê, ¿e póŸniej
bêdzie przed³u¿ona.
Koñcz¹c w¹tek czytelniczy chcia³bym zapytaæ o
odbywaj¹ce siê na osiedlu,
si³ami organizacji pozarz¹dowych, akcje dystrybucji
ksi¹¿ek wœród mieszkañców.
Pojawi³ siê swego czasu
pomys³, by stworzyæ bibliotekê plenerow¹. Czy s¹
pañstwo sk³onni poprzeæ
tak¹ inicjatywê?
Oczywiœcie, jesteœmy otwarci
na takie dzia³ania. Myœlê, ¿e
dobrym punktem mo¿e byæ
przejœcie dla pieszych pod
„jamnikiem”, na wprost Dworca Wschodniego, a drugi taki

punkt móg³by powstaæ w innej
czêœci osiedla, np. w przejœciu
w bramie budynku Bia³ostocka 7. A mo¿na tak¿e stworzyæ
taki punkt wymiany ksi¹¿ek w
klubie „KuŸnia” lub w nowejstarej bibliotece?
Chcia³bym teraz zapytaæ o
murale, które jesieni¹ pojawi³y
siê na Pradze, na dwóch budynkach RSM. Sk¹d pomys³
na takie dzia³ania?
Spó³dzielnia to organizm,
który ¿yje. Realizujemy wiele
inicjatyw edukacyjnych, organizujemy zajêcia dla dzieci w
naszych klubach. Dbamy o
osiedla, ich estetykê. Pomyœleliœmy jednak, ¿e warto by³oby
siê pochwaliæ czymœ nietypowym, co posiadamy w przestrzeni miejskiej. A takim czymœ
jest w³aœnie najd³u¿szy w linii
prostej budynek w Warszawie,
czyli „jamnik” przy Kijowskiej 11.
Postanowiliœmy go przybli¿yæ
mieszkañcom, st¹d pomys³ na
mural z jamnikiem, dziœ tak
naprawdê symbolem naszej
spó³dzielni. Spodoba³ siê
mieszkañcom, wiêc postanowiliœmy namalowaæ kolejny, na
Floriañskiej 14, naprzeciw
wybiegu dla misiów. Zastosowaliœmy przy tym grê s³ów
„WidziMIsiê Praga” – jako
dzielnica – a obok s¹ misie,
na które codziennie patrz¹
mieszkañcy naszego bloku.
Czy w planach macie
Pañstwo kolejne murale?
Mamy pomys³y na kolejne
murale, ale nie mogê jeszcze
zdradziæ szczegó³ów. Chcemy
by by³o sprawiedliwie. By prócz
Pragi, murale pojawi³y siê te¿
na Targówku i na Tarchominie.
Pozwolê sobie jeszcze na dygresjê odnoœnie Floriañskiej 14.
To jeden z naszych najciekawszych i zarazem starszych
budynków, odnowiony, z ceg³¹
klinkierow¹ na elewacji. W
parterze dzia³a s³ynny bar
mleczny „Rusa³ka”. Ceny jakie
pobieramy za najem od baru
mlecznego s¹ zdecydowanie
poni¿ej cen komercyjnych w tej
czêœci Pragi. Nie podnosimy
ich jednak, bo wiemy, ¿e prowadzenie baru mlecznego to
dzia³alnoœæ, gdzie zysk jest
niewielki, a przy tym zale¿y
nam, by mieszkañcy mieli
dostêp do tañszych posi³ków.
Zatem nie tylko zysk, ale
i funkcje spo³eczno- i kulturotwórcze?
Tak, zale¿y nam by mieszkañcy Pragi dobrze siê czuli w

miejscu swojego zamieszkania,
a bary mleczne to raz, tradycja,
a dwa, nie wszystkich staæ na
drogie restauracje. Poza tym,
mo¿na tam naprawdê smacznie
zjeœæ. Naszym zadaniem jest
dbanie nie tylko o komercjê,
zysk, ale te¿ pilnujemy, by takie
miejsca mog³y nadal funkcjonowaæ i s³u¿yæ mieszkañcom.
Nied³ugo bêdziecie mieæ
w zasobach drugi bar
mleczny, przy Kijowskiej?
Tak, wkrótce powinien
zostaæ otwarty bar mleczny
w „jamniku”. Na razie trwa
remont lokalu.
Skoro ju¿ mówimy o historii, to
chcia³bym jeszcze zapytaæ o
wystawê plenerow¹ na „jamniku”.
Sk¹d pomys³ na tê inicjatywê?
Niedawno obchodziliœmy 45lecie. Z tej okazji odtwarzaliœmy
historiê RSM. Przegl¹daliœmy
nasze archiwa, dostaliœmy te¿
sporo zdjêæ od mieszkañców.
Czêœæ z nich umieœciliœmy w
specjalnym albumie. Ale uznaliœmy, ¿e chocia¿ kilka z nich
warto pokazaæ mieszkañcom i
osobom przyjezdnym, które
przemieszczaj¹ siê wzd³u¿
„jamnika”. Pomys³ zosta³ dobrze

przyjêty przez naszych mieszkañców, a ju¿ szczególnie ciep³o przez te osoby, które na
zdjêciach rozpoznawa³y swoich
bliskich. Myœlimy, by tê wystawê
rozwin¹æ w przysz³oœci, niebawem bêdziemy obchodziæ 50 lat.
Czy nie jest jednak trochê
tak, ¿e ten projekt ma na
celu pokazanie, ¿e spó³dzielnia dzia³a i jest licz¹cym
siê graczem na rynku deweloperskim?
Tak, chcemy pokazaæ, ¿e
spó³dzielnia ¿yje. ¯e to nie tylko historia, ale i wspó³czesne,
nowe inwestycje. To nie tylko
remonty i konserwacja, ale i
budowa nowych mieszkañ.
Chcemy pokazaæ, ¿e na tym
skomercjalizowanym, zdominowanym przez prywatnych deweloperów rynku, czêœæ mieszkañ
buduj¹ równie¿ spó³dzielnie.
Dziêkujê za rozmowê
Krzysztof Michalski
Podczas rozmowy obecni
byli równie¿ Hanna Jarzêbska,
d³ugoletnia przewodnicz¹ca
Rady Nadzorczej RSM Praga,
radna dzielnicy oraz Robert
Ga³¹zka, kierownik osiedla
Kijowska.

Konkurs „Praski t-shirt”
Rocznica 370-lecia nadania praw miejskich Pradze
ju¿ za nami, ale o tym wyj¹tkowym wydarzeniu warto
przypominaæ przez ca³y rok. Dlatego Zarz¹d Dzielnicy
Praga-Pó³noc og³osi³ konkurs na „Praski t-shirt”, który
ma nawi¹zywaæ do historii dzielnicy.
Spoœród zg³oszonych
propozycji nadruku, jury konkursowe wybierze najlepszy
projekt, który zostanie umieszczony na koszulkach promuj¹cych dzielnicê. Zwyciêzca
oraz autorzy wyró¿nionych
prac otrzymaj¹ zestaw upominków dedykowanych na
370-lecie nadania praw miejskich Pradze (m.in. puzzle,
gra memory, ksi¹¿ka, zestaw
znaczków). Zwyciêzca konkursu otrzyma dodatkowo w
przypadku wykorzystania
grafiki przez urz¹d dzielnicy
- do 20 szt. koszulek t-shirt,
we skazanym przez siebie
rozmiarze.
Dzielnica organizowa³a ju¿
Zg³oszenia nale¿y prze- podobny konkurs w 2016
s³aæ do 5 marca 2018 roku roku. Spoœród 21 przes³anych
na adres mailowy: ew.toma- prac, wybrano projekt autorszewska@um.warszawa.pl, stwa Mateusza Olecha, który
z dopiskiem: Konkurs Praski cieszy³ siê du¿ym zainteresot-shirt.
waniem mieszkañców.

Osiedla w FSO i nad Kana³em ¯erañskim?
Miasto startuje z projektem „Osiedla Warszawy”. Celem
jest opracowanie pomys³ów dla nowych osiedli mieszkaniowych, gwarantuj¹cych wysoki standard pod wzglêdem
u¿ytkowym, ekonomicznym, komunikacyjnym i estetycznym.
Modelowe rozwi¹zania wiceprezydent Warszawy.
maj¹ zostaæ wypracowane Koordynacja rozwoju tych
wspólnie przez miasto, miesz- terenów ma doprowadziæ do
kañców i inwestorów na powstania wielofunkcyjnych
dwóch wytypowanych obsza- osiedli gwarantuj¹cych wysoki
rach pó³nocno-wschodniej standard ¿ycia mieszkañców,
Warszawy: nad Kana³em wysok¹ jakoœæ architektury
¯erañskim i na terenie dawnej oraz zrównowa¿ony rozwój
FSO, które zosta³y wybrane miasta. Kluczowym momentem
spoœród kilkunastu lokalizacji. tego procesu maj¹ byæ trój- Projekt „Osiedla Warszawy” ma stronne warsztaty z udzia³em
przede wszystkim stworzyæ strony miejskiej, spo³ecznej i
taki model wspó³pracy z inwestorsko-w³aœcicielskiej,
mieszkañcami i inwestorami, które bêd¹ trwaæ trzy dni, oddziêki któremu w transparentny, dzielnie dla ka¿dej lokalizacji.
bezpieczny, profesjonalny i Do przeprowadzenia tego
partycypacyjny sposób po- procesu zaanga¿owano nawstan¹ koncepcje zagospoda- ukowców z Wydzia³u Socjologii
rowania wybranych obszarów Uniwersytetu Warszawskiego.
– mówi Micha³ Olszewski, Celem dialogu ma byæ prze-

analizowanie kierunków
rozwoju przestrzennego wybranych obszarów, a tak¿e
wypracowanie docelowych
typów i standardów jakoœciowych nowych osiedli. Zgromadzone doœwiadczenie i
wiedza zostan¹ wykorzystane przy tworzeniu nowego
studium zagospodarowania
przestrzennego.
Samo podejœcie do zagospodarowania przestrzennego
jest tu bardzo nowatorskie i
nieszablonowe, daj¹ce szansê
na podobnie nowatorskie rozwi¹zania. Sukces mia³by tu
wymiar podwójny. Wygl¹da
jednak na to, ¿e obszary do
pilota¿u wytypowano nie do
koñca fortunnie. O ile tereny
FSO po zakoñczeniu produkcji samochodów prosi³y siê o
zmianê sposobu u¿ytkowania

i w³¹czenie tego eksterytorialnego obszaru do miasta, a
zmian oczekuj¹ te¿ okoliczni
mieszkañcy, o tyle chêæ zamiany terenów zielonych wzd³u¿
Kana³u ¯erañskiego na mieszkaniowe powoduje zrozumia³y
opór mieszkañców Bia³o³êki,
poparty przez w³adze dzielnicy.
Budzi to wiele pytañ o sukces
konsultacji. W¹tpliwoœci budzi
te¿ ogromny poœpiech – ca³y
proces konsultacji ma potrwaæ do kwietnia 2018 roku,
a tak¿e brak norm prawnych
dla ustaleñ przyjêtych w takiej
formule. Wydaje siê jednak, ¿e
obecnie jest to jedyna szansa
unikniêcia pog³êbiaj¹cego
siê chaosu budowlanego i
alternatywa dla œlimacz¹cych
siê latami procedur planistycznych.
Karolina Krajewska

