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Bia³o³êka musi byæ
dla wszystkich
Duma dla Targówka
M³ody mieszkaniec Bródna (by³y) podbija Angliê. Z
Maximilianem Czekalskim, wczeœniej uczniem Gimnazjum nr 142
na Targówku, a od dziesiêciu miesiêcy - Great Sankey High School
w Warrington, w Anglii, rozmawia Jolanta Zientek-Varga
Jakie by³y pocz¹tki w administracyjnych. W tej grupie
szkole angielskiej? Da³eœ spotykamy siê rano i popo³udniu,
radê od razu?
by zrobiæ listê obecnoœci.
Jak by³o z angielskim?
Do œredniej szko³y Great
Sankey High School do³¹czy³em
Jecha³em do Anglii z podw marcu ubieg³ego roku. Od stawowym, komunikatywnym
pierwszego dnia nie mia³em angielskim. Pozwoli³o mi to
problemów, choæ, kiedy jecha³em porozumieæ siê z nauczycielami
autobusem szkolnym, by³em i uczniami, a potem z ka¿dym
zestresowany. Jednak ju¿ na dniem by³o lepiej. Teraz mówiê
pierwszej lekcji wyluzowa³em bardziej gramatycznie. Nawet
siê. Uczniowie byli przyjacielscy, nauczycielka od angielskiego
zauwa¿a poprawê i ¿artuje, ¿e
a nauczyciele wspieraj¹cy.
Czym ró¿ni siê gimnazjum teraz mówiê poprawniej ni¿
na Targówku od obecnej wiêkszoœæ uczniów. To pewnie
dlatego, ¿e w Polsce uczymy
szko³y?
Przede wszystkim nie siê bardziej gramatyki.
Co w nowej szkole cenisz
mamy jednej klasy. Ka¿dy
przedmiot to inna grupa najbardziej?
Bardzo podoba mi siê to, ¿e
uczniów. To efekt obowi¹zuj¹cej
organizacji nauki. Uczniowie szko³a wspiera nas w ka¿dym
wybieraj¹ wiêksz¹ czêœæ kroku i podejmowanym wyzwaprzedmiotów, których bêd¹ siê niu. Nauczyciele s¹ otwarci,
uczyæ i nie ma mo¿liwoœci, by mo¿na z nimi rozmawiaæ, czego
robiæ to w jednej klasie, jak jest w Polsce nie doœwiadczy³em.
w Polsce. Mamy co prawda Mo¿na mówiæ o problemach,
jedn¹ klasê, ale tylko do celów
dokoñczenie na str. 2

Rozmowa z Grzegorzem Kuc¹, burmistrzem Dzielnicy
Bia³o³êka.
Bia³o³êka, podobnie jak
- Z warszawskim samorz¹dem jest Pan zwi¹zany Bemowo, jest m³od¹ dzielnic¹,
ju¿ doœæ d³ugo, bo od 2008 która rozwija siê bardzo intenroku. Przez ostatnie trzy lata sywnie, m.in. przez to, ¿e jest
pe³ni³ Pan funkcjê zastêpcy tu du¿o terenów mo¿liwych do
burmistrza Bemowa. Obecnie zakupienia przez inwestorów.
stan¹³ Pan na czele zarz¹du St¹d mieszkania s¹ tu tañsze,
Bia³o³êki. Czy zapozna³ siê co z kolei powoduje du¿y nap³yw
Pan ju¿ z Bia³o³êk¹ i czy mieszkañców z innych rejonów
Pana zdaniem, bardzo ró¿ni stolicy i spoza Warszawy. Problemy s¹ wiêc na Bia³o³êce w
siê ona od Bemowa?
- Na stanowisku burmistrza wiêkszoœci podobne co na BeBia³o³êki jestem od 28 listopada mowie, czyli jak we wszystkich
i myœlê, ¿e ten czas, pó³tora m³odych dzielnicach: szko³y,
miesi¹ca, pozwoli³ mi zapoznaæ opieka i edukacja najm³odszych
siê z wieloma tutejszymi pro- dzieci, infrastruktura i transport
blemami. Bia³o³êka w wielu oraz sprawy spo³eczne, to
aspektach jest podobna do znaczy sport, rekreacja, dostêp
Bemowa. Obie dzielnice s¹ do kultury. S¹ to tematy bardzo
dzielnicami skrajnymi, czyli istotne dla rodzin, a przecie¿
takimi, które, w przeciwieñ- Bia³o³êka to dzielnica, w której
stwie do dzielnic centralnych, mieszkaj¹ przede wszystkim
rodziny, i na nich przede
mog¹ siê rozwijaæ.
wszystkim musimy siê skupiæ.
Oczywiœcie, nie zapominaj¹c
STOMATOLOGIA o seniorach i osobach niepe³nosprawnych. Problemy Bia³o³êki
PROMOCJA
wynikaj¹ te¿ z efektu skali – to
bardzo du¿a dzielnica, druga
- wybielanie zêbów
pod wzglêdem powierzchni w
- wype³nienia
Warszawie.
- korony porcelanowe
- Jakie wobec tego bêd¹
- protezy elastyczne
Pana priorytety w zarz¹dzaniu
dzielnic¹?
- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl

11 bit studios o krok
od Paszportu Polityki
„Frostpunk”, wydana w kwietniu 2018 roku gra praskiego
producenta gier komputerowych 11 bit studios, przebi³a
sukces swojej poprzedniczki „This War of Mine” i osi¹gnê³a
tytu³ najlepiej sprzedaj¹cej siê polskiej gry na œwiecie. Za
opowieœæ o próbie przetrwania na zamarzaj¹cej planecie,
firma 11 bit studios zosta³a nominowana do Paszportu Polityki.
Na pocz¹tku ubieg³ego roku prze¿yæ w trudnych wojennych
pisaliœmy w naszej gazecie warunkach. Kreatywni i pod¹(nr 4/2018 NGP) o sukcesach ¿aj¹cy w³asn¹ drog¹ twórcy z
dzia³aj¹cej na Pradze firmy 11 bit 11 bit studios ju¿ wtedy zapostudios, w której powsta³a niety- wiadali premierê nowej, równie
powa gra wojenna „This War of oryginalnej gry „Frostpunk”.
Okaza³o siê, ¿e nowa gra
Mine”, opowiadaj¹ca o zwyk³ych
ludziach, cywilach, usi³uj¹cych nie tylko powtórzy³a sukces

swej poprzedniczki, ale nawet
go przebi³a, osi¹gaj¹c w ubieg³ym
roku najlepszy wœród polskich
gier wynik komercyjny na
œwiecie. To opowieœæ z alternatywnej historii XIX wieku,
epoki szalonego, opartego na
wêglu i parze rozwoju przemys³owego, któremu kres przynosi
nag³e zlodowacenie. Œwiat
zamarza, cywilizacja upada, przy
¿yciu pozostaje garstka ludzi.
dokoñczenie na str. 8

dokoñczenie na str. 3

Elastyczne
WS
E
N
protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego
gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na
moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

Koniec praskich kopciuchów
Magistrat og³osi³ d³ugo oczekiwany przez pra¿an plan smogiem, ale równie¿ fakt
walki z zabójczym smogiem, który ka¿dego roku zabija w pora¿ki dotychczasowych
stolicy ponad 3 tys. mieszkañców. Priorytet to pilna wymiana dzia³añ w tym obszarze polityki
wszystkich zatruwaj¹cych powietrze „kopciuchów”, która ochrony œrodowiska naturalnema zakoñczyæ siê w ci¹gu trzech lat. W³adze wprowadzaj¹ go. W ostatnich dwóch latach
100-procentowe dop³aty dla osób, chc¹cych skorzystaæ z uda³o siê wymieniæ na terenie
mo¿liwoœci wymiany kot³ów, bez kryterium dochodowego! Warszawy zaledwie 300 kot³ów
Na wymianê nieekologicznych równie¿ ze stosowania w ww. opalanych wêglem.
Pragi nie chc¹ zabójczego
kot³ów magistrat przeznaczy projekcie kryterium dochodowego,
300 milionów z³otych. W 2019 r. od którego mia³a byæ pierwotnie smogu
na ten cel zostanie przezna- uzale¿niona wymiana.
Do tej pory obydwie dzielnice
czonych 30 milionów z³otych.
Pilne wdro¿enie projektu na pe³ni³y rolê niechlubnego „zaWszystkie stare i kopc¹ce piece tak¹ skalê jest potrzebne nie g³êbia kopciuchów” na terenie
zostan¹ dziêki temu wymienione tylko ze wzglêdu na potrzebê miasta, gdzie palono od lat
w ci¹gu trzech najbli¿szych realnej - skutecznej walki ze
dokoñczenie na str. 8
lat, tym samym obydwie Pragi
zyskaj¹ dla swoich mieszkañców
czyste powietrze.
Wedle oceny ekspertów,
zajmuj¹cych siê ciep³ownictwem
w stolicy na wymianê czeka
oko³o 20 tys. „kopciuchów”
Wyj¹tkowy wernisa¿ odby³ siê 18 stycznia w galerii „Klitka”.
znajduj¹cych siê zarówno w
rêkach prywatnych w³aœcicieli, Przestrzeñ malutkiego atelier fotograficznego przy Z¹bkowskiej
jak i oko³o 1871 w lokalach wype³nili po brzegi autorzy prezentowanych prac i pasjonaci
komunalnych, które s¹ w³a- teatru – dzieci z Przedszkola nr 165.
Galeria „Klitka, Atelier” za- dwóch lat wspiera dzia³ania
snoœci¹ miasta - a to znacznie
wiêcej ani¿eli ma na dzieñ prasza na niezwyk³¹ wystawê, teatralne przedszkola. W „Klitce”
dzisiejszy do wymiany Kraków, zatytu³owan¹ „Teatr oczami wykona³a seriê zdjêæ „Aktor i jego
który od wielu dekad jest dziecka”. Ekspozycja jest kukie³ka”, obrazuj¹c¹ emocje
niekwestionowan¹ „stolic¹” owocem wspó³pracy galerii z i prze¿ycia dzieci zwi¹zane z
polskiego smogu.
Przedszkolem nr 165 przy ulicy kreowan¹ postaci¹. Tym raWzroœnie równie¿ kwota Ratuszowej 8a. W³aœcicielka zem udostêpni³a przestrzeñ
dofinansowania dla osób indy- „Klitki”, Julita Delbar, organi- swojej galerii ma³ym artystom.
Choæ maj¹ dopiero kilka
widualnych, która zwiêkszy siê zatorka wielu wspania³ych
z 7 do 12 tys. PLN, w³adze wystaw i inicjatorka ciekawych lat, ju¿ s¹ pasjonatami teatru.
dokoñczenie na str. 8
Warszawy zrezygnowa³y wydarzeñ artystycznych, od

Teatr oczami dziecka
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niepokojach. Jesteœmy traktowani podmiotowo, jako osoby,
którym nale¿y pomóc, a nie
jako masa. Ka¿dy dostaje to,
czego potrzebuje. Widaæ personalizacjê edukacji. Ceniê
takie podejœcie indywidualne do
ka¿dego ucznia, co pozwala
zrobiæ notatki bez poganiania,
realizowaæ w³asne pomys³y. I
co wa¿ne, jest zdecydowanie
mniej prac domowych ni¿ w
Polsce. Przy tym, ka¿dy mo¿e
zadanie zrobiæ tak, jak uwa¿a.
¯yjesz nie tylko nauk¹.
Aktywnie dzia³asz spo³ecznie…
Zacz¹³em siê udzielaæ
spo³ecznie jeszcze przed
przydzia³em szko³y. Nie
umiem siedzieæ i czekaæ. Mam
to po tacie. Poczyta³em na
stronie szko³y o dzia³aniach
dla m³odych, skontaktowa³em
siê z pos³ank¹ do M³odzie¿owego Parlamentu z okrêgu
miasta Warrington, gdzie
mieszkam. To ona zaprosi³a
mnie na spotkanie M³odzie¿owej Rady Miasta. Przyszed³em, w radzie zosta³em i ca³y
czas tam dzia³am. Przy okazji
dowiedzia³em siê wiêcej o
M³odzie¿owym Parlamencie.
W Polsce mamy Sejm Dzieci
i M³odzie¿y, który nie jest
wybierany, tylko dzia³a na
zasadzie konkursu. W Anglii
m³odzie¿owi pos³owie s¹
regularnie wybierani.
Gdzie jesteœ w tej chwili,
jeœli chodzi o dzia³alnoœæ
obywatelsk¹?
Tak siê z³o¿y³o, ¿e dziewczyna, która mnie wprowadzi³a,
jest teraz o szczebel wy¿ej,
reprezentuje ca³e województwo
w Zarz¹dzie M³odzie¿owego
Parlamentu i na powsta³e wolne
miejsce, zaproponowano mi
funkcjê zastêpcy m³odzie¿owego pos³a dla Warrington, co
chêtnie i z dum¹ przyj¹³em.
Dzia³am te¿ w M³odzie¿owym
Forum Regionu, w którym jestem

szczebel wy¿ej i reprezentujê
hrabstwo w Zarz¹dzie Forum.
Co struktury m³odzie¿owe,
rada, parlament, forum robi¹
dla m³odzie¿y?
Wszystkie szczeble reprezentuj¹ m³odych, przedstawiaj¹
ich oczekiwania i potrzeby
radnym, burmistrzom, parlamentarzystom, lordom. Prowadz¹ kampanie wa¿ne dla
m³odzie¿y. Na przyk³ad ostatnio
na temat zdrowia psychicznego
i prze³amywania stereotypów
dotycz¹cych takich chorób.
Dla mnie jest wa¿ne, ¿e cz³onkowie struktur m³odzie¿owych
maj¹ mo¿liwoœæ rozwoju
osobistego, doskonalenia
umiejêtnoœci spo³ecznych,
poznawania innych kultur i
dobrej zabawy przy tym.
By³eœ, zaczynaj¹c pobyt
w Anglii, piêtnastolatkiem z
Polski, nikomu nieznanym,
a jednak bez problemu
znalaz³eœ miejsce w strukturach m³odzie¿owych. Czy
to znaczy, ¿e ka¿dy mo¿e?
Wci¹¿ jestem ch³opakiem z
Polski, tego siê nie wstydzê i
tak zostanie; ale jestem te¿
ch³opakiem z Warrington, z
Anglii. Nie ma w strukturach
m³odzie¿owej polityki barier w
dostêpie do dzia³ania. S¹ tam
ludzie z ca³ego œwiata, którzy
mieszkaj¹ w Anglii. Imigranci
maj¹ mo¿liwoœæ integracji, co
wzmacnia wiarê w siebie, poczucie wartoœci; umo¿liwia
kontakty z Anglikami w szkole
i w innych sytuacjach. Te miejsca
s¹ dostêpne dla ka¿dego, wiêc
je¿eli siê chce, ma siê motywacjê i entuzjazm, to mo¿na
dzia³aæ. Nie ma znaczenia,
sk¹d siê pochodzi, kim siê
jest, jak siê wygl¹da i z czym
uto¿samia. Chcesz? Dostaniesz
przestrzeñ do dzia³ania.
Czy da³oby siê przenieœæ ten
sposób dzia³ania do Polski?
Mo¿e, choæ nie by³oby to
³atwe. Przyda³aby siê organi-

zacja charytatywna podobna
do British Youth Council,
która od siedemdziesiêciu lat
wspiera m³odych w rozwoju,
umo¿liwia wypowiadanie siê w
wa¿nych dla nich sprawach.
W Polsce nie ma takiej instytucji,
wiêc zbudowanie systemu
zajê³oby sporo czasu. Jednak
uwa¿am, ¿e gdyby znaleŸli siê
ludzie, którzy poœwiêciliby
¿ycie zawodowe organizacji
charytatywnej wspieraj¹cej
m³odych, to mo¿na to zrobiæ
wszêdzie.
Czy przywioz³eœ z Polski
doœwiadczenia, które ukszta³towa³y chêæ dzia³añ spo³ecznych i przyda³y siê w Anglii?
Jak wczeœniej mówi³em,
wci¹gn¹³ mnie do dzia³ania
tata, który jest aktywist¹ na
Bródnie; dziadek by³ pos³em;
wiêc stoi za mn¹ historia rodzinna pokazuj¹ca, ¿e jeœli siê
chce, to mo¿na. Mam jednak
takie przemyœlenie, ¿e poniewa¿ w Polsce jest nieco inny
stosunek do ludzi ni¿ w Anglii, to jednak nie zdoby³em
doœwiadczenia. Pomaga³em tacie,
udziela³em siê w samorz¹dzie
uczniowskim, ale to coœ innego
ni¿ w Anglii. Musia³em zdobyæ
doœwiadczenie, co posz³o ³atwo,
bo w strukturach m³odzie¿owych
s¹ przyjaŸni ludzie.
Co przed Tob¹? Jakie plany?
Z³o¿y³em aplikacjê do szko³y
miêdzynarodowej ukierunkowanej na kszta³cenie liderów
spo³ecznoœci lokalnych. Jeœli
siê dostanê, to bêdê mieszka³
w internacie i nie bêdê móg³
dalej dzia³aæ w Warrington i w
pozosta³ych strukturach. Je¿eli
nie przyjm¹ mnie, co jest mo¿liwe; to w marcu bêd¹ wybory
m³odzie¿owego pos³a, w których
zamierzam startowaæ.
Co z dzia³aniami spo³ecznymi, je¿eli siê dostaniesz?
Du¿o czasu zajmie mi nauka,
poniewa¿ matury miêdzynarodowe s¹ zawsze wyzwaniem.
Szko³a stawia jednak na m³odych aktywistów i umo¿liwia
stworzenie planu dla organizacji charytatywnej. Z takich
planów powsta³y liczne organizacje prowadzone przez
absolwentów. Ponadto jest
mo¿liwoœæ dzia³ania dla
spo³ecznoœci lokalnej.
Co najwy¿ej oceniasz z
perspektywy dzia³acza po
niemal roku ¿ycia w Anglii?
Najwa¿niejsze dla mnie jest
wsparcie rodziny i znajomych,
których pozna³em na œcie¿ce
dzia³añ. Mam wsparcie kole¿anek i kolegów z ca³ego kraju.
Wymieniamy siê doœwiadczeniami, opowiadamy o
tym, co zrobiliœmy i co jeszcze planujemy. To œwietna
motywacja do dalszej pracy.
Co uwa¿asz za najwiêkszy
sukces?
To, ¿e dobrze osadzi³em siê
w szkole i znalaz³em fajnych
znajomych. Z dzia³añ spo³ecznych sukcesem jest dla mnie
zdobycie zaufania, dziêki czemu
hrabstwo wybra³o mnie na
przedstawiciela do Zarz¹du
M³odzie¿owego Forum Regionu.
Co prawda nie zmieni³em tym
œwiata, ale wiele osób mi mówi,
¿e to jest du¿e osi¹gniêcie. W
g³êbi duszy te¿ tak s¹dzê, ale
wolê nie zapychaæ sobie tym
g³owy i iœæ po wiêcej.
Dziêkujê za rozmowê i
¿yczê kolejnych osi¹gniêæ.

Koniec praskich
kopciuchów
dokoñczenie ze str. 1

tym czym siê da³o i tym co
udawa³o siê zdobyæ wielu
niezamo¿nym mieszkañcom palono dos³ownie wszystkim,
pocz¹wszy od starych mebli,
a na oponach skoñczywszy.
Taki stan rzeczy wynika niestety z ogromnej bipolaryzacji
statusu ekonomicznego warszawiaków, którym powodzi
siê od wielu lat bardzo ró¿nie.
Pr¹d i wêgiel kamienny jest
dla wielu mieszkañców zbyt
drogi, a „œmieciowe” paliwo
jest dostêpne praktycznie w
ka¿dej jednej przydomowej
œmieciowej altanie…
Z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii
Europejskiej dwie trzecie
znajduj¹ siê na terenie Polski.
Powinniœmy mieæ równie¿
œwiadomoœæ, ¿e smog nie
jest wy³¹cznie zwi¹zany z
sezonem grzewczym, kiedy
ogrzewamy nasze domostwa,
bo doskwiera on nam równie¿
w innych porach roku, tyle
tylko, ¿e jest wtedy dla nas
wszystkich mniej zauwa¿alny.
Smog nigdy te¿ nie by³ problemem lokalnym, bowiem przy
sprzyjaj¹cych wiatrach wystarczy 8-12 godzin, a¿eby nad
Warszawê dotar³y silnie zanieczyszczone masy powietrza
z rejonu Górnego Œl¹ska. Niemniej bezapelacyjnie nale¿y
walczyæ ze stê¿eniem emisji
py³ów zawieszonych - PM tj.
podstawowego sk³adnika
smogu. Pozosta³ymi sk³adnikami s¹: wêgiel organiczny,
siarczany, zwi¹zki amoniaku
i chlorki.
Istotn¹ rolê w walce ze
smogiem odgrywaj¹ równie¿
kliny nawietrzaj¹ce - wolne
przestrzenie, którymi do miasta
i w jego g³¹b dociera czyste
powietrze. Dlatego winny
byæ one niezabudowywane,
poniewa¿ pe³ni¹ niezwykle
istotn¹ rolê w ca³orocznym
dop³ywie mas czystego powietrza i u³atwiaj¹ naturaln¹
wymianê tego ju¿ zatrutego.
Kwas wypala nas
Smog nie jest te¿ zreszt¹
jedynym powa¿nym problemem
stolicy, s¹ nim równie¿ kwaœne
opady deszczu i œniegu, które
wp³ywaj¹ negatywnie na œrodowisko naturalne miasta i

zdrowie jego mieszkañców
przez ca³y rok.
Takie opady powoduj¹ obumieranie miejskich drzewostanów, w wyniku czego roœliny i
drzewa maj¹ uszkodzone liœcie,
igliwie, co w swoim nastêpstwie prowadzi do ponadprzeciêtnego parowania wody
i zak³ócenia procesu fotosyntezy,
skutkiem którego jest ich
niewystarczaj¹ca odpornoœæ
na warunki klimatyczne.
- Poza tym prowadz¹ do
zakwaszenia gleby, co przek³ada siê na uaktywnienie
glinu, kadmu oraz do szkodliwego gromadzenia siê azotanów i siarczanów - mówi
dr Gra¿yna Warecka z Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska
Politechniki Wroc³awskiej.
Kwaœne deszcze nie tylko niszcz¹ polskie lasy, ale
równie¿ przedostaj¹ siê do
naszych jezior i rzek, zakwaszaj¹c ich wodê i czêsto czyni¹c je nawet nienadaj¹cymi
siê do rozwoju w nich ¿ycia
biologicznego, powoduj¹c ich
postêpuj¹c¹ degradacjê.
Kwaœne deszcze przyspieszaj¹ w znacznym stopniu
proces wietrzenia budowli,
które zosta³y wzniesione z
piaskowca i wapienia. Uszkodzeniom ulegaj¹ cenne rzeŸby,
pomniki i elewacje budynków,
które wymagaj¹ wielu kosztownych i czasoch³onnych
zabiegów konserwatorskich,

przeprowadzanych w regularnych odstêpach czasu. - Te
opady niszcz¹ nawet szklane
witra¿e, metalowe i ceramiczne
poszycia dachów, zdobione
balustrady i rynny, powoduj¹c
ich przyspieszon¹ korozjê mówi Adam Koz³owski z Polskich Pracowni Konserwacji
Zabytków, który od lat zajmuje siê katalogowaniem takich
zniszczeñ.
Wiele cennych pomników,
rzeŸb i budynków jest wykonanych w Warszawie w³aœnie
z kamienia zawieraj¹cego
wapno, takiego jak piaskowiec,
wapieñ i marmur. Wapno co
prawda neutralizuje kwaœny
opad, ale z czasem zostaje
zu¿yte i kamieñ traci swoj¹
pierwotn¹ odpornoœæ, a obiekt
ulega powolnemu zniszczeniu.
- Parkowym rzeŸbom i pos¹gom nagminnie odpadaj¹
kunsztowne elementy: palce,
nosy, uszy, detale ubioru, pêkaj¹
bogato zdobione kamienne
elewacje starych kamienic i
bogato zdobionych pa³aców mówi dr Maria Sadowska z
zespo³u ds. ochrony zabytków
Polskiej Akademii Nauk.
Nowoczesne budynki mieszkalne i szklano-aluminiowe
wysokoœciowce, wykonane z
niebywale odpornych i wytrzyma³ych nowoczesnych materia³ów budowlanych s¹ równie¿
nara¿one na ich niszczycielsk¹
dzia³alnoœæ, choæ w nieco
wolniejszym procesie, ani¿eli
zabytki kultury. Ich stalowe elementy te¿ z czasem rdzewiej¹,
beton zaczyna siê kruszyæ, a
piêkne kolorowe elewacje
najzwyczajniej blakn¹æ.
Tekst i zdjêcie:
Przemys³aw Miller

Przestarza³a miejska elektrociep³ownia na ¯eraniu, któr¹
oddano do u¿ytku w 1956 roku w oparciu o radzieckie rozwi¹zania technologiczne. Ma tylko dwa ekologiczne kot³y
fluidalne. Przez ca³y rok opalana jest wêglem kamiennym,
widocznym na wielkiej ha³dzie (zdjêcie zrobione w maju).
Ostatni¹ modernizacjê przesz³a w 2001 roku.
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Bia³o³êka musi byæ dla wszystkich
dokoñczenie ze str. 1

- Priorytety te wynikaj¹
wprost z koniecznoœci rozwi¹zywania wymienionych
wy¿ej problemów. Poprzedni
zarz¹d ju¿ nad nimi pracowa³,
a my musimy je kontynuowaæ
i rozwijaæ, jak te¿ pozyskiwaæ
œrodki na dalszy rozwój. Jeœli
zatem chodzi o priorytety, na
pierwszym miejscu wymieniê
oœwiatê.
W tej chwili trwa budowa
trzech szkó³. Dwie z nich, przy
ul. Myœliborskiej i Warzelniczej
s¹ na ukoñczeniu, natomiast
budowa trzeciej szko³y podstawowej, w rejonie Ruskowy Bród
i Verdiego, ruszy³a jesieni¹.
Zadaniem nowego zarz¹du
bêdzie dopilnowanie realizacji
tych zamierzeñ. Ponadto w
planach s¹ trzy kolejne szko³y:
przy ulicy Œwiderskiej, Barszczewskiej i Spedycyjnej, dla
których trzeba pozyskaæ finansowanie, a dla kolejnej szko³y
- w rejonie ulicy Siecznej - trzeba
najpierw pozyskaæ dzia³kê.
Nie mniej wa¿ne – i to jest
drugi priorytet - s¹ drogi. Pilnej
poprawy wymaga infrastruktura
drogowa dzielnicy. Nowy zarz¹d bêdzie zabiega³ o dalsze
finansowanie dzielnicowego
programu utwardzania dróg
gruntowych, uruchomionego w
tym roku. Bêd¹ te¿ realizowane
nowe inwestycje w pe³nowymiarowe ulice z chodnikami i
oœwietleniem. Poza tym, w
wiêkszym stopniu ni¿ dotychczas bêdziemy anga¿owaæ
deweloperów w tworzenie
infrastruktury drogowej. Zarz¹d
bêdzie siê te¿ stara³ wp³ywaæ
na sprawn¹ realizacjê prowadzonych na Bia³o³êce drogowych
inwestycji miejskich, czyli budowy ulic: K¹ty Grodziskie,
Bia³o³êckiej, ma³ej Modliñskiej,
Ko³aciñskiej i Szynowej, jak
równie¿ budowy linii tramwajowej na Zielon¹ Bia³o³êkê czy
dokoñczenie trasy wzd³u¿
Œwiatowida do Winnicy i nad
powstaniem linii tramwajowej
wzd³u¿ ul. Modliñskiej.
Kolejnym wa¿nym celem
jest zapewnienie mieszkañcom
Bia³o³êki dobrych warunków
do odpoczynku i rekreacji, co
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ zadbania o tereny zielone. Ci¹gle
mówimy „Zielona Bia³o³êka”
myœl¹c o wschodniej czêœci
dzielnicy. Jednak sytuacja siê
ju¿ trochê zmieni³a – zielonych
terenów ubywa i teraz to centralna czêœæ dzielnicy jest
bardziej zielona ni¿ wschodnia.
- W jaki sposób zamierza
Pan chroniæ bia³o³êck¹ zieleñ
– nie wydaj¹c deweloperom
pozwoleñ na wycinki drzew
pod budowê?
- To nie jest takie proste.
Problem polega na tym, ¿e
je¿eli inwestorzy s¹ w³aœcicielami dzia³ek, dla których jest
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a wiêc
spe³niaj¹ wszystkie warunki
do uzyskania pozwolenia na
budowê, to my jako dzielnica,
nie mo¿emy tych inwestycji
blokowaæ, bo musimy postêpowaæ zgodnie z prawem.
Konsultacje z mieszkañcami
i ewentualna zmiana planu
miejscowego zatwierdzona przez
miasto – to jedyne skuteczne
i realne narzêdzia, które mog¹
uchroniæ zieleñ. Musi byæ odpowiedni plan miejscowy z

zaznaczonymi terenami zielonymi
i rekreacyjnymi. W przeciwnym
razie, je¿eli zablokujemy inwestycjê, bêdziemy p³aciæ odszkodowania. Tym nie mniej,
zamierzamy zabiegaæ, by tak¿e
w przypadku inwestycji deweloperskich zabezpieczone by³y
tereny do wypoczynku. I oczywiœcie w przypadku ka¿dej
wycinki bezwzglêdnie bêdziemy
narzucaæ nasadzenia zastêpcze
w maksymalnych iloœciach.
- Z rekreacj¹ œciœle wi¹¿e siê
sport. Na Bemowie zajmowa³ siê Pan miêdzy innymi
sportem. Czy na Bia³o³êce
sport te¿ bêdzie jednym z
Pana priorytetów?
- W tak m³odej dzielnicy
jak¹ jest Bia³o³êka, gdzie 30%
mieszkañców stanowi¹ dzieci,
jest ogromny potencja³ do
uprawiania ró¿nych dyscyplin
sportowych. Zreszt¹ trzeba
zadbaæ, aby i starsi mieli mo¿liwoœæ aktywnego spêdzania
czasu. Jeden basen na 130
tysiêcy mieszkañców to stanowczo za ma³o, a i on wymaga
modernizacji, gdy¿ nie ma
nawet czêœci rekreacyjnej, nie
mo¿na prowadziæ na nim zajêæ
dla m³odszych dzieci, ani dla
seniorów. Chodzi te¿ o to, aby
wszystkie drugie klasy szko³y
podstawowej, chocia¿ raz w
tygodniu mia³y zajêcia na basenie. Tymczasem dzieci z
Zielonej Bia³o³êki je¿d¿¹ na
p³ywalniê na Targówek.
Dlatego tak wa¿na jest budowa p³ywalni przy Ostródzkiej,
naprzeciwko podstawówki
im. Polskich Olimpijczyków.
Mamy ju¿ studium wykonalnoœci
inwestycji i 14 mln z³ wpisane
na ten cel w planie finansowym
miasta. Ostateczny kszta³t
inwestycji bêdzie wypadkow¹
oczekiwañ mieszkañców i
wysokoœci œrodków, jakie na
ten cel pozyskamy. Zaraz po
uzyskaniu 2,5-hektarowej
dzia³ki od Krajowego Oœrodka
Wsparcia Rolnictwa, rozpoczniemy projektowanie i realizacjê.
Bêdzie to pierwszy basen w
tej czêœci Bia³o³êki.
Zamierzam rozwijaæ na
Bia³o³êce równie¿ inne dyscypliny sportu: pi³kê no¿n¹,
siatkówkê, koszykówkê badminton, szachy. Bêdê chcia³
te¿ wprowadziæ (co sprawdzi³o
siê na Bemowie) bryd¿ dla seniorów – prawdziwe rozgrywki
z sêdzi¹ i pucharami. Postaram
siê przygotowaæ ciekaw¹
ofertê sportowo-rekreacyjn¹ z
bonusami dla tych, którzy
p³ac¹ tu podatki, aby mieszkañcy odczuli, ¿e ich podatki
id¹ na namacalne rzeczy, z
których mog¹ korzystaæ.
- Jak zamierza Pan
usprawniæ skomunikowanie
Bia³o³êki z centralnymi
dzielnicami, czy bêdzie Pan
zabiega³ o tramwaj wzd³u¿
ulicy Modliñskiej, a tak¿e
o metro na Bia³o³êkê?
- Myœlê, ¿e staraæ siê mo¿na
i nawet trzeba. Jeœli chodzi o
tramwaj wzd³u¿ Modliñskiej –
pierwsze dzia³ania przez spó³kê
Tramwaje Warszawskie zosta³y poczynione i bêdziemy
pilnowaæ tego tematu. Bêdziemy
te¿ zabiegaæ o przed³u¿enie
pierwszej linii metra na Bia³o³êkê
– zgodnie z zapowiedziami
prezydenta Trzaskowskiego.
Teraz skupiamy siê na inwestycji, która bêdzie realizowana

w pierwszej kolejnoœci - czyli na
budowie tramwaju na Zielon¹
Bia³o³êkê, który skomunikuje tê
czêœæ dzielnicy z powstaj¹cym
metrem. Inwestycji nie prowadzi
dzielnica, ale oczywiœcie bêdziemy spó³ce Tramwaje
Warszawskie patrzeæ na rêce.
To bardzo istotna inwestycja,
pozwalaj¹ca „odkorkowaæ”
wschodni¹ Bia³o³êkê, która
jest s³abo skomunikowana z
centrum miasta. A inwestycje
w linie tramwajowe to bardzo
dobre rozwi¹zanie, bo w stosunkowo krótkim czasie, du¿o
taniej ni¿ w przypadku budowy
metra, usprawniaj¹ komunikacjê
ca³ych rejonów dzielnicy.
Natomiast dla dzielnicy najistotniejsz¹ spraw¹ pozostaje
poprawa infrastruktury drogowej
i na tym musimy siê skupiæ.
- Do realizacji tych wszystkich planów potrzebna jest
zgodna wspó³praca zarz¹du
i radnych. Jak Pan sobie
wyobra¿a funkcjonowanie
obecnej koalicji na Bia³o³êce
i wspó³pracê ze Stowarzyszeniem Razem dla Bia³o³êki?
Myœlê, ¿e wspó³praca z
radnymi i wiceburmistrzem
Mackiewiczem uk³ada siê
dobrze. S¹ to osoby mocno
zwi¹zane z Bia³o³êk¹, wiêc
wszystkim zale¿y, ¿eby mieszkañcy byli zadowoleni z pracy
samorz¹du. Przez ostatnich
parê lat by³o du¿o k³ótni i
nikomu to nie s³u¿y³o. Teraz
wszyscy chc¹ wspó³pracowaæ. Gdzieœ na du¿ej arenie
politycznej s¹ podzia³y, ale my
jesteœmy w tutejszym samorz¹dzie w trochê innej sytuacji.
Tu powinno byæ miejsce na
pracê dla dzielnicy, a nie na
polityczne spory.
Myœlê, ¿e przede wszystkim
musimy rozmawiaæ. Rozmowa,
mniej k³ótni, skupianie siê na
problemach mieszkañców –
to powinno charakteryzowaæ
zarz¹d.
Chodzi te¿ o to, aby zarz¹dzanie nie budzi³o kontrowersji,
¿eby by³a du¿a transparentnoœæ wykonywanych przez
nas dzia³añ. Na stronie dzielnicy
wprowadziliœmy dodatkowe
zak³adki, takie jak np. Sprawy
Lewandowa, gdzie bêdziemy
pokazywali wszystkie istotne dla
mieszkañców tematy, pisma,
decyzje, ¿eby mieszkañcy
mieli œwiadomoœæ jak zarz¹d
dzia³a, jakie podejmuje kroki.
Ale najwa¿niejsza jest
rozmowa. Patrzeæ, s³uchaæ i
realizowaæ to, czego chc¹
mieszkañcy – to s¹ moje
zasady, których bêdê siê
trzyma³. Pomaga³em w kampanii prezydenta Trzaskowskiego i w pe³ni podpisujê siê
pod jego has³em „Warszawa
dla wszystkich”. Bia³o³êka
musi byæ dla wszystkich. Dla
ró¿nych grup wyznaniowych,
spo³ecznych, dla niepe³nosprawnych.
Wszystkie grupy powinny
czuæ siê tu dobrze, a my jako
zarz¹dzaj¹cy dzielnic¹ nie
mo¿emy pokazywaæ, ¿e ktoœ
jest lepszy, a ktoœ gorszy.
Pod moim zarz¹dem niczego
takiego nie bêdzie. Nie bêdê
budowa³ ró¿nic. Postaram siê,
¿eby by³o to spokojne 5 lat
zgodnej pracy dla wszystkich
mieszkañców Bia³o³êki.
Rozmawia³a
Joanna Kiwilszo

Grzegorz Kuca
- burmistrz Bia³o³êki

Doœwiadczony samorz¹dowiec, zwi¹zany z samorz¹dem
warszawskim od 2008 roku.
Zajmowa³ kolejno stanowiska
od inspektora do zastêpcy
burmistrza. Jak ma³o kto zna
specyfikê pracy w urzêdzie
miasta. Odnosi³ wiele sukcesów w dzielnicy Bemowo, m.in.
na gruncie infrastruktury,
sportu, spraw spo³ecznych,
pozyskiwania œrodków dla
dzielnicy.
Absolwent Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego
na kierunku Zarz¹dzanie i
Marketing. Ukoñczy³ podyplomowe studia z zakresu
Prawa zamówieñ publicznych. A w 2017 roku ukoñczy³ kurs w Szkole G³ównej
Handlowej „Zarz¹dzanie
obiektami u¿ytecznoœci
publicznej”.

Cz³onek Towarzystwa
Przyjació³ Warszawy.
Otwarty, przedsiêbiorczy,
dynamiczny i stanowczy.
Prywatnie interesuje siê
sportem, motoryzacj¹ i
histori¹. W wolnym czasie
podró¿uje, jeŸdzi na rowerze,
czyta.

www.ABCK.pl
- ZARZ¥DZANIE
- ADMINISTROWANIE
- WSPÓLNOTY
- REFERENCJE
- SERWIS TECHNICZNY
- KSIEGOWOŒÆ
ON-LINE - 24h
tel.

530 530 330

4 nowa gazeta praska

Prascy rzemieœlnicy
odchodz¹ w ciszy
Prze³om poprzedniego i obecnego roku przyniós³ bez- drugiej, przedstawiciele œropowrotne zmiany na rzemieœlniczej mapie Pragi. Zniknê³y dowisk artystycznych, którzy
dwie uznane pracownie rzemieœlnicze, obie z bran¿y wytworom swojej pracy
krawieckiej. Zak³ad Jerzego Hlasnego, znanego nie tylko staraj¹ siê nadaæ bardziej
klientom, jako „Pan Igie³ka”, przy Wileñskiej 11 zosta³ u¿yteczne formy. Takie osoby
zamkniêty w zwi¹zku z odejœciem mistrza na emeryturê. dobrze widoczne s¹ np. w
Z kolei bêd¹c ju¿ na emeryturze, pracowniê krawieck¹ bran¿y stolarskiej.
na Szmulkach, przy Siedleckiej 27, wci¹¿ prowadzi³ Józef
Miasto i jego agendy zaOliwiñski. Niestety, na pocz¹tku grudnia ub. roku mistrz czynaj¹ dostrzegaæ problem
Józef nagle zmar³. Zak³ad przy Siedleckiej wraz ze œmier- zmian w strukturze rzemios³a.
ci¹ swojego w³aœciciela zosta³ formalnie zamkniêty, a Od kilku lat realizowane s¹
pozostawione wyposa¿anie, w tym wiele cennych narzêdzi projekty edukacyjne przyblikrawieckich, gromadzonych przez Oliwiñskiego przez ca³e ¿aj¹ce pracê rzemieœlników
¿ycie zawodowe, znalaz³o nowych nabywców.
(pionierskie dzia³ania na tym polu
To powtarzaj¹ce siê przy- nie tylko Pragi zaczynaj¹ prowadzi Muzeum Warszawk³ady zmian zachodz¹cych w pojawiaæ siê nowi rzemieœlnicy. skiej Pragi), ponadto pojawi³y
œrodowisku rzemieœlniczym To z jednej strony osoby z siê konkretne postulaty, by
nie tylko na Pradze, ale i w doœwiadczeniem zawodo- stworzyæ na Pradze nowoca³ym mieœcie. Spoœród ok. 60 wym z korporacji, które na czesn¹ przestrzeñ dla rzepracowni rzemieœlniczych pewnym etapie ¿ycia postano- mieœlników, w której mogliby
zmapowanych kilka lat temu wi³y siê przebran¿owiæ, a z tworzyæ i jednoczeœnie wymiena Pradze-Pó³noc przez aktywistów ze stowarzyszenia
„Miasto jest Nasze” kilka bezpowrotnie zniknê³o. Najczêstsze powody to oczywiœcie
czynniki biologiczne (podesz³y
wiek i brak nastêpców), naW czwartek, 17 stycznia, obchodziliœmy kolejn¹ rocznicê
p³yw masowej produkcji, wyzwolenia lewobrze¿nej Warszawy spod w³adzy niemieckiego
szczególnie z Chin, a tak¿e okupanta przez ¿o³nierzy Armii Czerwonej i Ludowego
koniecznoœæ opuszczenia do- Wojska Polskiego. Do dziœ, nie tylko wœród historyków,
tychczasowych zak³adów w trwa spór, czy by³o to wyzwolenie, czy te¿ pocz¹tek nowej
zwi¹zku z realizowanymi na okupacji. Faktem jest, ¿e na terenach zajmowanych przez
Pradze nowymi inwestycjami.
Sowietów trwa³y masowe represje skierowane wobec
W tym ostatnim przypadku
cz³onków podziemia niepodleg³oœciowego, w tym akowców
czêœæ starszych rzemieœlnii ¿o³nierzy Narodowych Si³ Zbrojnych. Swoistym poligonem
ków nie jest ju¿ tak chêtna do
takich represji by³a od jesieni 1944 r. Praga, czy szerzej
rozpoczynania wszystkiego
ca³y prawy brzeg, gdzie w kilkudziesiêciu (adresów wci¹¿
od nowa, w czêsto nieznanym
przybywa) miejscach odosobnienia i kaŸni przetrzymywani,
miejscu. Jeœli rzemieœlnicy
a nierzadko torturowani i pozbawiani ¿ycia przez przednie maj¹ przy tym m³odszych
stawicieli sowieckiej bezpieki, byli w³aœnie ¿o³nierze,
nastêpców (a najczêœciej
urzêdnicy i wspó³pracownicy rz¹du londyñskiego.
nie maj¹), tym ³atwiej podj¹æ
Z tym trudnym tematem „Teoria Wyzwolenia. Wardecyzjê o likwidacji dotychdotycz¹cym
Pragi od kilku lat szawska Praga”, której preczasowej dzia³alnoœci.
mierzy
siê
Anna
Straszyñska, miera odby³a siê w³aœnie w
Sytuacja nie jest jednak
ostatni czwartek, w Muzeum
tak dramatyczna. Mimo fak- za³o¿ycielka stowarzyszenia
Warszawskiej Pragi. Stra„Kolekcjonerzy
Czasu”.
Nietycznej likwidacji szkolnictwa
szyñska w swojej ksi¹¿ce
zawodowego o profilu rze- dawno, w³asnym sumptem
przedstawia ok. 50 adresów,
mieœlniczym, w przestrzeni wyda³a ksi¹¿kê zatytu³owan¹
w zdecydowanej wiêkszoœci
z dzisiejszej Pragi-Pó³noc, z
którymi zwi¹zane s¹ losy
przeœladowanych cz³onków
podziemia niepodleg³oœciowego. Obok znanych adresów,
takich jak objêty ochron¹
konserwatork¹ areszt NKWD/
UB przy Strzeleckiej 8, w
Zarz¹d Zieleni m. st. Warksi¹¿ce Straszyñskiej znaleŸæ
szawy podj¹³ siê zadania
mo¿na opisy i bogaty materia³
trudnego, ale oczekiwanego
ikonograficzny pochodz¹cy z
od dawna – zazielenienia
mniej znanych miejsc znajdug³ównych ulic Pragi Pó³noc.
j¹cych siê choæby przy KawêNa razie odby³y siê dwa etapy
czyñskiej, 11 Listopada, czy
konsultacji spo³ecznych dla
Wileñskiej. Ksi¹¿ka Straszyñul. Targowej, al. Solidarnoœci i
skiej nie jest oczywiœcie
ul. Jagielloñskiej. Podsumopierwsz¹ publikacj¹ dotywanie konsultacji, zapewne
cz¹c¹ „czerwonych adregodz¹ce potrzeby parkingowe
sów”. Prace dedykowane
kierowców z wymogami
Warszawie lub tylko Pradze
wspó³czesnego zielonego Wszystkie spotka³y siê z po- wydawa³y m.in. IPN oraz
parciem mieszkañców i przymiasta, poznamy wkrótce.
Fundacja Hereditas, niemniej
Wed³ug za³o¿eñ przedsta- czyni³y siê do poprawy bilan- praskiej spo³eczniczce uda³o
wionych koncepcji, przestrzeñ su zieleni na Pradze Pó³noc. siê bardzo szeroko nakreœliæ
ulic ma siê wzbogaciæ nie tylko Ale to dzia³ania punktowe, mechanizm represji i wskao wysokiej jakoœci zieleñ, przy- doraŸne, w swym za³o¿eniu zaæ szereg miejsc, które nie
wracaj¹c¹ im charakter ulic maj¹ce pokazaæ w³adzom dal- by³y wczeœniej znane badamiejskich. Z tego powodu szy po¿¹dany przez miesz- czom (11 Listopada 66, Kam.in. gêœciej maj¹ siê pojawiæ kañców kierunek zmian. Pora wêczyñska 41). To efekt
tak¿e ³awki i miejsca wydzielone wreszcie na dzia³ania kom- mrówczej pracy z dokumenz ulicy, przeznaczone do wypo- pleksowe, uwzglêdniaj¹ce tami, docierania do wci¹¿
czynku pieszych, tzw. parklety. tak¿e utrzymanie zieleni i ca³e ¿yj¹cych œwiadków tamtych
Ulice maj¹ zachêcaæ do cho- mnóstwo innych dzia³añ, po- wydarzeñ, a tak¿e badañ
dzenia pieszo, co zw³aszcza prawiaj¹cych jakoœæ ¿ycia w prowadzonych na miejscu,
w przypadku Jagielloñskiej od mieœcie. Przy temperaturach polegaj¹cych np. na poszuronda do trasy Toruñskiej, jest latem przekraczaj¹cych 30oC kiwaniach ró¿nych inskrypcji
nie lada wyzwaniem.
jest to po prostu koniecznoœæ. pozostawionych przez wiêzioOd lat zg³aszam do bud¿eKarolina Krajewska ne osoby na œcianach piwnic,
tu partycypacyjnego projekty
przewodnicz¹ca zamienianych na podrêczne
pomagaj¹ce zazieleniæ Pragê.
Rady Osiedla Œliwice karcery.

niaæ doœwiadczeniem. St¹d
pomys³ utworzenia na Szmulkach, w M³ynie Michla, o którego ocalenie od lat zabiegaj¹
cz³onkowie Praskiego Stowarzyszenia Mieszkañców
„Micha³ów” Praskiego Domu
Rzemios³a. Ubieg³oroczne
konsultacje spo³eczne w tej
sprawie daj¹ du¿e nadzieje
na realizacjê tego pomys³u.
Oczywiœcie wspieranie lokalnego rzemios³a nie zale¿y
tylko od miasta. Du¿o mocy
sprawczej maj¹ sami mieszkañcy, konsumenci. To od
wyborów, których dokonuj¹,
kupuj¹c np. produkowany
maszynowo tani kaszkiet w
jednej z galerii handlowych,
zamiast nieco dro¿szej, ale
wykonanej na zamówienie
czapki w dzia³aj¹cej od
ponad 100 lat pracowni
Cieszkowskich, zale¿y, czy
rzemieœlnikom op³acaæ siê
bêdzie prowadzenie biznesów z tradycjami.
Krzysztof Michalski

Trudne adresy Pragi

Po s¹siedzku

Zielone ulice Pragi

Ksi¹¿ka Straszyñskiej
stanowi cenny przyczynek do
dalszych badañ nad trudnym
okresem w dziejach Pragi,
jakim by³y lata 40., a tak¿e do
dyskusji o polityce pamiêci.
Pracê mo¿na zakupiæ na
allegro lub kontaktuj¹c siê z
autork¹ poprzez profil na
Facebooku „Teoria Wyzwolenia.
Warszawska Praga”.
Krzysztof Michalski

Dom Kultury Zacisze
ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
ZIMA W MIEŒCIE
28.01-1.02 godz. 10.30-11.30 - Zajêcia ruchowe dla dzieci
w wieku 6+. Op³ata: 80 z³ karnet, wejœcie pojedyncze 20 z³.
28.01-1.02 godz. 11.40-12.40 - „Japonia daleka i bliska”
zajêcia dla dzieci w wieku 6+. Op³ata: 80 z³ karnet, wejœcie
pojedyncze 20 z³.
28.01-1.02 godz. 13.00-14.00 - Karate/sporty i sztuki walki
zajêcia dla dzieci w wieku 6+. Op³ata: 80 z³ karnet, wejœcie
pojedyncze 20 z³.
28.01-1.02 godz. 10.30-14.00 - Zajêcia ruchowe, „Japonia…”
i Sztuki walki. Wspólny karnet: 210 z³. Istnieje mo¿liwoœæ
wykupienia zajêæ œwietlicowych w godz. 14.00-16.30.
Op³ata 5 z³/dzieñ.
28.01-1.02 godz. 9.00-13.00 - TWÓRCZE BUDOWANIE
i LEGO ROBOTY - Odnawialne Ÿród³a energii. Zajêcia dla
dzieci w wieku 6-12 lat. Op³ata 230 z³ karnet
28.01-1.02 godz. 17.00-18.00 - Survivalowe ABC zajêcia
dla dzieci 6+. Op³ata: 80 z³ karnet, wejœcie pojedyncze 20 z³.
28.01-1.02 godz. 18.30-19.30 - SAMOOBRONA/COMBAT zajêcia
dla doros³ych. Op³ata: 100 z³ karnet, wejœcie pojedyncze 25 z³.
4-8.02 godz. 7.30-16.30 - Wyprawa do Ÿróde³ czyli eko-ZIMA
na Zaciszu - twórcze warsztaty dla dzieci 6-12 lat. Op³ata:
260 z³ karnet. Zapraszamy na zimow¹ wyprawê po naszej
Ziemi, w g³¹b naszej Ziemi, i… dooko³a naszej Ziemi!
Przyjrzymy siê drzewom, ptakom, zwierzêtom. Zajrzymy do
Ÿróde³ i dowiemy siê czym jest ekologia. Przez tydzieñ
bêdziemy tworzyæ, rysowaæ, malowaæ, tañczyæ, eksperymentowaæ, gi¹æ, ci¹æ, budowaæ, bawiæ siê mod¹. A to wszystko
zrobimy u¿ywaj¹c tylko materia³ów ekologicznych!
4-8.02 godz. 17.15-18.30 - Taniec towarzyski dla m³odzie¿y.
Op³ata: karnet 90 z³, pojedyncze wejœcie 20 z³
4-8.02 godz. 18.45-20.15 - Taniec towarzyski dla doros³ych.
Op³ata: 130 z³, pojedyncze wejœcie 40 z³
4-8.02 godz. 20.15-21.15 - Salsa/latino. Op³ata: 90 z³,
pojedyncze wejœcie 20 z³
15.02 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury: 80-lecie
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wstêp wolny.
24.02 (niedziela) godz. 17.00 - „Poza ramami” otwarcie wystawy
Mariusza O³owskiego. Wernisa¿owi towarzyszy koncert.
25.02 (poniedzia³ek) godz. 12.45 - ABC Bud¿etu partycypacyjnego 2020. Spotkanie informacyjne i aktywuj¹ce do
sk³adania projektów w obszarze Zacisze! Wys³uchamy,
doradzimy i pomo¿emy z³o¿yæ wniosek. Wstêp wolny.

Kontrolujemy przewóz osób i taksówki
Warszawa dba o to, aby mieszkañcy i turyœci podró¿owali
bezpiecznie i w odpowiednich warunkach. W celu zachowania
w³aœciwego standardu œwiadczonych us³ug, przez ca³y
2018 rok miasto wraz ze s³u¿bami prowadzi³o kontrole
podmiotów wykonuj¹cych transport drogowy osób.
W 2018 r. w Warszawie ak- wych i zwrócenie ich uwagi na
tywnych by³o 11421 licencji mo¿liwe zagro¿enia p³yn¹ce z
taksówkowych. W minionym dzia³alnoœci nieuczciwych
roku przedsiêbiorcom miasto przewoŸników.
wyda³o 1315 nowych licencji
Ponadto sprawdzono 577
taksówkowych oraz 199 no- przedsiêbiorców. Miejskie
wych licencji na przewóz osób kontrole dotyczy³y spe³niania
samochodem osobowym. wymogów bêd¹cych pod1218 licencji zosta³o wygaszo- staw¹ do posiadania udzielonych z powodu zamkniêcia nej licencji b¹dŸ zezwolenia
dzia³alnoœci gospodarczej na wykonywanie zawodu
przez przedsiêbiorców œwiad- przewoŸnika drogowego.
cz¹cych tego rodzaju us³ugi.
£¹cznie wygaszono 1218
Osoby chc¹ce wykonywaæ uprawnienia transportowe,
zawód taksówkarza, musz¹ wszczêto 282 postêpowania
przejœæ szkolenie, które koñczy administracyjne i wydano 377
siê egzaminem z topografii decyzji o cofniêciu posiadastolicy oraz przepisów prawa nych uprawnieñ. W wyniku
miejscowego (m.in. cen urzêdowych prowadzonych postêpowañ
oraz przepisów porz¹dkowych). wydano 249 decyzji o na³o¿ePozwala to na podnoszenie nie kary administracyjnej na
jakoœci us³ug przewozowych, podstawie art. 95a ust. 1 ustawy
œwiadczonych przez warszaw- o transporcie drogowym (nieskich taksówkarzy. W 2018 roku zwrócenie druku licencji b¹dŸ
odby³o siê 77 egzaminów, w zezwolenia). W roku 2018
których wziê³o udzia³ 1371 wystawiono 363 tytu³y wykonawosób. Wynik pozytywny uzy- cze celem wyegzekwowania
ska³o 740 (54 proc.) zdaj¹cych, nale¿nych wierzytelnoœci.
a 235 z nich wyst¹pi³o z wnioWspólne kontrole
skiem o wydanie licencji taxi.
Przez ca³y 2018 rok ratusz proW 2018 roku miasto przepro- wadzi³ wspólne kontrole z Policj¹,
wadzi³o równie¿ dwie kampanie Mazowieckim Urzêdem Celnoinformacyjne. Ostatnia edycja Skarbowym w Warszawie, Inrealizowana by³a pod has³em spekcj¹ Transportu Drogowego,
„Wybierz bezpieczeñstwo, Stra¿¹ Graniczn¹ oraz Stra¿¹
jedŸ warszawsk¹ taksówk¹”. Miejsk¹ m.st. Warszawy, pod k¹tem
G³ównym celem akcji by³o sprawdzenia legalnoœci przewozu
podniesienie poziomu wiedzy osób samochodem osobowym i
pasa¿erów na temat zasad taksówk¹ oraz przestrzegania
œwiadczenia us³ug taksówko- obowi¹zuj¹cych norm prawnych.

W sumie, w 2018 roku
wspólnymi kontrolami objêliœmy 2685 przewoŸników. W
936 przypadkach kontrolerzy
stwierdzili nieprawid³owoœci.
Najczêœciej wystêpuj¹cymi
uchybieniami by³o:
- kierowanie pojazdem przez
kierowców, którzy nie zdali
egzaminu z przepisów i topografii miasta (590 przypadków),
- œwiadczenie transportu
drogowego przez osoby bez
licencji (256 przypadków),
- brak kasy fiskalnej (139
przypadków),
- brak uprawnieñ do kierowania
pojazdami (26 przypadków).
Zatrzymano 98 dowodów
rejestracyjnych oraz 7 praw jazdy.
Dodatkowo Stra¿ Graniczna
prowadzi³a kontrole legalnoœci
pobytu obcokrajowców wykonuj¹cych przewóz osób pojazdem
nieoznakowanym jako taksówka.
W trzech przypadkach wszczêto procedurê wyjaœniaj¹c¹.
O tym pamiêtaj, gdy wsiadasz do taksówki
Wszystkie licencjonowane
warszawskie taksówki musz¹ posiadaæ lampê na dachu z napisem „TAXI”. Na przedniej szybie
pojazdu powinna znajdowaæ siê
tabliczka zawieraj¹ca hologram
wraz z numerem licencji warszawskiego taksówkarza oraz
numerem rejestracyjnym samochodu. Dodatkowo na przednich
drzwiach powinien znajdowaæ siê
¿ó³to-czerwony pas z wyraŸnym,
piêciocyfrowym numerem bocznym oraz herb Warszawy.

Po¿ar pustostanu na ¯eraniu
Po¿ar, w wyniku którego ¿ycie straci³o szeœæ osób, zimowym, w czasie mrozów,
przypomina, ¿e problem pomocy dla bezdomnych jest nawet dwa razy dziennie. Dwa
wci¹¿ aktualny.
razy w tygodniu rozwo¿ona
Tragiczne w skutkach ¿e problem istnieje: wielu ludzi, jest ciep³a zupa. Ostatnio do
zdarzenie mia³o miejsce 25 szczególnie zim¹ potrzebuje bezdomnych jeŸdzi równie¿
grudnia przy ulicy Spedycyjnej pomocy. Najczêœciej do miejsc Uliczny Patrol Medyczny,
na ¯eraniu. PóŸnym wieczorem zajmowanych przez bezdomnych wspólne przedsiêwziêcie
stra¿ po¿arna otrzyma³a zg³o- docieraj¹ stra¿nicy miejscy. Caritas Polska, Stra¿y Miejskiej
szenie, ¿e p³onie drewniany Kontroluj¹ pustostany, wêz³y i Oddzia³u Warszawskiego
budynek, jeden z usytuowanych cieplne, altanki, opuszczone ma- Stowarzyszenia Lekarze Nadziei,
w tej okolicy magazynów i gazyny, dowo¿¹ ciep³e posi³ki, rozwo¿¹c gor¹c¹ herbatê i
zabudowañ gospodarczych. odzie¿ i koce. O informacje na udzielaj¹c pomocy lekarskiej.
Pustostan na ¯eraniu,
Na miejsce zosta³y skierowane temat zorganizowanej pomocy
cztery zastêpy stra¿y. Z p³on¹cego dla bezdomnych w rejonie ¯era- gdzie dosz³o do tragedii, te¿
budynku wyniesiono cztery nia zwróciliœmy siê do Leszka by³ regularnie kontrolowany,
butle z gazem, które trzeba GoŸdziewskiego z Referatu ale osoby tam mieszkaj¹ce
nie ¿yczy³y sobie pomocy. Raz
by³o sch³odziæ, gdy¿ grozi³y Prasowego Stra¿y Miejskiej.
Stra¿ Miejska ustali³a 12 tylko, mieszkaj¹ca tam kobieta
wybuchem. Dopiero póŸniej,
przeszukuj¹c pogorzelisko, miejsc przebywania osób skorzysta³a z pomocy mestra¿acy odkryli szeœæ zwêglo- bezdomnych na terenie Pragi dycznej. W pozosta³ych przynych cia³. Na miejscu pojawili Pó³noc i Targówka oraz ko- padkach bezdomni zapewniali,
siê policjanci i prokurator, lejnych 12 takich miejsc na ¿e radz¹ sobie sami, nawet
którzy przeprowadzili oglêdzi- terenie Bia³o³êki. Miejsca te s¹ dorywczo pracuj¹ i zbieraj¹
ny miejsca zdarzenia.
regularnie kontrolowane ca³y z³om. Najwidoczniej jednak z
Ju¿ nastêpnego dnia w rok codziennie, a w okresie zimnem sobie nie poradzili.
Prokuraturze Rejonowej
Warszawa Praga-Pó³noc zosta³o wszczête œledztwo w
kierunku czynu z art. 163 par. 1
pkt 1 kodeksu karnego, czyli
spowodowania po¿aru, zagra¿aj¹cego ¿yciu i zdrowiu
Julia nie jest ju¿ tak popularna jak przed dwoma laty.
wielu osób, nie wykluczaj¹c
W ubieg³ym roku na pierwsze miejsce rankingu najczêœciej
przyjêcia kwalifikacji zak³adanadawanych imion w stolicy powróci³a Zofia. Wœród m³odych
j¹cej nieumyœlnoœæ dzia³ania
warszawiaków nie by³o zaskoczenia. Jan niezmiennie
ewentualnego sprawcy. Wiapozostaje liderem wœród najpopularniejszych imion.
domo bowiem, ¿e pustostan
„TOP 10” w Warszawie
U m³odych warszawiaków bez
zajmowany by³ przez osoby
Jeœli warszawianka to Zofia, zmian. Jan niezmiennie od lat
bezdomne. Nieumyœlne zapozostaje liderem najchêtniej
prószenie przez nich ognia jeœli warszawiak to Jan.
wybieranych imion wœród ch³opMieszkañcy
stolicy
od
lat
nieby³o i jest jedn¹ z analizowazmiennie wybieraj¹ te imiona ców urodzonych w Warszawie. W
nych i prawdopodobnych
dla swoich dzieci. Choæ na ubieg³ym roku na popularnoœci
przyczyn zdarzenia.
poszczególnych miejscach znacznie zyska³ natomiast AleksanJak poinformowa³ nas rankingu popularnoœci imion der, który awansowa³ z pi¹tego
rzecznik Prokuratury Rejonowej zasz³y niewielkie zmiany, to miejsca w roku 2017 na drugie
Warszawa Praga-Pó³noc, Mar- „TOP 10” od lat jest ten sam. w 2018. Na dalszych pozycjach
cin Saduœ, œledztwo potrwa
W 2018 roku najczêœciej wybie- – w podobnej jak przed rokiem
jeszcze kilka tygodni, poniewa¿ ranym imieniem dla dziewczynek, kolejnoœci – uplasowali siê: Antrzeba poczekaæ na opiniê które urodzi³y siê w Warszawie, toni, Jakub i Stanis³aw. Dalej
bieg³ych z zakresu po¿arnictwa by³a Zofia. Imiê to wyprzedzi³o byli: Franciszek, który spad³ z
Juliê, która jedynie przez rok by³a czwartej pozycji, a tak¿e Adam,
i na zidentyfikowanie ofiar.
Szymon i Miko³aj. Dziesi¹tkê zamyI na tym koniec, sprawa w³a- liderk¹ warszawskiego rankingu. ka Ignacy – w 2017 roku ostatni¹
Trzecie
miejsce,
podobnie
jak
w
œciwie zosta³a ju¿ zapomniana,
lokatê zajmowa³ Wojciech.
bo te¿ wydaje siê oczywista - 2017 roku, zajê³a Zuzanna. DaW 2018 roku w Warszawie na
lej nast¹pi³y niewielkie zmiany. Z
pustostan zamieszkiwa³y osoby
siódmego miejsca na czwarte œwiat przysz³o 36 909 dzieci.
bezdomne, które czêsto dopod wzglêdem popularnoœci Dla porównania w 2017 roku
grzewaj¹ siê w nieodpowie- awansowa³a Maria, która tym sa- w stolicy urodzi³o siê 36 978, a
dzialny sposób, o zaprószenie mym wyprzedzi³a Alicjê, Hannê w 2016 roku – 36 106 dzieci.
ognia wiêc nietrudno, nie ma i Majê. Dziesi¹tkê najchêtniej
Doroœli mieszkañcy Warszasiê nad czym zastanawiaæ.
wybieranych imion ¿eñskich w wy coraz czêœciej decyduj¹ siê
Tymczasem tragedia na 2018 roku zamykaj¹ Helena, jednak zmieniæ swoje pierwotne
imiê lub nazwisko. Liczba wyda¯eraniu powinna nam uœwiadomiæ, Aleksandra i Natalia.

- Teraz mamy doniesienia,
¿e w miejscu niedawnego
po¿aru mieszkaj¹ ju¿ kolejne
4 osoby – poinformowa³ nas
Leszek GoŸdziewski. – Miejsce to jest znów regularnie
kontrolowane, szczególnie w
godzinach wieczorowo-nocnych.
Niestety, nie mo¿na nikogo
zmusiæ do przeniesienia siê
do noclegowni, gdzie panuj¹
twarde zasady zakazu spo¿ywania alkoholu. Mo¿na natomiast pomagaæ, nawet wtedy,
gdy ktoœ mówi, ¿e tej pomocy
nie potrzebuje. A przynajmniej
zawiadamiaæ o takich osobach s³u¿by miejskie. Prosta
czynnoœæ, a mo¿e decydowaæ
o ludzkim ¿yciu.
Stra¿ miejska apeluje, aby
zg³aszaæ obecnoœæ bezdomnych w pustostanach, na
dworcach czy ulicach, reagowaæ, kiedy widzimy, ¿e ktoœ
potrzebuje pomocy. Numer do
stra¿y miejskiej 986 jest
czynny ca³¹ dobê!
Joanna Kiwilszo

Zofia i Jan liderami
nych decyzji o zmianie imion i/
lub nazwisk roœnie. W 2016 roku
by³o ich 2372, w 2017 – 2463, a
w ubieg³ym roku – 2527.
Œluby coraz chêtniej w
plenerze
Choæ ogólna liczba ma³¿eñstw
zawieranych w Warszawie spada to nowo¿eñcy coraz chêtniej
korzystaj¹ z mo¿liwoœci zawarcia zwi¹zku poza sal¹ Urzêdu
Stanu Cywilnego. W 2016 roku
takich œlubów by³o 265, rok póŸniej – 267, a w 2018 roku odby³y
siê 283 takie ceremonie. M³ode
pary na miejsce œlubów w ubieg³ym roku wybiera³y najchêtniej
£azienki Królewskie, pa³ac Sobañskich w Al. Ujazdowskich,
pa³ac Zamoyskich przy ul. Foksal
oraz Fort Sokolnickiego.
W sumie, w stolicy w 2018 roku
zawarto 6502 ma³¿eñstwa. Spoœród nich 3649 to zwi¹zki zawarte
przed kierownikiem Urzêdu Stanu Cywilnego, a 2853 to œluby
konkordatowe. W porównaniu do
roku 2017 spad³a liczba ma³¿eñstw ogó³em. Wówczas na
œlubnym kobiercu pary stawa³y
6524 razy. W 2016 roku œlubów
w Warszawie odby³o siê 6709.
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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 31.12.2018 r. zosta³
wywieszony na 21 dni i podany do publicznej wiadomoœci
wykaz nr WGN/19/2018 dotycz¹cy przeznaczenia
nieruchomoœci po³o¿onych na terenie dzielnicy
Targówek do wydzier¿awienia na okres do 3 lat.

Walka o pawiklon
Utrzymanie pawilonu handlowego u zbiegu ulic £odygowej
i Radzymiñskiej to wa¿na sprawa dla lokalnej spo³ecznoœci.
Œwiadczy o tym wniosek o pozostawienie go, pod którym
podpisa³o siê ponad tysi¹c osób. Niewielkie punkty sprzeda¿y
u³atwiaj¹ mieszkañcom ¿ycie, zatem warto nie wykreœlaæ
ich z planów modernizacyjnych. Po co organizowaæ konsultacje spo³eczne, a potem ich wyniku nie braæ pod uwagê.
Mamy nadziejê, ¿e w³adze Targówka (radni i zarz¹d) spojrz¹
na ten temat nie jak na „opór mieszkañców”, lecz na wa¿n¹,
¿yciow¹ potrzebê lokalnej spo³ecznoœci i zagwarantuj¹
pozostawienie pawilonu. Do sprawy wrócimy.

Szanowna Redakcjo,
Zwracam siê do Pañstwa z proœb¹ o pomoc w ¿yciowej dla mnie
i bardzo istotnej dla spo³ecznoœci lokalnej sprawie utrzymania
pawilonu handlowego u zbiegu ulic £odygowa i Radzymiñska.
Obecnie prowadzone s¹ prace planistyczno-projektowe w
zakresie aran¿acji terenów zielonych tego rejonu, stanowi¹cego
czêœæ pasa drogowego powy¿szych ulic.
W ramach tych planów Zarz¹d Zieleni m.st. Warszawy zaplanowa³ sobie usuniêcie istniej¹cego od 8 lat pawilonu handlowego,
którego jestem w³aœcicielk¹ i na który mam wszystkie legalnie
wydane przez poszczególne Instytucje pozwolenia i dopuszczenia
(numer porz¹dkowy obiektu Radzymiñska 262A) i usytuowanie
w tym miejscu tzw. parku kieszonkowego obejmuj¹cego kilka
drzewek i jedn¹ - dwie ³aweczki. Oficjalnie ma to byæ miejsce
oczekiwania dla pasa¿erów pobliskiego przystanku komunikacji
miejskiej, znajduj¹cego siê ponad 70 m od planowanych ³awek!
W trakcie konsultacji spo³ecznych prowadzonych z Mieszkañcami tego rejonu oraz klientami korzystaj¹cymi z us³ug
prowadzonego przeze mnie pawilonu przez Zarz¹d Zieleni,
Zarz¹d Dróg Miejskich m.st. Warszawy w obecnoœci radnych
Rady Dzielnicy przekazaliœmy na piœmie stanowisko tych
Osób wnioskuj¹cych o pozostawienie potrzebnego, w ocenie
spo³ecznoœci lokalnej, punktu handlowego.
Pod wnioskiem o pozostawienie ww. pawilonu podpisa³o siê
ponad 1000 osób. Jednak¿e to stanowisko mo¿e byæ zignorowane,
gdy¿ ju¿ nawet obecna na spotkaniu Radna Rady Dzielnicy
Targówek uwa¿a g³os spo³eczeñstwa ¿¹daj¹cego pozostawienia
dobrze s³u¿¹cego ludziom pawilonu jako „opór mieszkañców”
a nie g³os, i to zdecydowany, w urz¹dzaniu swojego otoczenia.
Bardzo proszê Redakcjê o zainteresowanie siê powy¿sz¹
spraw¹ dla dobra spo³ecznoœci lokalnej, które to dobro - jak
widaæ - dla urzêdników i radnych jest wa¿ne jedynie w trakcie
kampanii wyborczej!

Bia³o³êcka karuzela

Spo³eczny
6 nowa obserwator
gazeta praska

Bariera kolejowa trzyma siê mocno

Kto z kim przystaje...

Warto czasem w felietonach wracaæ do
spraw, które mimo ich zasygnalizowania,
nie posunê³y siê ani o milimetr. Jedn¹ z
takich kwestii w przestrzeni Pragi, która
absorbuje moj¹ uwagê (ale zapewne nie
jestem tutaj odosobnionym przypadkiem)
od wielu lat, jest wo³omiñska linia kolejowa,
dziel¹ca nasz¹ dzielnicê na dwie czêœci.
Podzia³ ten jest niezwykle trwa³y i k³opotliwy, gdy¿ wp³ywa na oblicze zmian,
jakie nie mog¹ zajœæ w samym sercu Pragi.
U¿ywaj¹c bardziej dosadnej terminologii,
z powodu bariery kolejowej (oraz towarzysz¹cej jej Alei Solidarnoœci) Praga nie
mo¿e siê rozwijaæ tak, jak na to zas³uguje.
Na styku Nowej i Starej Pragi oraz Szmulek od lat nie mo¿e powstaæ nowoczesne
miasto, z przestrzeni¹ do zamieszkania i
do pracy. Nie mo¿e to byæ te¿ przestrzeñ,
która ³¹czy. Zw³aszcza, ¿e trudno nazwaæ
³¹cznikiem niewielk¹ ulicê Ireny Kosmowskiej, która zapewnia jedyne po³¹czenie
drogowe miêdzy jedn¹ i drug¹ czêœci¹

...takim siê staje. Na ostatniej sesji rady
dzielnicy Stowarzyszenie Razem dla Bia³o³êki zrezygnowa³o z kolejnego ze swoich
g³ównych postulatów. Otó¿ wbrew dotychczasowym deklaracjom, ¿e przewodnicz¹cy
komisji rewizyjnej powinien wywodziæ siê z
opozycji, radni RdB zag³osowali za wyborem na to stanowisko Kingi Solarek, nomen
omen sympatycznej i dobrzej rokuj¹cej
nowej radnej, jednak wywodz¹cej siê z partii
PO. Muszê tu zaznaczyæ, ¿e na tle robi¹cego siê coraz bardziej ja³owym cia³em RdB
pozytywnie wyró¿ni³ siê radny Marcin
Korowaj, który w tej sprawie wstrzyma³ siê
od g³osu. Dlaczego pozytywnie? Komisja
rewizyjna z natury rzeczy jest organem kontrolnym, który ma za zadanie wykonywanie
bie¿¹cego nadzoru nad dzia³alnoœci¹ lokalnego samorz¹du. Rola ta, dziêki RdB,
obecnie przypad³a Platformie Obywatelskiej.
Czyli nadzór na sprawowaniem w³adzy przez
PO-RdB pe³ni obecnie PO. Kolejn¹ spraw¹ jest
odrzucenie wniosku radnego PiS Dariusza
Ostrowskiego o rozpatrzenie punktu dotycz¹cego zgromadzonych na sali mieszkañców na pocz¹tku sesji. Sprawa ewidentna i
w oczywisty sposób u³atwiaj¹ca ¿ycie zebranym na sesji goœciom. Jednak koalicja
PO-RdB zag³osowa³a przeciwko tej zmianie.
Dlaczego? W kuluarach mówi siê, ¿e cel by³
jeden – nie promowaæ PiS. Z ¿alem stwierdzam, ¿e to politykierstwo w najgorszej
postaci. Zebrani mieszkañcy musieli przys³uchiwaæ siê wyborom do kolejnych komisji
rady dzielnicy w oczekiwaniu na rozpatrzenie
swojego punktu. Trwa³o to oko³o 3 godzin.
Du¿ym zaskoczeniem dla mnie by³a tak¿e
postawa RdB ws. bonifikat. Wobec wniosku
PiS w Radzie Warszawy i ostatecznie tak¿e

Pragi na odcinku niemal 2 kilometrów
od Targowej do granicy naszej dzielnicy
z Targówkiem.
Co mamy w zamian? Po pierwsze,
jeden wielki œmietnik. Ka¿dy kto choæ raz
by³ na terenie kolejowym po³o¿onym
po obu stronach linii wo³omiñskiej (dla
zainteresowanych – mo¿na tam swobodnie
wejœæ), musia³ siê natkn¹æ na setki dzikich
wysypisk, na których mo¿na znaleŸæ œmieci
domowe, sprzêt RTV, meble, kilometry
wypatroszonych kabli, stosy butelek po
napojach wyskokowych i masê innych rzeczy,
które trudno sobie wyobraziæ. Po drugie,
przestrzeñ tê zajmuj¹ punkty us³ugowe,
które niekoniecznie powinny byæ lokowane w samym sercu blisko 2-milionowego
miasta: skupy z³omu, myjnie samochodowe,
warsztaty samochodowe, czy kolejne stacje benzynowe. A w³aœnie takie biznesy
tam s¹, albo wkraczaj¹ w tê przestrzeñ.
Nie mo¿na przy tym pomin¹æ faktu, ¿e
tego typu inwestycje tworz¹ nastêpne

bariery – ka¿da posesja ma ogrodzenie,
którego istnienie odwleka w czasie budowê
lokalnych po³¹czeñ.
Czy mo¿na tê sytuacjê zmieniæ? To bardzo trudne pytanie. Choæ z natury jestem
optymist¹, to ze wzglêdu na fakt, ¿e
sprawa bariery kolejowej na Pradze rzadko
pojawia siê w debacie publicznej, odnoszê
wra¿enie, ¿e zwyciê¿a klasyczne „nie da
siê”. Nie da siê, bo nie ma pieniêdzy, bo s¹
bardziej pilne potrzeby, bo z kolej¹ siê nie
dyskutuje, bo tak by³o zawsze, bo… Wydawa³o siê, ¿e szans¹ na zmianê s¹ rz¹dowe
zapowiedzi wybudowania nowych budynków
mieszkalnych w ramach programu „Mieszkanie Plus” w³aœnie na terenach wzd³u¿ linii
wo³omiñskiej. Niestety, póki co na deklaracjach siê skoñczy³o. Nic w tej sprawie nie
wskóra³y równie¿ poprzednie w³adze
dzielnicy, mimo ¿e dzia³a³y w sytuacji
komfortowej maj¹c w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (podlega mu PKP)
przedstawicieli swojego obozu politycznego.

Czy sytuacja zmieni siê w tej kadencji
samorz¹du? Mam tak¹ nadziejê, mimo
ró¿nic politycznych miêdzy samorz¹dem, a
agendami pañstwowymi likwidacji bariery
rozwojowej Pragi, jak¹ dziœ jest kolej dziel¹ca przestrzeñ dzielnicy, powinien zostaæ
nadany najwy¿szy priorytet. To nie tylko
szansa dla Pragi, ale przede wszystkim dla
ca³ego miasta na m¹dre zagospodarowanie cennej przestrzenni w sercu stolicy.
Szkoda by³oby tê szansê zmarnowaæ.
Krzysztof Michalski
Porozumienie dla Pragi
Napisz do autora:
porozumieniedlapragi@gmail.com

Praski folwark

„Dziwny jest ten œwiat”
„Musi siê w nas rozpocz¹æ g³êbokie
szukanie prawdy, przede wszystkim w
naturze cz³owieka. Poznaæ j¹ g³êboko i
ca³kowicie, zrozumieæ, kim w³aœciwie jest
cz³owiek – to wielki ratunek dla œwiata
wspó³czesnego” twierdzi³ prymas kardyna³
Stefan Wyszyñski. Jak¿e adekwatne s³owa
do rzeczywistoœci. Tegoroczny fina³ WOŒP,
zakoñczony zabójstwem Œp. Paw³a Adamowicza, prezydenta Gdañska – wielka tragedia, która wywo³uje potêpienie, smutek
i ¿al. Wiele mówi siê o mi³oœci, wyrozumia³oœci
i wzajemnym szacunku. Utopia, marzenie,
czy realne zjawisko? To wszak od nas zale¿y,
czy damy siê zmanipulowaæ, czy podejmowaæ
bêdziemy w pe³ni przemyœlane decyzje.
Politycy, samorz¹dowcy powinni zrozumieæ,
¿e ich praca to s³u¿ba nam, ludziom, któr¹
sprawuj¹ w wyniku wyborów. To misja, w
której powinni „od siebie wymagaæ wiêcej,
choæby inni od nich mniej wymagali”.
Ponosiæ odpowiedzialnoœæ za czyny i s³owa.
Nie ujmuj¹c, ¿e w ich dzia³aniach to my,
mieszkañcy jawiæ siê winniœmy jako podmioty, a nie przedmioty.

Na sukces trzeba zapracowaæ, a na
szacunek zas³u¿yæ.
To maksyma równie¿ dla w³adz naszej
dzielnicy. Jest wiele spraw, wiele problemów
do rozwi¹zania, choæ tempo prac nie napawa optymizmem. Od 4 grudnia 2018 roku
mamy nowy zarz¹d dzielnicy. Zadania cz³onków zarz¹du, okreœlone uchwa³¹ nr 3/2018,
zmieniono na przestrzeni miesi¹ca, materia³ Ÿród³owy nie doczeka³ siê publikacji.
Niby dokument jawny, ale w Biuletynie Informacji Publicznej brak, podobnie jak
uchwa³ ze stycznia br. Czy¿by wyd³u¿one
ferie œwi¹teczno-noworoczne zarz¹du?
Reorganizacja struktury urzêdu dzielnicy
temat wa¿ny, to pracownicy go tworz¹ i s¹
jego najwiêksz¹ wartoœci¹, ale nie najwa¿niejszy. A mo¿e tzw. czystka polityczna?
Mieszkañcy dzielnicy oczekuj¹ konkretnych,
aktywnych dzia³añ, pozbawionych managerskiej chciwoœci, gniewu i pychy. Oczekuj¹
realizacji s³ów obecnego prezydenta stolicy:
„Najwa¿niejsze, aby byæ blisko ludzi”. Nie
wszystko bêdzie proste w realizacji, choæ
na pewno ³atwiejsze, maj¹c na wzglêdzie

jednoœæ partyjn¹ koalicji rz¹dz¹cej na
Pradze i w ratuszu. Wystarczy dostrzec
zagro¿enia, b³êdy w dotychczasowych
dzia³aniach i ich nie powielaæ, ale po prostu
podj¹æ kroki do ich wyeliminowania. Dodatkowo nale¿a³oby udzieliæ pe³nego wsparcia
jednostkom bud¿etowym, odpowiedzialnym
za kluczowe inwestycje w dzielnicy, przede
wszystkim wsparcia merytorycznego.
Do zakresu dzia³ania rady dzielnicy
nale¿y w szczególnoœci wybór cz³onków
zarz¹du i kontrola jego dzia³alnoœci, czy wnioskowanie w sprawach publicznych o znaczeniu
lokalnym, a dotycz¹cych obszaru dzielnicy
czy obs³ugi jej mieszkañców. Gospodarka
gruntami i nieruchomoœciami czyli Zintegrowany Program Rewitalizacji, ujêty w Wieloletniej Prognozie Finansowej; dofinansowanie oœwiaty czy gospodarka komunalna z
ochron¹ œrodowiska – to podstawowe kierunki rozwoju Pragi Pó³noc. Oby wybrani
przez nas radni nie zapomnieli o godnoœci,
rzetelnoœci i uczciwoœci w dzia³aniach na rzecz
dzielnicy i jej mieszkañców. Bez wzglêdu na
przynale¿noœæ partyjn¹ na poziomie dzielnicy

tylko wspó³praca jest w stanie zagwarantowaæ
jej rozwój i zapewniæ poczucie bezpieczeñstwa i dobrobytu dla mieszkañców.
„W konfrontacji strumienia ze ska³¹,
strumieñ zawsze wygrywa – nie przez
swoj¹ si³ê, ale przez wytrwa³oœæ”
Ma³gorzata Markowska
Stowarzyszenie Miejski Eksperyment
Mieszkaniowy MEM
malgorzata.h.markowska@gmail.com

PO, która wycofa³a siê z obni¿ki nale¿nych
mieszkañcom bonifikat z 98% na 60%,
jeden z liderów RdB napisa³, ¿e RdB nie ma
w tej sprawie zdania. To szokuj¹ce, ¿e w
sytuacji kiedy nawet PO zgadza siê ostatecznie z PiS, ¿e bonifikaty powinny byæ jak
najwy¿sze na korzyœæ mieszkañców Warszawy, ugrupowanie RdB deklaruje, ¿e nie ma
w tej sprawie zdania. Ciekawe, jakie zdanie
RdB bêdzie mia³o na temat planowanego na
ten rok dla dzielnicy Bia³o³êka najni¿szego
w historii bud¿etu. Wygl¹da na to, ¿e bêd¹
pomagaæ Platformie Obywatelskiej jakoœ
wybrn¹æ z tej decyzji prezydenta Trzaskowskiego, bo ju¿ dziœ chodz¹ s³uchy, ¿e choæ
w dzielnicy mamy zabezpieczone œrodki w
wysokoœci 7,5 mln z³ na zakup przedszkola,
to RdB poprze wycofanie siê z tego planu
w³¹cznie ze zmian¹ przeznaczenia œrodków
na inny cel. Nie wiem, jak¹ wiêksz¹ potrzeb¹
mieszkañców Bia³o³êki mo¿e byæ inny cel ni¿
przedszkole czy szko³a. Zapewne dowiemy
siê ju¿ niebawem.
£ukasz Oprawski
szef klubu radnych PiS na Bia³o³êce

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 18.01.2019 r. zosta³y
wywieszone na 21 dni i podane do publicznej
wiadomoœci wykazy nr WGN/1/2019 oraz WGN/2/2019
dotycz¹ce przeznaczenia nieruchomoœci po³o¿onych
na terenie dzielnicy Targówek do wydzier¿awienia
na okres do 3 lat.

Ch³odnym okiem
Prosto z mostu

O sprawiedliwoœæ komunikacyjn¹
Dziêki Portalowi Samorz¹dowemu trafi³
w moje rêce raport „Polska sprawiedliwa
komunikacyjnie” sporz¹dzony przez prof.
Tomasza Komornickiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
PAN. Raport syntetyzuje kilka ró¿nych
badañ polskich i europejskich, opartych
na oryginalnych metodologiach, znacznie
bardziej wyrafinowanych ni¿ policzenie
liczby kilometrów dróg czy torów w okolicy;
badania dotycz¹ dostêpnoœci transportowej miejscowoœci i regionów, w tym tak¿e
dostêpnoœci rynków pracy, szkó³ œrednich
i lekarzy. Kolorowe mapy wyraŸnie pokazuj¹, jaka przepaœæ cywilizacyjna zieje
pomiêdzy aglomeracj¹ warszawsk¹ i œl¹sko-krakowsk¹ (do tego mo¿e jeszcze
£odzi¹ i Wroc³awiem) a reszt¹ Polski. Tego
z Warszawy nie widaæ.
Raport potwierdz¹ moje obserwacje,
nabyte podczas turystycznego zwiedzania
ró¿nych zak¹tków kraju, ¿e - o dziwo znacznie lepiej rozwiniêta jest komunikacja
autobusowa w po³udniowej i wschodniej
czêœci Polski. To tam w miarê niszczenia
przez w³adze sieci po³¹czeñ kolejowych
zaroi³o siê od lokalnych przewoŸników
oferuj¹cych przejazdy tzw. busikami.
Polacy po raz kolejny wykazali siê przed-

siêbiorczoœci¹, natomiast na wysokoœci
zadania nie stanê³a biurokracja. Autorzy
raportów uskar¿aj¹ siê na znany fakt,
i¿ w Polsce nie istnieje elektroniczna baza
integruj¹ca rozk³ady jazdy wszystkich
przewoŸników - co stanowi standard w
wielu krajach Europy.
Tylko niektóre regiony czy powiaty
maj¹ lokalne bazy rozk³adów jazdy „busików”. Znam powiat, który po prostu
„wywiesi³” w internecie komplet skanów
wydanych pozwoleñ na przewóz zbiorowy osób, zawieraj¹cych rozk³ady jazdy co œwiadczy o tym, ¿e urzêdnicy rozumiej¹
problem, ale nie umiej¹ sobie z nim
poradziæ. Miêdzymiastowa komunikacja
autobusowa, inaczej ni¿ kolejowa i lotnicza, pozosta³a w XX wieku. Tym wiêkszy
podziw budz¹ badacze, którzy „w realu”
przekopali siê przez teczki z pozwoleniami przewozowymi w urzêdach, by móc
porównaæ dostêpnoœæ komunikacyjn¹
ró¿nych miejscowoœci.
Z map regionalnej dostêpnoœci drogowej
wyraŸnie wynika potrzeba utworzenia w
Polsce dwóch nowych województw. Jedyne du¿e czarne dziury komunikacyjne to
obszar pomiêdzy Pomorzem Gdañskim
i Pomorzem Zachodnim oraz g³êbokie

peryferie Mazowsza. I rzeczywiœcie,
pamiêtamy: postulaty utworzenia województwa koszaliñskiego oraz podzia³u
województwa mazowieckiego pojawia³y
siê najczêœciej. Ja wiem, ¿e to nie takie
proste, przes³anek do decyzji o granicach
województw jest wiêcej i sam nawet nie
jestem zwolennikiem podzia³u Mazowsza
- o czym kiedyœ tu pisa³em - ale w³adze
samorz¹dowe, decyduj¹ce o zagospodarowaniu przestrzennym i o œrodkach na
komunikacjê, powinny o tych mapach
pamiêtaæ.
Maciej Bia³ecki
maciej@bialecki.net.pl

Gdañsk 2019
Ten felieton nie powinien powstaæ.
Tragedia w Gdañsku nie powinna siê wydarzyæ. WOŒP w radosny sposób powinna
graæ a¿ do koñca œwiata i jeden dzieñ
d³u¿ej. Sta³o siê inaczej. Mowa nienawiœci
od lat ma³ymi krokami implementowana
do polityki do ¿ycia publicznego zbiera
swoje ¿niwo. Podzia³ spo³eczeñstwa na
lepszy i gorszy sort, zdradzieckie mordy,
zdrajcy stoicie tam, gdzie sta³o ZOMO,
portrety polityków, wieszane na szubienicach, bezkarnoœæ obozu rz¹dz¹cego od
spraw b³ahych po afery finansowe, powoduje i bêdzie powodowa³o pe³zaj¹c¹ wojnê polsko - polsk¹. Œmieræ Barbary Blidy i
brak sankcji dla osób za ni¹ odpowiedzialnych, to te¿ olbrzymia ceg³a w murze nienawiœci. Stawiam pytania czy osi¹gnê³a
ona apogeum w Polsce? Co jeszcze mo¿e
siê wydarzyæ? ¯adne ¿a³oby nie wróc¹
¿ycia Prezydenta Adamowicza. Czy bêdzie
to czas refleksji? Zapewne na krótko.
Potem wszystko wróci na stare tory. Rok
2019 jest bowiem szczególnym. Czekaj¹
nas podwójne wybory. Rz¹dowe media
dzieñ po tragedii da³y ju¿ popis. Po
raz pierwszy od dwóch lat obejrza³em
„Wiadomoœci”. Narracja by³a prosta jak
konstrukcja cepa. Mord w Gdañsku to robota szaleñca, winnymi s¹ Owsiak (Jurek,
dobrze ¿e zostajesz) jako organizator i

opozycja, jako kreator mowy nienawiœci w tle pokazano pomalowane farb¹ biura
pos³ów PiS. To by³o ¿a³osne. Na szczêœcie,
ludzie nie zawiedli. Milcz¹ce marsze to akt
solidarnoœci z rodzin¹ Prezydenta Adamowicza,
to niemy krzyk przeciwko bezprawiu. Nie
zna³em Prezydenta Adamowicza osobiœcie,
by³ wieloletnim samorz¹dowcem, jednym
z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce,
poch³oniêtym tym, co robi³. Najbardziej
dramatyczne jest to, ¿e by³ na scenie,
g³osz¹c radoœæ i dobro dla wspó³obywateli,
a spotka³ siê z w³asnym zabójc¹. Sprawca
tej zbrodni nigdy, powtarzam - nigdy - nie
powinien wyjœæ na wolnoœæ. Po uroczystoœciach pogrzebowych Prezydenta, gdy
skoñczy siê ¿a³oba, Gdañsk wróci do normalnego funkcjonowania. Padnie wiele
górnolotnych s³ów ze wszystkich stron. PiS
nie odwa¿y³ siê mianowaæ komisarzem
Gdañska do czasów przedterminowych
wyborów swojego cz³owieka. Zostanie nim
jedna z dotychczasowych zastêpców
Prezydenta Aleksandra Dulkiewicz. To
istotne w kontekœcie innych wa¿nych
wydarzeñ. Wszak rok 2019 to tak¿e 80.
rocznica wybuchu II wojny, a scenariusz
uroczystoœci na Westerplatte niejeden raz
dzieli³ administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹. Polityka jest brutalna i nie znosi
pró¿ni. Czy te wydarzenia bêd¹ jakimœ

prze³omem, jak wieszcz¹ jedni, porównuj¹c
je do zabójstwa Prezydenta Narutowicza?
Czy te¿ wpisz¹ siê w nasze polskie piekie³ko,
które od lat sobie fundujemy. Wydarzenia
roku 1922 zablokowa³y mo¿liwoœæ dojœcia do
w³adzy endecji, ale poœrednio utorowa³y te¿
drogê do w³adzy autorytarnej. Jak wp³yn¹
obecne, nie wiemy. Reakcje ludzkie na
portalach spo³ecznoœciowych i w mediach s¹
pe³ne ocen bardzo emocjonalnych. Czy mowê
nienawiœci mo¿na zast¹piæ mow¹ zrozumienia?
Smutno siê zacz¹³ rok 2019, mam
nadziejê, ¿e ca³y taki nie bêdzie.
Panie Prezydencie, spoczywaj w pokoju.
Ireneusz Tondera
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
US£UGI
AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
• Drzwi antyw³amaniowe

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

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

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

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
KONSERWATOR, z³ota r¹czka
606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,
www.serwis-rtv.waw.pl
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, 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

www.drzwiokna.waw.pl

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

Polska miejska i wiejska
Proszê Szanownych Pañstwa, Wojciech Cejrowski,
w³aœciciel kilku obywatelstw,
tak¿e w intencji niep³acenia
w Polsce podatków. Zwyzywa³
po wielokroæ od chamów Jaros³awa Kaczyñskiego w Radio
Wnet i obiecywa³, ¿e potrzeba
strzeliæ prezesa w pysk tzn. z liœcia.
https://www.youtube.com/
watch?v=CNDc7z6vTgw.
Koniecznie proszê wys³uchaæ.
Ró¿nica pomiêdzy Cejrowskim
a Kaczyñskim jest ¿adna, z tym
wyj¹tkiem, ¿e Cejrowski nie jest
w stanie wyrzuciæ Kaczyñskiego

z PIS-u, bo to jego prywatna
partia, a Kaczyñski jest w
stanie w sekundê wyrzuciæ na
zbity pysk Cejrowskiego z
telewizji, która jest publiczna.
Na tym te¿ polega obecna
polityka i jej anormalna zmiana.
Aliœci patrz¹c na s¹dy najni¿sze
i najwy¿sze przez Trybuna³ Konstytucyjny, spó³ki Skarbu Pañstwa, szkolnictwo etc., etc. a¿ do
cieciów w toaletach jakichkolwiek urzêdów pañstwowych, tê
zmianê widaæ a¿ za dobrze.
A co ³¹czy obu panów? Katolicyzm i jêzyk polski. Tak¿e

Darmowe pomiary t³uszczu
i zakwaszenia organizmu.
Poznaj przyczynê.
Najbli¿sze spotkanie 26 stycznia.
Zadzwoñ - tel. 602 267 377.

Zmiany na Bródnie - spotkania informacyjne
Za nieco ponad trzy tygodnie budowa metra na Bródnie
wkroczy w swój zasadniczy etap. Elementem przygotowañ do
rozpoczêcia tych prac jest równie¿ kampania skierowana do
mieszkañców osiedla. Jej czêœci¹ s¹ spotkania informacyjne.
– Proces wytyczania objazdów – mówi Robert Soszyñski,
i wdra¿ania zmian poprzedza zastêpca prezydenta m.st.
du¿a akcja informacyjna. Warszawy.
Oprócz plakatów, broszur i
Spotkanie dotycz¹ce prac
informatorów na przystankach zwi¹zanych z budow¹ stacji
s¹ to równie¿ spotkania z „Zacisze” i „Kondratowicza” odmieszkañcami. W najbli¿szym bêdzie siê w czwartek, 24
czasie odbêd¹ siê dwa. stycznia w Szkole Podstawowej
Pierwsze z nich poœwiêcone nr 379 im. Szarych Szeregów
zmianom wprowadzanym w przy ul. Turmonckiej 2. Potrwa
rejonie przysz³ej stacji „Bród- od godz. 18.00 do ok. 20.00.
no”, a drugie dotycz¹ce okolic
Spotkania z mieszkañcami to
stacji „Kondratowicza” i „Zacisze” jeden z elementów kampanii informacyjnej. Warszawiacy bêd¹
mogli zapoznaæ siê ze szczegóPROTEZY
³ami wprowadzonych zmian z
D E N T Y S T Y C Z N E materia³ów znajduj¹cych siê w
naprawa - ekspres
urzêdzie dzielnicy Targówek,
PRACOWNIA
domach kultury, bibliotekach,
oœrodkach sportu i rekreacji. MaPROTETYCZNA
teria³y informacyjne dotycz¹ce
Tarchomin II
zamkniêæ pojawi¹ siê tak¿e na
ul. Atutowa 3
klatkach schodowych bloków
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
po³o¿onych w bezpoœrednim s¹w godz. 16-20
siedztwie stacji. Bêd¹ te¿ w internecie: na miejskiej stronie
wtorek, czwartek w godz. 9-11
www.um.warszawa.pl, Metra
tel.
Warszawskiego (www.metro.waw.pl)
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE
oraz Zarz¹du Transportu Miejskiego (www.ztm.waw.pl). Ten

22 614-80-68

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1496 j.t.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
ze zm.) art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2018 poz. 995 ze zm.),
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta
sto³ecznego Warszawy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1817),

ZAWIADAMIAM,
o wszczêciu postêpowania na wniosek z³o¿ony 9 listopada
2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê
inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie ul. Dzikiej
Kaczki. W ramach inwestycji drogowej przewidziane jest:
budowa jezdni od istniej¹cej jezdni na d³ugoœci 49,06 m z
obustronnymi chodnikami i oœwietleniem, budowa zjazdu
na posesjê oraz budowa przepustu przez Kana³ Henrykowski.
Inwestycja bêdzie realizowana na terenie dzia³ek ew. nr:
8/12, 8/13, 35/3 (wydzielonej z dz. ew. nr 35) i 51 z obrêbu 4-01-04.
Stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z aktami sprawy oraz
zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: 22 443-82-85, pokój
nr 404b, w godzinach poniedzia³ek 8-16, czwartek 14-16, do
czasu wydania decyzji, nie krócej ni¿ 14 dni od dnia ukazania
siê obwieszczenia w prasie lokalnej.

ostatni przygotowuje równie¿
specjaln¹ kampaniê informacyjn¹
dotycz¹c¹ zmian w komunikacji
miejskiej. Na przystankach w
tygodniu poprzedzaj¹cym zmiany, jak równie¿ tydzieñ po ich
wprowadzeniu obecni bêd¹
informatorzy, a w autobusach
i tramwajach kursuj¹cych na
Bródnie pojawi¹ siê ulotki i
specjalne podwieszki informacyjne. W pobli¿u przysz³ego

placu budowy w tym czasie stanie
tak¿e punkt informacyjny. Informacje o zmianach publikowane
bêd¹ równie¿ w lokalnych mediach, a tak¿e za poœrednictwem
portali spo³ecznoœciowych.
Zmiany w ruchu drogowym
i komunikacji miejskiej, zwi¹zane z budow¹ II linii metra na
Bródnie, wdra¿ane bêd¹ etapami
przez trzy kolejne weekendy:
1-3, 8-10 i 15-17 lutego.

Kto przygarnie
Lamia czeka na dom ju¿ 3 lata.
Jest przepiêkn¹, d³ugow³os¹ kotk¹.
Bardzo lubi byæ blisko cz³owieka, œpi
przytulona. Uwielbia zabawê wêdk¹.
Jest spokojna i zrównowa¿ona, nie
najlepiej dogaduje siê jednak z innymi
kotami dlatego szukamy jej domu,
gdzie bêdzie jedynaczk¹. Domu
niewychodz¹cego z zabezpieczonymi
oknami/balkonem. Jest zdrowa,
wykastrowana. Ma oko³o 8 lat.
Kontakt w sprawie adopcji:
Ewa, tel. 600 390 210

b³êdy jêzykowe w mowie. O brak nadziei na skuteczn¹
nowa gazeta praska
zgrozo! Brak akcentów, ambo- szczepionkê w perspektywie kilku
nowe, ohydne, obraŸliwe, agre- lat. Wa¿ymy zatem argumenty.
sywne, nienawistne pokazanie Zagro¿enie dla produkcji miêsa
charakteru. £¹czy ich tak¿e wieprzowego, zablokowanie
klapa, w któr¹ wpiêli: Bóg, Honor eksportu, olbrzymie odszkodowai Ojczyzna na trzecim miejscu. nia dla w³aœcicieli ferm, koszty
To nie koniec oceny. Cejrowski diagnostyki i zwalczania chorodeklaruje siê jako ortokatolik. by. Poniewa¿ ta szala jest szal¹
Jako wyrachowany i cyniczny polityczn¹, biznesow¹, mekatol jest wiecznie niezadowo- dialn¹, a tak¿e pañstwow¹, to
lony z ¿ycia, jak reszta, a tak¿e mo¿na robiæ to, co Kaczyñski z
jest wiecznie niezadowolony z Cejrowskim. Natychmiastowo,
tych, na których g³osuje, ale za- sztandarowo i masowo. Jak za
wsze g³osuje na PIS - na partiê PRL-u, który doskonale pamiêjak on wyrachowan¹ i cyniczn¹. tam, który potêpiam jak ten
obecny. Na drugiej szali s¹
Cejro - PIS jest jak palenie
obroñcy zwierz¹t. ¯ó³te kamizelpapierosów. Daje u³udê zaki plus. Blokowanie polowañ,
spokojenia i przyjemnoœci, a
histeria medialna, happeningi,
dym, za który p³aci naród jest
petycje. Poœrodku szal mamy do
jak smog. Œmierdzi i z ust i z
czynienia z pestis i wszystkie
kiecek, i garniturów, i jak widaæ,
dziki, które zachoruj¹ - umr¹ w
wielu jest na³ogowo uzale¿niomêczarniach, a tak¿e to, ¿e dzinych. To, co napisa³em wy¿ej,
ki wyjadaj¹ leœne szkodniki i to,
mam nadziejê, jest wyrazem
¿e zabijaj¹c dziki pañstwowo
roztropnego uœwiadomienia o mo¿emy nie mieæ dzików i lasu.
naszej wspólnej przysz³oœci.
Ta choroba wymaga naukoweS³owo „pomór” to skrót pojêæ: go kompromisu. Z jednej strony
zaraza, masowoœæ, wysoka - bezwzglêdna bioasekuracja.
umieralnoœæ w cierpieniu, ³atwe Czyli odka¿anie przed wejœciem
roznoszenie. Tak¿e spadek i wjazdem do chlewni. Myœliwy po
krzepliwoœci, odwodnienie, wyjeŸdzie z lasu. Punkty bioaseobrzêk p³uc, dusznoœæ, œmieræ. kuracyjne dla spacerowiczów
Znamy fakty masowej œmierci i grzybiarzy. Tak¿e na Podlasiu
ponad stu dzików z jednej i Ma³opolsce niechlujnym i
watahy w jednej miejscowoœci kpi¹cym z prawa i przepisów.
w ci¹gu jednej doby. Pañstwo Zmniejszenie populacji dzików
polskie ponosi olbrzymie w spokojny, cywilizowany spokoszty odnajdywania zw³ok sób do granicy reprodukcji
dzików, pobierania prób z gatunku i wzajemny szacunek
martwych cia³, koœci, które s¹ dla ludzi po dwóch stronach
przekazywanie do kosztownych barykady i ich argumentów.
i skomplikowanych analiz.
Propagowanie wiedzy.
ASF Pestis africana suum.
Ps.1 Przez czas smutku
£aciñskie s³owo pestis ozna- palê œwiece Paw³owi Adamowicza coœ najbardziej z³ego, naj- czowi, m³odszemu koledze,
gorsz¹ zarazê. Na szczêœcie, którego bardzo lubiê, szanuinfekuje siê tylko u dzików i jê, choæ nie pozna³em. Ale czy
œwiñ wszelakiego rodzaju. trzeba siê znaæ, aby byæ na tym
Ludzie i inne gatunki ssaków samym poziomie? Byliœmy i zona razie nie ulegaj¹ infekcji. staniemy w tym samym struOkres inkubacji, czyli od wnik- mieniu œwiadomoœci, poleganiêcia wirusa jak¹kolwiek j¹cym na czynieniu dobra. Na
drog¹ trwa ok tygodnia. Potem wykonywaniu swojej pracy i
obserwujemy gor¹czkê ok. 40oC ¿yciu osobistym w tej intencji.
lub wy¿ej. Wybroczynowoœæ Teraz bêdê to kontynuowa³ na
wzd³u¿ listwy mlecznej. Wy- dole, a on zosta³ zmuszony,
broczyny, czyli krwawe wylewy aby robiæ na górze. ¯al. Wczepodskórne, wyra¿aj¹ spadek œniej pali³em dziewiêædziesi¹tkrzepliwoœci krwi i wysok¹ ce szóstce bez wyj¹tku.
temperaturê. S¹ sygna³em
Ps.2 Ka¿de spóŸnienie to
epidemii, na której zapobie¿e- nonszalancja, aliœci spóŸnienie
nie jest zwykle za póŸno.
na minutê ciszy w Sejmie, kiedy
I w³aœnie na jednej szali my wszyscy po Smoleñsku
mamy las i dziki, na drugiej ren- milczymy do tej pory to jest
town¹ hodowlê œwiñ, politykê, niewyobra¿alnie chore, proszê
polityków i media. Mamy te¿ Szanownych.
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Poborzañska 8
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85

Czarny, œliczny Orzeszek zosta³ znaleziony w stanie skrajnego
wycieñczenia. W tej chwili jest zdrowym, weso³ym kociakiem.
Ma oko³o 10 miesiêcy, nie odstêpuje
na krok Ani - opiekunki z domu
tymczasowego. Nadrabia zaleg³oœci kiedy
zamiast byæ radosnym kocim dzieckiem,
musia³ walczyæ o przetrwanie.
Orzeszek szuka domu z innym weso³ym kotem, domu niewychodz¹cego
z zabezpieczonymi oknami/balkonem.
Jest odrobaczony, wykastrowany.
Kontakt w sprawie adopcji:
Ewa, tel. 600 390 210
Ta piêknie umaszczona bura
kotka jest niezwyk³ym przytulasem,
doskonale odnajduje siê w kocim
stadzie, dlatego szukamy dla niej
domu sta³ego z kocim towarzystwem.
Morelka ma 7 miesiêcy jest ju¿
zaszczepiona i wkrótce bêdzie
wysterylizowana. Jest piêkn¹,
weso³¹ zdrow¹ kotk¹.
Szuka domu niewychodz¹cego
z zabezpieczonymi oknami/
balkonem.
Kontakt w sprawie adopcji:
Ewa, tel. 600 390 210

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)
oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945),
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w
m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, z³o¿ony dnia 23 listopada 2018 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na przebudowie
przewodu wodoci¹gowego w ul. Annopol odc. Daniszewska –
Toruñska Dn 200/250 L ca 1383 m, na dz. nr ew. 31, 33, 44/1,
50, 52, 54/1, 54/4, 56/2, 59/2, 60/2, 60/3, 64, 71/3, 71/9, 71/46,
75, 76, 78, 79, 80 z obrêbu 4-07-10; na dz. nr ew. 11 z obrêbu
4-07-16 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.
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Teatr oczami dziecka
dokoñczenie ze str. 1

Mi³oœæ do teatru przekaza³a im
nauczycielka (obecnie pe³ni¹ca
te¿ funkcjê dyrektora), Dorota
Jasica, która w Przedszkolu
nr 165 realizuje z dzieæmi swoje
autorskie projekty teatralne.
Dorota Jasica jest absolwentk¹ szkoleñ dla animatorów kultury organizowanych
przez teatr „Baj”. Uczestniczy³a
w warsztatach z zakresu tworzenia lalek – kukie³, pacynek,
jawajek oraz nauki ich animacji.

W ramach realizowanych w
przedszkolu projektów dzieci
tworzy³y teatr od podstaw:
by³y autorami projektów lalek
i scenografii, obserwowa³y
etapy tworzenia kukie³ek
przez nauczycielkê, uczy³y siê
zasad animacji i interakcji postaci. U¿ycza³y lalkom swoich
g³osów, porusza³y nimi w rytm
muzyki, zaprzyjaŸnia³y siê z nimi.
W ten sposób w latach 20152018 powsta³o w Przedszkolu
nr 165 kilka wspania³ych spek-

takli. Wielokrotnie wystawiane
dla dzieci uczêszczaj¹cych do
przedszkola, goœci z innych
przedszkoli i szkó³, oraz przedstawicieli w³adz oœwiatowych,
przedstawienia: „Kopciuszek”,
„Czerwony Kapturek”, „Dawno
temu nim wymar³y, ¿y³y tutaj
dinozaury”, „Piêkna i Bestia”
oraz „Konik Garbusek”, cieszy³y
siê zawsze wielkim zainteresowaniem ma³ej widowni.
Prace prezentowane na
wystawie w „Klitce” s¹ odzwierciedleniem prze¿yæ dzieci
zwi¹zanych w³aœnie z tymi
przedstawieniami. Powstawa³y
bez specjalnego przygotowania,
spontanicznie. S¹ to prace
absolwentów i dzieci aktualnie
uczêszczaj¹cych do Przedszkola nr 165. Podczas wernisa¿u, autorka ksi¹¿eczek
dla dzieci, Katarzyna Krysztofiak czyta³a dzieciom jedn¹ ze
swoich ksi¹¿ek.
Wystawa „Teatr oczami
dziecka” w galerii „Klitka,
Atelier Fotograficzne” przy
ul. Z¹bkowskiej 12 czynna
bêdzie do 1 lutego 2019 r. w
godzinach otwarcia atelier,
tj. 11.00 – 19.00.
Joanna Kiwilszo

Jak otrzymaæ dotacjê
na remont zabytku?
Trwa kolejna edycja programu dotacyjnego m.st.
Warszawy na remonty sto³ecznych obiektów zabytkowych.
Zainteresowani w³aœciciele i zarz¹dcy informacje czerpi¹
ze spotkañ i broszury.
- Wysokoœæ miejskiego doW siedzibie Sto³ecznego
Konserwatora Zabytków przy finansowania wynosi od 50
ul. Nowy Œwiat 18/20 do- do blisko 90 procent kosztów
stêpna jest broszura (w wersji inwestycji – przypomina Renapapierowej) pt.: „Dotacje. O ta Kaznowska, wiceprezydent
czym w³aœciciel zabytku po- m.st. Warszawy. - Dziêki dotawinien wiedzieæ. Praktyczny cjom w zabytkowych koœcioporadnik”, Wyjaœnia ona krok ³ach, kamienicach, fortach czy
po kroku procedurê i zawiera na cmentarzach s¹ wykonywane
praktyczne wskazówki dla prace, które zapobiegaj¹ ich
degradacji oraz eksponuj¹ ich
wnioskodawców.
W poradniku mo¿na znaleŸæ historyczne walory.
Dotacje i warunki ich otrzywa¿ne informacje jak wype³niæ
wniosek, jakie dokumenty na- mania by³y tak¿e tematem
le¿y za³¹czyæ, jak wygl¹daj¹ spotkania jakie odby³o siê w
poszczególne etapy oceny po³owie grudnia ubieg³ego
wniosku, przyznania dotacji, a roku w Pa³acu Kultury i Nauki
nastêpnie jej rozliczenia. z w³aœcicielami i administratoWnioski o dotacje mo¿na rami obiektów wpisanych do
sk³adaæ do 31 stycznia 2019 r. rejestru zabytków i do gminnej
W tym roku obowi¹zuje nowy ewidencji.
Dziêki dotacjom piêknieje
formularz wniosku. Mo¿na go
pobraæ w formie edytowalnej Warszawa
ze strony internetowej BSKZ
W 2017 r. i 2018 r. pracownicy
lub bezpoœrednio w siedzibie sto³ecznego ratusza prowadzili
szkolenia w kilku dzielnicach,
biura.
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na Bielanach, Mokotowie,
Ochocie, Pradze-Po³udnie,
Pradze-Pó³noc, Woli oraz w
Œródmieœciu i W³ochach.
Warszawa od lat wspiera
w³aœcicieli obiektów zabytkowych przyznaj¹c dotacje na
prace konserwatorskie i roboty
budowlane. W 2018 r. po
raz pierwszy dotacje zosta³y
udzielone na remont obiektów
znajduj¹cych siê nie tylko w
rejestrze, ale tak¿e w ewidencji
zabytków na ³¹czn¹ sumê 30
mln z³. Remont prowadzony
zgodnie z zasadami sztuki
konserwatorskiej to nie lada
wyzwanie dla w³aœciciela
obiektu. Prace musz¹ byæ prowadzone przez profesjonalne
zespo³y, przy u¿yciu specjalistycznych materia³ów. Wszystko
to znacznie podnosi koszty
konserwacji i remontów w porównaniu z pracami prowadzonymi w zwyk³ych budynkach.
Od dwóch lat organizowane s¹
tak¿e wycieczki dla mieszkañców, podczas których mog¹
obejrzeæ rezultaty przeprowadzonych remontów.

11 bit studios o krok
od Paszportu Polityki
dokoñczenie ze str. 1

Gracz wciela siê w lidera tej
spo³ecznoœci, próbuj¹cej przetrwaæ w czasie potê¿nej, wielkiej
zimy. Wykorzystuj¹c dostêpn¹
technologiê, lód, wêgiel i
parê, buduje prawdopodobnie
ostatnie miasto na ziemi.
Nie chodzi jednak tylko o
budowê miasta. Gracz musi
przede wszystkim stworzyæ
spo³eczeñstwo zdolne do takiej
wspó³pracy, która umo¿liwi³aby
dostosowanie siê do istniej¹cych warunków i prze¿ycie. To
tak¿e oznacza, ¿e jako lider
musi ustanawiaæ prawa, nawet
twarde i brutalne, jak na przyk³ad, jeœli zajdzie taka potrzeba,
wysy³anie dzieci do pracy. Musi
podejmowaæ czêsto szokuj¹ce
decyzje, jeœli to pomo¿e przetrwaæ. Ma swobodê wyboru:
od niego zale¿y, czy bêdzie
typem oœwieconego w³adcy
czy despotycznego tyrana.
- Ta gra mówi trochê o odpowiedzialnoœci w³adcy –
t³umaczy Pawe³ Miechowski,
wspó³za³o¿yciel 11 bit studios.
– Stawiamy gracza przed
dylematem: jaki ustrój spo³eczny i jak¹ kulturê powinien
stworzyæ, aby przetrwaæ.
A na koniec gracz musi zadaæ
sobie pytanie najwa¿niejsze:
czy by³o warto? Albo, inaczej
mówi¹c - jaka jest cena przetrwania? Stawianie gracza
przed trudnymi wyborami
moralnymi, to w³aœnie cecha
charakterystyczna gier tworzonych w 11 bit studios.
- Chcemy robiæ gry, które
prowokuj¹ do myœlenia i to
pole prowokacji mo¿e byæ bar-

Czy zniknie rowerowy
„teleport” na Starzyñskiego
£¹cznik rowerowy pomiêdzy ul. Namys³owsk¹ a rondem
¯aba to inwestycja od lat planowana, ale wci¹¿ przesuwa
siê jej realizacja. Problem siêga 2000 roku, kiedy poszerzono ul. Starzyñskiego, nie uwzglêdniaj¹c w projekcie
drogi rowerowej. Od tego czasu ruch rowerowy lawinowo
roœnie, a w minionym roku dosz³o tam do œmiertelnego
wypadku rowerzysty.
W ostatnim czasie miasto og³osi³o przetarg na wykonanie
tego odcinka drogi rowerowej w trybie „projektuj i buduj”.
Zosta³ on jednak uniewa¿niony, zapewne z powodu zbyt
wysokich kwot ofert, przekraczaj¹cych miejskie œrodki przeznaczone ten cel. Nie wiadomo na razie, czy s³ynny rowerowy
„teleport” na wa¿nej, miêdzydzielnicowej trasie rowerowej,
Kr.
w tym roku wreszcie zniknie.

dzo ró¿ne – wyjaœnia Pawe³
Miechowski. – Mo¿emy siê
zastanawiaæ, jaka jest cena
cz³owieczeñstwa w czasie
wojny, jak w „This War of
Mine”, lub jak funkcjonuje
spo³eczeñstwo poddane presji,
czy te¿ jaka jest cena w³adzy,
jak we „Frostpunku”. W ka¿dym
przypadku lubimy zostawiaæ
œlad w umyœle gracza.
Tworzenie takiej gry to bardzo d³ugi proces. „Frostpunk”
powstawa³a mniej wiêcej 4 lata.
Najpierw by³ pomys³ na grê, w
której buduje siê miasto. PóŸniej
mia³o byæ to miasto wzorowane
na wiktoriañskim Londynie,
którego mieszkañcy zostaj¹
postawieni przed trudnymi zadaniami. Ten pomys³ nastêpnie
zacz¹³ dalej ewoluowaæ w kierunku zarz¹dzania spo³eczeñstwem i sprawowania w³adzy,
co wi¹¿e siê z podejmowaniem
trudnych decyzji. Dopiero po takim doprecyzowaniu tematu,
nast¹pi³a w³aœciwa praca nad
gr¹, która trwa³a ok. 3 lat. Nad
zespo³em programistów i designerów, pisarzy, z Wojciechem
Setlakiem na czele, i muzyków,
czuwa³ dyrektor kreatywny
Micha³ Drozdowski.
Ogromnie wa¿na jest strona wizualna gry. „Frostpunk”
odznacza siê bardzo rozbudowan¹, „dopieszczon¹” grafik¹,
która jest wewnêtrznym dzie³em grafików z 11 bit studios.
Za finalny wygl¹d gry odpowiada dyrektor artystyczny
firmy, Przemys³aw Marsza³.
Równie¿ jeœli chodzi o stronê
techniczn¹, twórcy z 11 bit
studios s¹ samowystarczalni.
- „Frostpunk” dzia³a na naszym w³asnym silniku, Liquid
Engine. W tym momencie gra
jest tylko na komputery z
systemem Windows. – mówi
Pawe³ Miechowski.- Nied³ugo
bêdziemy gotowi do wypuszczenia wersji na Maki. Chcie-

libyœmy te¿ zrobiæ tê grê na
konsolê, ale na to potrzebujemy
jeszcze trochê czasu.
Bardzo szybko „Frostpunk”
zosta³a dostrze¿ona i spotka³a
siê z du¿ym uznaniem zarówno
odbiorców, jak i najbardziej
wp³ywowych mediów. Okaza³a
siê olbrzymim sukcesem komercyjnym. Zdoby³a kilka presti¿owych nagród i nominacji,
w tym nominacjê do „Paszportu
Polityki” w kategorii Kultura
Cyfrowa. „Paszportu” co prawda
nie zdoby³a, zdoby³ j¹ „PanGenerator” za instalacje artystyczne,
ale ju¿ sama nominacja nobilituje. Paszport Polityki jest bardzo
presti¿owym wyró¿nieniem.
Wydawa³oby siê, ¿e ambitne
gry produkowane przez 11 bit
studios s¹ raczej dla elity, a jednak
sukces komercyjny temu przeczy.
- Z grami jest podobnie, jak
z filmami: nie da siê zrobiæ filmu
dla ka¿dego. Zawsze znajdzie
siê ktoœ, kto powie: to jest nudne,
nie podoba mi siê, wolê wyœcigi - mówi Pawe³ Miechowski.
- Mamy po prostu okreœlon¹
grupê odbiorców, którzy s¹
podobni do nas – poszukuj¹ w
grach nie tylko samej rozrywki,
ale dodatkowych wartoœci.
Kulturê Cyfrow¹ mo¿na by
nazwaæ 12. muz¹ (po tym jak
telewizjê uznano za muzê 11.).
Wszystko wskazuje na to, ¿e
przysz³oœæ w³aœnie do tej muzy
nale¿y. Gry z 11 bit studios
œwietnie sobie radz¹, firma
rozwija siê, zatrudnia ju¿ ponad
100 osób. Nie mieœci siê ju¿ w
biurach „Mazovii” na Brechta.
Nied³ugo bêdzie siê przenosiæ
do nowej siedziby, na ulicê
Brzesk¹. A wiêc, mimo zmiany
lokalizacji, pozostanie na Pradze.
I to w³aœnie nadal na Pradze
bêd¹ powstawaæ najlepsze
projekty 12. muzy – ambitne
gry wideo, których celem jest
coœ wiêcej ni¿ rozrywka.
Joanna Kiwilszo

