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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego

gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na

moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 4

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wybielanie zêbów

- wype³nienia

- korony porcelanowe

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

www.dentysta-praga.pl

dokoñczenie na str. 2

Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej

Docieraj z nami

 do tysiêcy klientów

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

dokoñczenie na str. 2

System sterowania ruchem

testowany jest pod k¹tem

w³aœciwego, dwukierunkowe-

go transferu danych miêdzy

urz¹dzeniami rozmieszczo-

nymi w tunelach a sk³adami

poci¹gów metra. Oznacza to

ni mniej ni wiêcej, ¿e pod-

ziemnymi tunelami metra na

Targówku jeŸdzi ju¿ poci¹g.

Ruszy³a maszyna po

szynach ospale

Na razie poci¹g porusza siê

bardzo powoli, by testy by³y w

maksymalnym stopniu dok³ad-

ne. Bezpieczeñstwo ponad

wszystko. Stopniowo poci¹g

bêdzie przyspiesza³, by osta-

tecznie testowaæ system przy

prêdkoœci docelowej. Niemniej

wa¿ne s¹ testy systemu po¿a-

rowego. Sprawdzana jest

zdolnoœæ oddymiania urz¹dzeñ

znajduj¹cych siê na stacji Tar-

gówek Mieszkaniowy. Badana

jest wydajnoœæ gigantycznych

wentylatorów, które s³u¿¹ do

natychmiastowego usuwania

dymu zarówno z tuneli, jak i

ze stacji. Jeœli nic nie stanie na

przeszkodzie planom budow-

niczych, ten odcinek metra

bêdzie gotowy ju¿ w maju, jed-

nak nie pojedziemy nim od

razu – odbiory koñcowe i pro-

cedury oddawania metra do

u¿ytkowania potrwaj¹ z pew-

noœci¹ kilka dobrych tygodni.

Przypominamy, ¿e odbiory

centralnego odcinka metra

Budowa II linii metra

Testy systemów,

objazdy na Zaciszu
Miesi¹ce dziel¹ nas od pierwszego przejazdu pasa¿erów

nowym odcinkiem II linii metra na Targówku, który

obejmuje trzy stacje – Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy

i Trocka. Nic wiêc dziwnego, ¿e na stacjach tych trwaj¹

gor¹czkowe testy systemu sterowania ruchem i systemu

po¿arowego.

Kaziuk, Kaziuki – to na-

zwa jarmarku odpustowego,

odbywaj¹cego siê od czte-

rystu lat w Wilnie, 4 marca,

w dzieñ œwiêtego Kazimie-

rza. Pocz¹tek wydarzenia

historycy wi¹¿¹ z uroczysto-

œci¹ przeniesienia relikwii

ksiêcia Kazimierza Ja-

gielloñczyka, og³oszonego

œwiêtym przez papie¿a

Klemensa VIII, do kaplicy

ufundowanej przez Zygmun-

ta III Wazê i W³adys³awa IV

w katedrze wileñskiej. Uro-

czystoœæ ta mia³a miejsce w

1636 roku i zjecha³o na ni¹

wielu w³adców pañstw eu-

ropejskich. Od tego czasu

obchodzono rocznicê prze-

niesienia relikwii, a œwiêtu

koœcielnemu towarzyszy³

jarmark na Placu Katedralnym,

a od 1901 roku – na Placu

£ukiskim.

Na jarmarku mo¿na by³o

kupiæ takie wyroby, jak obwa-

rzanki smorgoñskie – ciê¿kie

i twarde obwarzanki pieczone

przez piekarzy w Smorgo-

niach, piernikowe, lukrowane

serca, wyroby z wikliny i

drewna, a tak¿e palmy wiel-

kanocne, których tradycja

plecenia jest na WileñszczyŸ-

nie bardzo d³uga.

Kaziuki wileñskie obcho-

dzone s¹ obecnie w wielu

miastach Polski, zw³aszcza

tych, gdzie po wojnie trafi³o

najwiêcej Polaków wysie-

dlonych z Wileñszczyzny i

kresów wschodnich, a wiêc

w Poznaniu, Szczecinie,

Olsztynie i w Bia³ymstoku.

Kaziuk Praski 2019
Praski jarmark wielkanocny, nawi¹zuj¹cy do tradycji

wileñskiego Kaziuka, odbêdzie siê 13 i 14 kwietnia na

placu przed Bazylik¹ Najœwiêtszego Serca Jezusowego

na Kawêczyñskiej ju¿ po raz czwarty.

Jak ju¿ dwukrotnie pisali-

œmy, poprzemys³owy teren

Starych Œwidrów, ograniczony

tras¹ mostu Marii Sk³odow-

skiej-Curie, ulic¹ Myœliborsk¹,

wiœlanym walem i przylegaj¹-

cym do Kana³u ¯erañskiego

obszarem Natura 2000, jako

jedna z kilkunastu lokalizacji

wskazanych przez Biuro

Architektury i Planowania

Przestrzennego, zosta³ objêty

miejskim projektem „Osiedla

Warszawy”. Projekt ten prze-

widuje utworzenie w miejscu

dawnej fabryki domów i nie-

u¿ywanych osadników popio-

³o-¿u¿la Elektrociep³owni

¯erañ, wielofunkcyjnego

osiedla o zró¿nicowanym

charakterze, z us³ugami,

miejscami pracy i przestrzeni¹

rekreacyjn¹.

Ten blisko 120-hektarowy

teren niemal w ca³oœci nale¿y

do miasta, i to jest jego wielki

atut. Jasna sytuacja w³asno-

œciowa daje bowiem szansê

na stworzenie tu, zamiast gê-

stej zabudowy deweloperskiej,

ró¿norodnej tkanki miejskiej:

mieszkañ oczywiœcie te¿, ale

i parków, szkó³, przedszkoli,

Nowe Stare Œwidry

– koncepcja robocza
Projekt rewitalizacji Starych Œwidrów nabiera realnych

kszta³tów: 26 marca podczas spotkania z mieszkañcami

Bia³o³êki powsta³a robocza koncepcja przysz³ego wielo-

funkcyjnego osiedla.

Celem spotkania bêdzie

zaprezentowanie roboczych

wyników badañ nad przemia-

nami zachodz¹cymi na terenie

Pragi Pó³noc, z perspektywy

jej mieszkañców. Dane zosta³y

zebrane w ramach dwuletniego

cyklu badañ prowadzonych

przez studentki i studentów

Konsultacje nt. rewitalizacji
Zapraszamy na otwarte konsultacje spo³eczne wstêpnych

wyników badañ na temat skutków rewitalizacji na Pradze Pó³noc.

Instytutu Socjologii Uniwersy-

tetu Warszawskiego. Przed-

stawiane analizy oparte s¹

o wywiady biograficzne z

d³ugoletnimi mieszkañcami

budynków komunalnych

na obszarze objêtym Zin-

tegrowanym Programem

Rewitalizacyjnym.

Konsultacje odbêd¹ siê

w czwartek 11 kwietnia, od

godziny 17:30 do godziny 19:30,

w Muzeum Warszawskiej

Pragi, ul. Targowa 50/52.

Spotkanie bêdzie prowadzone

przez studentów i studentki Instytu-

tu Socjologii w formie warsztatowej.

W trakcie trwania konsultacji

przewidziany jest poczêstunek.
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Testy systemów, objazdy na Zaciszu
trwa³y a¿ pó³ roku. Wszyscy

maj¹ nadziejê, ¿e w tym przy-

padku tak nie bêdzie.

Praca wre

Warto w tym miejscu przyj-

rzeæ siê pracom wykonywanym

na poszczególnych stacjach.

W stu procentach gotowa jest

stacja Szwedzka (C16). Na

stacji Targówek Mieszkaniowy

(C17) prace wykoñczeniowe

w pomieszczeniach technicz-

nych i technologicznych s¹

zaawansowane w 97 pro-

centach. Mniej wiêcej w 90

procentach wykonane zosta-

³y prace wykoñczeniowe w

strefie ogólnomiejskiej oraz w

hali odpraw i hali peronowej,

skoñczy³ siê monta¿ instala-

cji sanitarnych – kanalizacji

pod posadzk¹, lokalnej i pod-

stawowej wentylacji, instalacji

gaszenia gazem i klimatyzacji.

Trwaj¹ prace odtworzeniowe

ulicy Ossowskiego. Na stacji

Trocka (C18) zakoñczono

malowanie, uk³adanie pod³óg

i sufitów w pomieszczeniach

stacji, dobiegaj¹ koñca prace

wykoñczeniowe w pomiesz-

czeniach torów odstawczych

i uk³adanie kamiennej po-

sadzki w hali odpraw, zakoñ-

czono wykonywanie ok³adzin

œcian na peronie, zbli¿a siê do

koñca uk³adanie kamiennej

posadzki w hali odpraw i w

strefie ogólnomiejskiej oraz

ok³adzin œcian wejœæ na

stacjê, a tak¿e podwiesza-

nych sufitów w hali odpraw.

Zakoñczy³ siê monta¿ insta-

lacji sanitarnych i tzw. bia³y

monta¿, wci¹¿ jeszcze trwa

zagospodarowywanie terenu

wokó³ stacji.

Armagedonu ci¹g dalszy

Jak wiadomo to nie koniec

budowy metra na Targówku.

Powstan¹ tu trzy kolejne sta-

cje - Zacisze (C19), Kondra-

towicza (C20) i Bródno (C21)

wraz z tunelami szlakowymi,

trzema wentylatorniami i ko-

mor¹ demonta¿ow¹. £¹czna

d³ugoœæ tego odcinka to 3,9 km.

Problemy komunikacyjne i

daleko id¹ce zmiany w orga-

nizacji ruchu potrwaj¹ wiêc

jeszcze kilka lat. A zaczê³y siê

ju¿ w nocy z 29 na 30 marca,

kiedy to w zwi¹zku z kolejnym

etapem budowy stacji Zaci-

sze w rejonie prac zosta³a

wprowadzona nowa organi-

zacja ruchu. Autobus 512

zosta³ poprowadzony now¹

tras¹ - pojedzie prosto Co-

dzienn¹ i skrêci w Blokow¹,

gdzie zlokalizowany zostanie

przystanek dla wysiadaj¹-

cych, zaœ przystanek dla

wsiadaj¹cych bêdzie siê

znajdowa³ na Codziennej. Na

tê ulicê autobus wróci ulicami

Gliwick¹ i Ogrodnicz¹.

Na trzy miesi¹ce wy³¹czone

z ruchu bêd¹ skrzy¿owania ulic

Figara, Codziennej, Rolanda

i Spójni, gdzie w przysz³oœci

bêd¹ siê znajdowa³y wyjœcia

ze stacji metra. Pod ulic¹

Figara powstanie ponadto

korpus podziemnej stacji Zaci-

sze. Objazd tego skrzy¿owania

bêdzie przebiega³ ulicami

Codzienn¹, Blokow¹, Gliwick¹,

Kroœniewick¹ i Samarytanka.

Ponadto na Ogrodniczej

bêdzie obowi¹zywa³ ruch

jednokierunkowy, wy³¹cznie

w stronê Codziennej.

Na Zaciszu zostan¹ zbudo-

wane dwie wentylatornie ob-

s³uguj¹ce ten odcinek metra.

Jedna z nich powstanie w

okolicach skrzy¿owania ulic

Samarytanka i W³adys³awa

£okietka. W zwi¹zku z tym 29

marca zamkniêta zosta³a dla

ruchu na czas budowy ulica

W³adys³awa £okietka wraz z

chodnikiem, od skrzy¿owania

z Chojnowsk¹ do Samarytanka.

Wyznaczony zosta³ objazd

ulic¹ Samarytanka. Niebawem

dooko³a ogrodzenia placu

budowy powstanie œcie¿ka

pieszo-rowerowa, która po³¹czy

ulice W³adys³awa £okietka i

Samarytanka. Druga wentyla-

tornia powstanie przy Blokowej,

której fragment od Kana³owej

do Czerwiñskiej zosta³ ju¿ za-

mkniêty, a objazd prowadzi

Kana³ow¹, Bohuszewiczówny

i Czerwiñsk¹. Odradzamy

jazdê na pamiêæ i radzimy

uwa¿nie przygl¹daæ siê zna-

kom ilustruj¹cym objazdy.

(egu)

W zwi¹zku z licznymi

pytaniami i w¹tpliwoœciami

naszych Czytelników przypo-

minamy informacje zamiesz-

czone w poprzednim wydaniu

NGP dotycz¹ce komunikacji na

Targówku. Zmiany s¹ spowo-

dowane budow¹ II linii metra.

W czasie budowy na trasy

objazdowe skierowane zosta-

³y autobusy linii: 104, 112, 118,

120, 126, 145, 156, 169, 176,

204, 214, 227, 240, 256, 345,

409, 500, N02, N11 i N64. Na

g³ównych ulicach - Matki Te-

resy z Kalkuty, œw. Wincente-

go, Chodeckiej, £ojewskiej,

Wyszogrodzkiej i Bartniczej –

wyznaczone zosta³y wydzie-

lone pasy dla autobusów.

Dodatkowo, odcinki ulicy

œw. Wincentego, miêdzy ulic¹

Niwa a Gilarsk¹ oraz ulic¹

Kondratowicza a wjazdem

na parking urzêdu dzielnicy

(tylko w kierunku ulicy Matki

Teresy z Kalkuty), zosta³y

przeznaczone tylko dla ruchu

pojazdów komunikacji miej-

skiej. Pasa¿erowie z Bródna

mog¹ szybko dojechaæ do

Œródmieœcia i na Mokotów

dziêki nowej linii tramwajowej

41. Sk³ady ruszaj¹ z pêtli

¯erañ Wschodni i tak¹ sam¹

tras¹ jak linia 1, jad¹ do ron-

da Zgrupowania AK „Rado-

s³aw”, gdzie skrêcaj¹ w al.

Jana Paw³a II i koñcz¹ trasê

na S³u¿ewcu (tras¹ linii 17).

Linia 41 kursuje w dni powsze-

dnie godzinach 6.00-20.00.

Wiêksza dotacja

na wymianê kopciuchów

dokoñczenie ze str. 1

Wkrótce zakoñczy siê bu-

dowa wschodniego odcinka

linii M2. Po jej uruchomieniu

poci¹gi podziemnej kolei po-

jad¹ od Dworca Wileñskiego

do stacji Trocka. Dziêki temu

mo¿liwy bêdzie szybki i bez-

poœredni dojazd z Targówka

Mieszkaniowego do centrum

Pragi, Œródmieœcia i na Wolê.

Dogodn¹ przesiadkê do pod-

ziemnej kolei przy ul. Trockiej

zyskaj¹ równie¿ mieszkañcy

Bródna, osiedli we wschod-

niej czêœci Bia³o³êki, a tak¿e

Marek, Z¹bek i Radzymina.

W przygotowanych przez

Zarz¹d Transportu Miejskiego

projekcie zmian g³ównym

za³o¿eniem jest zatem za-

pewnienie dogodnego dojaz-

du do stacji Trocka, przy

utrzymaniu wielu bezpoœred-

nich po³¹czeñ z centrum

Pragi i Œródmieœciem. Teraz

o proponowanych zmianach

wypowiedz¹ siê warszawianki

i warszawiacy.

Warszawiacy zdecyduj¹ o komunikacji na Targówku
W po³owie kwietnia od czatu

z dyrektorem ZTM rozpoczn¹

siê konsultacje spo³eczne. Za-

praszamy do dyskusji; swoje

uwagi mo¿na zg³aszaæ tak¿e

drog¹ elektroniczn¹ na adres

konsultacje@ztm.waw.pl.

Na pocz¹tku maja specjalne

spotkania konsultacyjne od-

bêd¹ siê na Pradze-Pó³noc,

Targówku i Bia³o³êce oraz w

Markach. Zarz¹d Transportu

Miejskiego udostêpni tak¿e an-

kietê w Internecie. Opinie bêd¹

zbierane do 23 czerwca 2019 r.

Jakimi trasami bêd¹ jeŸdzi³y autobusy po otwarciu

trzech nowych stacji metra na Pradze-Pó³noc i Targówku?

Z jak¹ czêstotliwoœci¹? Poznaliœmy propozycje zmian w

uk³adzie komunikacyjnym. Teraz opiniê o nich wyra¿¹

warszawianki i warszawiacy. Wkrótce rozpocznie siê

cykl konsultacji spo³ecznych.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego

(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), dalej zwanej k.p.a.,

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r.

poz. 1945 ze zm.), Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st.

Warszawy zawiadamia o zebraniu dowodów i uzgodnieñ

w postêpowaniu administracyjnym prowadzonym na

wniosek Veolia Energia S.A. z siedzib¹ w Warszawie

przy ul. Pu³awskiej 2, z³o¿ony w dniu 05.02.2019 r. przez

pe³nomocnika Pana Piotra Ziemniewicza, w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego, polegaj¹cej na budowie osiedlowej sieci

ciep³owniczej 2xDN50 na trasie o d³ugoœci ok. 76m,

na dzia³kach ew. nr 42, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 45 z obrêbu

4-10-04 w rejonie ulic Ko³owej i Œw. Wincentego, w

dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Stronom postêpowania s³u¿y prawo wypowiedzenia siê

co do zebranych dowodów i materia³ów oraz prawo

z³o¿enia ostatecznych oœwiadczeñ w terminie 7 dni od

dnia dorêczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urz¹d

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20,

00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-678 w godzinach

pracy Urzêdu. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie

uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia,

w którym nast¹pi³o publiczne obwieszczenie.

Prask¹ namiastk¹ hisz-

pañskiego odpowiednika jest

zag³êbie sklepów Vintage,

oferuj¹cych produkty wytwa-

rzane i projektowane przed

1989 r. W ostatnich latach

tego rodzaju sklepy zaczê³y

pojawiaæ siê na Wileñskiej,

In¿ynierskiej, Stalowej, czy

Œrodkowej. Od pewnego czasu

w³aœciciele sklepów Vintage,

antykwariatów czy nowo

praskich kawiarni ³¹cz¹ si³y,

organizuj¹c cykliczn¹ ju¿ im-

prezê pod nazw¹ „Praskie

Cuda Wianki”. Jej najnowsza

edycja odby³a siê w ostatni

marcowy weekend, przyci¹-

gaj¹c na prawy brzeg tysi¹-

ce fanów dizajnu doby PRL.

Jedn¹ z najwiêkszych atrak-

cji tegorocznej imprezy by³o

otwarcie Muzeum Polskich

Zegarków, które dzia³a przy

Wileñskiej 9.

Oddolna inicjatywa

pó³nocnopraskich przed-

siêbiorców ma szansê staæ

siê niezwykle interesuj¹c¹

alternatyw¹ choæby dla

s³ynnego bazaru na Kole.

Warto przygl¹daæ siê dalszej

ewolucji koncepcji, która

byæ mo¿e w przysz³oœci

stanie siê dla Pragi tym, czy

Rastro dla stolicy Hiszpanii.

Wiêcej o praskim zag³êbiu

Vintage na Facebooku:

Rastro na Nowej Pradze
Jedn¹ z najwiêkszych atrakcji turystycznych Madrytu jest El Rastro, czyli gigantyczny

„pchli targ”, jaki od wielu lat odbywa siê w ka¿d¹ niedzielê nieopodal stacji metra

La Latina. To swego rodzaju instytucja, a prócz handlu ulicznego, odwiedzaj¹cych

Rastro przyci¹gaj¹ liczne antykwariaty i kawiarnie.

https://www.facebook.com/

PraskieZaglebieVintage/

M.

Wzrost dofinansowania z

7 tys. do 12. tys. z³ dla osób

fizycznych i osób fizycznych

prowadz¹cych dzia³alnoœæ

gospodarcz¹, to jedna z

kluczowych kwestii nowej

uchwa³y. Dodatkowo warsza-

wiacy mog¹ teraz otrzymaæ

pieni¹dze na usuniêcie sys-

temów grzewczych wykorzy-

stuj¹cych olej opa³owy i - jak

przed zmian¹ - kot³ów na

paliwo sta³e np. wêgiel.

Dotacja udzielana bêdzie

na szerszy zakres inwestycji:

* opracowanie dokumentacji

projektowej,

* wykonanie przy³¹cza do

sieci gazowej lub ciep³owniczej,

* wykonanie b¹dŸ przebudowa

wewnêtrznej instalacji gazowej,

* zakup i monta¿ oraz uru-

chomienie kot³ów na paliwo

gazowe,

* monta¿ wk³adu kominowego,

* wykonanie indywidualnego

wêz³a cieplnego,

* wykonanie modu³u ciep³ej

wody,

* wykonanie lub przebudo-

wa instalacji centralnego

ogrzewania lub ciep³ej wody

u¿ytkowej.

Dodatkowa tura przyjmo-

wania wniosków rozpoczê³a siê

ju¿ 1 kwietnia, a inwestycjê

Warszawiacy otrzymaj¹ nawet 12 tys. z³ na likwidacjê tzw. kopciucha. W czwartek,

28 marca, Rada Miasta uchwali³a nowe zasady udzielania dotacji do modernizacji

kot³owni. Na zwiêkszon¹ sumê mog¹ liczyæ wszyscy mieszkañcy, którzy zg³osili

wniosek na tegoroczn¹ inwestycjê. Ruszy te¿ dodatkowy nabór.

bêdzie mo¿na zrealizowaæ

jeszcze w tym roku. Warsza-

wiacy mog¹ sk³adaæ doku-

menty w Biurze Ochrony

Œrodowiska.

– Chcemy u³atwiæ te¿

warszawiakom sam proces

zmiany Ÿród³a ogrzewania.

Opracowujemy system, w

którym mieszkañcy bêd¹

mogli skorzystaæ z bezp³atne-

go wsparcia doradców m.in.

w przygotowywaniu doku-

mentacji – mówi Justyna

Glusman, dyrektorka koordy-

natorka ds. zrównowa¿onego

rozwoju i zieleni.

Trwaj¹ prace nad doce-

low¹ uchwa³¹, która zintegru-

je nowy system dotacji do

modernizacji kot³owni, pomoc

os³onow¹ dla potrzebuj¹cych

mieszkañców, a tak¿e ele-

menty akcji edukacyjnych.

Likwidacja kopciuchów

do 2022 r.

Do koñca 2022 r. z Warszawy

maj¹ znikn¹æ wszystkie tzw.

kopciuchy na wêgiel lub

drewno niespe³niaj¹ce wy-

mogów ekoprojektu. Miasto

obecnie przygotowuje szcze-

gó³owy plan pod³¹czenia

komunalnych budynków do

miejskiej sieci ciep³owniczej.

– Ustalamy ze spó³kami

ciep³owniczymi i gazowymi

wspólne harmonogramy przy-

³¹czeñ kolejnych budynków.

Trzeba zsynchronizowaæ

wymianê przestarza³ych

Ÿróde³ ogrzewania w miesz-

kaniach komunalnych i

prywatnych. Skoro mamy re-

mont przy danej ulicy, to

warto wykorzystaæ okazjê

do likwidacji wiêkszej liczby

kot³ów w okolicy. Myœlimy

tak¿e nad systemem zachêty

dla wspólnot i spó³dzielni

mieszkaniowych – mówi Ju-

styna Glusman, dyrektorka

koordynatorka ds. zrównowa-

¿onego rozwoju i zieleni.

Warszawa w ci¹gu najbli¿-

szych czterech lat przeznaczy

300 mln z³ na walkê ze smo-

giem. Pieni¹dze przewidziane

s¹ m.in. na likwidacjê starych

pieców, przy³¹czenie kolejnych

budynków do miejskiej sieci

ciep³owniczej i gazowej, mo-

dernizacjê oœwietlenia oraz do-

finansowywanie odnawialnych

Ÿróde³ energii (OZE). Pierwsze

realizacje ju¿ trwaj¹ – stolica

zainwestowa³a 17 mln z³ na li-

kwidacjê palenisk na paliwo

sta³e w budynkach komunal-

nych m.in. na Bia³o³êce, Woli i

w Wawrze oraz termomoderni-

zacjê budynków, monta¿ paneli

fotowoltaicznych i pod³¹czenie

szkó³ do sieci ciep³owniczej.

Budowa II linii metra

Konsultacje nt. rewitalizacji
Serdecznie zapraszamy

wszystkie osoby zwi¹zane z

Prag¹ i zainteresowane zmia-

nami na niej zachodz¹cymi,

a w szczególnoœci mieszkañ-

ców Pragi Pó³noc – zarówno

nowych, jak i d³ugoletnich,

urzêdników miejskich, dzia³a-

czy lokatorskich oraz przed-

stawicielki i przedstawicieli

organizacji spo³ecznych.

Spotkanie odbêdzie siê w ra-

mach cyklu „Wokó³ rewitalizacji”.
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  ON-LINE - 24h
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Kaziuk Praski 2019
Od 2016 roku Kaziuk od-

bywa siê równie¿ na war-

szawskiej Pradze, jako ¿e

prawy brzeg Wis³y zawsze

by³ bliski kresom wschodnim.

Praga, ze wzglêdu na obecnoœæ

Dworców Petersburskiego

i Terespolskiego ³¹czy³a sto-

dokoñczenie ze str. 1 licê ze wschodem Polski. To

w³aœnie z obecnego Dworca

Wileñskiego podró¿owa³o

siê przed wojn¹ do Wilna na

Kaziuki. Podtrzymuj¹c tê

wspania³¹ tradycjê, organi-

zowany od czterech lat na

Pradze-Pó³noc Kaziuk Praski

znakomicie wpisa³ siê w

Kiermasz Wielkanocny KAZIUK PRASKI 2019
Miejsce: plac przed Bazylik¹ Najœwiêtszego Serca Jezusowego w Warszawie,

ul. Kawêczyñska 53, dojazd tramwajami 7 i 13 do pêtli tramwajowej (przystanek:

Kawêczyñska-Bazylika)

SOBOTA, 13 KWIETNIA

8:00 – 18:00 Jarmark Kaziukowy (kiermasz wielkanocny), a w nim: rêkodzie³o m.in. palmy

wileñskie, pisanki, wyroby œwi¹teczne, produkty regionalne, miód, sery, tradycyjne chleby

i wyroby wêdliniarskie; gastronomia

10:00 – 18:00 Obozowisko Chor¹gwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej: turniej ³uczniczy,

pokazy techniki i taktyki walk wojsk pieszych: halabardników, pawê¿ników; broni palnej:

bombard, foglerzy, hakownic, piszczeli; mo¿liwoœæ przymierzenia uzbrojenia i strojów z epoki

oraz zapoznania siê z broni¹; nauka tañców dworskich i inne atrakcje

11:00 – 12:00 Przemarsz Orszaku œw. Kazimierza z placu przed Katedr¹ Warszawsko-Prask¹

(wzd³u¿ ulic: Floriañskiej, K³opotowskiego, Jagielloñskiej, Okrzei, Z¹bkowskiej, Kawêczyñskiej)

do placu przed Bazylik¹ NSJ

12:00 – 12:50 Uroczysta Msza œw. w Bazylice NSJ. (oprawa muzyczna – Orkiestra z Szastarki)

13:00 – 16:00 Rodzinne gry planszowe oraz warsztat dla doros³ych „Zabytkowa makatka”

stoisko informacyjno-warsztatowe PSM Micha³ów

13:00 – 16:00 Animacje, gry i zabawy dla dzieci oraz warsztaty plastyczno-rêkodzielnicze

zdobienia jaj wielkanocnych

13:00 – 16:00 Bezp³atne badania profilaktyczne SZPZLO Warszawa Praga-Pó³noc

13:00 – 18:00 KONCERT PLENEROWY

15:00 – 16:00 Zwiedzanie Bazyliki z przewodnikiem (Krzysztof Michalski, PSM Micha³ów),

zbiórka przy wejœciu do ksiêgarni salezjañskiej

15:00 – 17:00 Warsztat wielkanocny w Domu S¹siedzkim „Moje Szmulki” (£ochowska 39)

19:00 – 20:00 Teatr Oratorium – spektakl pt. „Wywózki, ³agry, Katyñ” z okazji Dnia Pamiêci

Ofiar Zbrodni Katyñskiej

PROGRAM KONCERTU PLENEROWEGO

w dniu 13 kwietnia

Koncert prowadz¹: Ciotka Franukowa (Anna Adamowicz) z Wilna i Jaros³aw Witaszczyk

12:50 – 13:00 Uroczyste rozpoczêcie „Kaziuka Praskiego” – przemówienie œw. Kazimierza

do zgromadzonych, salwa armatnia na czeœæ królewicza. Wyst¹pienie Pani Burmistrz Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy Ilony Soi-Koz³owskiej

13:00 – 13:50 Polskie Studio Teatralne w Wilnie – widowisko pt. „Na wileñskiej ulicy”

13:50 – 14:00 Konkurs z nagrodami (Konkrus wiedzy o Wilnie i Pradze Pó³noc)

14:00 – 14:30 Chor¹giew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej – pokazy i nauka tañca dworskiego,

gier i zabaw plebejskich, prezentacja sztuki wojennej z XV w.

14:30 – 15:15 Orkiestra dêta z Szastarki – miêdzy utworami og³oszenie wyników Konkursu

Palm Wielkanocnych – rozdanie nagród

15:15 – 16:15 Kapela So³tysa z W¹chocka – muzyka biesiadna, kabaret

16:15 – 17:00 Ch³opcy z Nowoszyszek – muzyka ludowa z Wileñszczyzny

17:00 – 18:00 Folk Vibes – polski zespó³ z Wileñszczyzny

NIEDZIELA PALMOWA, 14 KWIETNIA

8:00 – 18:00 Kiermasz Wielkanocny

10:00 – 11:15 Polskie Studio Teatralne w Wilnie – spektakl dla dzieci pt. „Kopciuszek”

w Teatrze Oratorium

11:30 – 13:00 Msza œw. w Bazylice NSJ, Procesja z palmami

Wstêp na spektakle do Teatru Oratorium jest bezp³atny.

UWAGA: Obowi¹zuje rezerwacja miejsc.

Rezerwacje: teatroratorium@gmail.com lub tel. 504 307 407

Organizator: Rada i Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

Wspó³organizatorzy: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego, Parafia Rzymsko-

katolicka Najœwiêtszego Serca Jezusowego w Warszawie, Oratorium im. œw. Jana Bosko

przy Bazylice NSJ w Warszawie, Towarzystwo Mi³oœników Wilna i Ziemi Wileñskiej Oddzia³

w Warszawie.

Partnerzy: Praskie Stowarzyszenie Mieszkañców „MICHA£ÓW”, Teatr Oratorium, Fundacja

Ja Jestem

Patronat medialny: Radio Warszawa, TVP 3 Warszawa, Polskie Radio RDC

Catering: JAJKO BISTRO&CAFE

Produkcja koncertu: Agencja Artystyczna Varsovia Art

kulturalny pejza¿ stolicy i Ma-

zowsza. Wydarzenie, którego

data ka¿dego roku jest inna,

gdy¿ odbywa siê zawsze na

tydzieñ przed Œwiêtami

Wielkanocnymi, ma charakter

otwarty i jest ca³kowicie

bezp³atne.

Organizatorami wydarzenia

jest Dzielnica Praga Pó³noc

m.st. Warszawy, Urz¹d Mar-

sza³kowski Województwa

Mazowieckiego, Parafia

Rzymskokatolicka Najœwiêt-

szego Serca Jezusowego w

Warszawie, Oratorium im.

œw. Jana Bosko przy Bazylice

NSJ w Warszawie oraz To-

warzystwo Mi³oœników Wilna

i Ziemi Wileñskiej Oddzia³

w Warszawie.

Joanna Kiwilszo

Art. 20

Spo³eczna gospodarka

rynkowa oparta na wolnoœci

dzia³alnoœci gospodarczej,

w³asnoœci prywatnej oraz

solidarnoœci, dialogu i wspó-

³pracy partnerów spo³ecznych

stanowi podstawê ustroju

gospodarczego Rzeczypo-

spolitej Polskiej.

Art. 21

1. Rzeczpospolita Polska

chroni w³asnoœæ i prawo

dziedziczenia.

2. Wyw³aszczenie jest do-

puszczalne jedynie wówczas,

gdy jest dokonywane na

cele publiczne i za s³usznym

odszkodowaniem.

Art. 22

Ograniczenie wolnoœci

dzia³alnoœci gospodarczej

jest dopuszczalne tylko w

drodze ustawy i tylko ze

wzglêdu na wa¿ny interes

publiczny.

Art. 23

Podstaw¹ ustroju rolnego

pañstwa jest gospodarstwo

rodzinne. Zasada ta nie narusza

postanowieñ art. 21 zasada

ochrony w³asnoœci i art. 22

zasada wolnoœci gospodarczej.

Ka¿dy z powy¿szych artyku-

³ów mo¿e byæ rozpatrywany

oddzielnie, jednak - moim

zdaniem - nale¿y je analizowaæ

jako grupê, gdy¿ dopiero

³¹cznie przedstawione s¹ w

stanie w jasny sposób zobra-

zowaæ krêgos³up ekonomii

pañstwa polskiego.   

Tak wiêc, w pierwszej ko-

lejnoœci ca³y system opiera

siê na gospodarce rynkowej

i wolnoœci dzia³alnoœci gospo-

darczej oraz ochronie w³a-

snoœci prywatnej. Ochron¹

w³asnoœci zajmuje siê ju¿

dok³adniej artyku³ nastêpny.

Jednak, jak wiadomo, bez jej

ochrony trudno o rozwój i

zachêtê dla spo³eczeñstwa

do inwestowania i pracy.

Prawodawca umieœci³ celowo

te za³o¿enia tak blisko po-

cz¹tku Ustawy Zasadniczej.

Jest to wyrazem tego, jak

wa¿ne s¹ one dla ¿ycia pañ-

stwa i narodu, i wskazaniem

celu na przysz³oœæ.

Od razu nale¿y tu po³o¿yæ

akcent na ograniczenia,

jakie zosta³y wprowadzone w

zakresie ochrony w³asnoœci

prywatnej, ale i, jak patrzymy

na kolejne dwa artyku³y, w

obrêbie wolnoœci dzia³alnoœci

gospodarczej oraz ochronê,

która te¿ stanowi swoiste

ograniczenie dla innych typów

dzia³alnoœci gospodarstw

rodzinnych. Ustawodawca

rozumie, ¿e ograniczenie tej

palety praw mo¿e byæ tylko

umotywowane bardzo wa¿-

nymi powodami natury

ogólnospo³ecznej i dla tzw.

wspólnego dobra i nast¹piæ

tylko w jasno i dok³adnie opi-

sanych granicach. Konstytucja

jednak jest z zasady aktem

krótkim i zwiêz³ym, dlatego

te¿ nastêpuje przekierowanie

do aktów prawnych ni¿szego

rzêdu, które maj¹ za zada-

nie doprecyzowaæ to, co w

Ustawie Zasadniczej tylko

zarysowano.

Te cztery artyku³y stanowi¹

podstawê i przyczynê wielu

innych aktów prawnych, z

jakimi ka¿dy z nas spotyka

siê na co dzieñ, od ustaw

podatkowych i dotycz¹cych

swobody dzia³alnoœci gospo-

darczej po ustawy o wy-

w³aszczeniu czy ochronie

okreœlonych sektorów rolnictwa.

W kolejnym odcinku z serii

poruszymy kwestie zwi¹zane

z prawem pracy.

Delfina „DeWil” Wilhelmina

Gerbert

Prawnik na Wrotkach

Konstytucja c.d.
Witam na kolejnym etapie naszej podró¿y przez Konstytucjê.

Artyku³y 20-23 stanowi¹ podstawê ustroju gospodarczego

i praw z nim zwi¹zanych Rzeczypospolitej Polskiej.
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Rozstrzygniêto konkurs wspó³organizowany przez Zarz¹d

Zieleni m.st. Warszawy i stowarzyszenie Akademia Sztuki

Architektury Krajobrazu na zagospodarowanie zielonych

terenów nad Kana³em ¯erañskim. Zwyciêzc¹ konkursu jest

pracownia topoScape. S¹d konkursowy orzek³, i¿ pracownia

dokona³a szczegó³owej analizy tego miejsca, w zwi¹zku

z czym jej projekt, jak ¿aden inny, podkreœla unikatowy

charakter terenów nad Kana³em ¯erañskim. Na nagrodê

zas³u¿y³y proekologiczne rozwi¹zania, zachowanie naturalnych

walorów terenu, ciekawa koncepcja uzupe³niania zieleni,

przyjazne rozwi¹zania komunikacyjne i architektura wpisana

w zieleñ parku, implementuj¹ca tak¿e elementy architektury

industrialnej.

***

Lasek Henrykowski 25 maja zgromadzi uczestników

kolejnego Bia³o³êckiego Biegu Mam. Uczestników, bowiem

w biegu mog¹ braæ udzia³ nie tylko mamy, ale tak¿e ich

pociechy. Mamy pobiegn¹ na dystansie piêciu kilometrów,

startuj¹c ze zbiegu ulic K¹cik i Produkcyjna i tam te¿ zakoñcz¹

swój bieg, uprzednio trzykrotnie okr¹¿aj¹c Lasek Henrykowski.

Dzieci pobiegn¹ na krótszych dystansach, wybieraj¹c spoœród

biegu na 200, 400 i 800 metrów. Formularz rejestracyjny jest

dostêpny pod adresem: https://www.monsterevent.pl/pomiar-

czasu-w-sporcie/zapisy-on-line/event/66-Bia%C5%82o-

%C5%82%C4%99cki%20Bieg%20Mam. Po wejœciu na

stronê wystarczy klikn¹æ w przycisk „Zapisz siê”.

***

Burmistrz Bia³o³êki zaprasza na bezp³atne, sobotnie zajêcia,

a œciœlej na zabawy sportowe z elementami siatkówki i

koszykówki, przeznaczone dla dzieci w wieku 4-6 lat wraz

z rodzicami. Zajêcia odbywaj¹ siê w szkole podstawowej 154

przy Leœnej Polanki, a ich celem jest integracja rodziny i

popularyzacja aktywnoœci fizycznej. Do dyspozycji s¹ jeszcze

nastêpuj¹ce terminy zajêæ: 6, 13 i 27 kwietnia, 11, 18 i 25

maja oraz 15 czerwca. Zapisy s¹ przyjmowane drog¹

mailow¹ pod adresem: bialoleka.sportowa@um.warszawa.pl.

(egu)

Bia³o³êka w soczewce

biur i us³ug, na wytyczenie

ulic z pasami zieleni, czyli po

prostu na stworzenie dobrego

miejsca do ¿ycia. O przysz³oœci

Starych Œwidrów dyskutowano

podczas spacerów i spotkañ

w ramach konsultacji spo³ecznych.

26 marca podczas spotkania

w Szkole Podstawowej nr 118

przy ulicy Leszczynowej 5,

wypracowano robocz¹ kon-

cepcjê przysz³ego osiedla.

Na oczach zgromadzonych

mieszkañców ¯erania i Tar-

chomina, powsta³a makieta

nowych Starych Œwidrów.

Prowadz¹cy spotkanie,

architekt Monika Arczyñska i

urbanista £ukasz Pancewicz z

gdañskiego studia projektowego

A2P2, stopniowo zape³niali

przestrzeñ makiety kolorowymi

elementami, przedstawiaj¹c

kolejne etapy zabudowy. W

pierwszym etapie zagospo-

darowane zostan¹ tereny po

dawnej fabryce domów, czyli

obszar przylegaj¹cy do ulicy

Ryszarda Kukliñskiego i do

mostu Marii Sk³odowskiej-

Curie.

W zwi¹zku z tym, projektanci

pomyœleli o oddzieleniu ma-

j¹cych powstaæ tam domów

mieszkalnych od ruchliwej

trasy pasem buforowym, które-

go rolê bêd¹ pe³niæ biurowce

oraz punkty us³ugowe. Nawi¹-

zuj¹c do postindustrialnego

charakteru tego miejsca,

zaproponowali zachowanie

niektórych elementów dawnej

fabryki domów, takich jak

silosy i wie¿a, zamieniaj¹c je

w centrum rekreacyjne ze

œciank¹ wspinaczkow¹.

Postanowili te¿ pozostawiæ

rezerwê kilku hektarów, która

pozwoli³aby w przysz³oœci na

zbudowanie np. tak potrzeb-

nego w dzielnicy szpitala.

Szacuje siê, ¿e w pierw-

szym etapie zabudowy po-

wstanie 1700 mieszkañ i 5

tysiêcy miejsc pracy. Monika

Arczyñska zwróci³a uwagê,

¿e stworzenie miejsc pracy w

pobli¿u miejsca zamieszka-

nia pozwoli zbilansowaæ i

uspokoiæ ruch z Bia³o³êki i z

powrotem. Perspektywê pra-

cy bez opuszczania dzielnicy

od razu zakwestionowano –

mieszkañcy mieli w¹tpliwo-

œci, czy w ogóle jakieœ  firmy

bêd¹ chcia³y siê na Bia³o³êce

osiedliæ. Urbaniœci s¹ jednak

dobrej myœli – skoro „mordor”

powsta³ na odleg³ym S³u¿ewcu,

to dlaczego nie mia³by po-

wstaæ na Bia³o³êce?

Dla drugiego etapu zagospo-

darowania Starych Œwidrów,

ze wzglêdu na gêœciejsz¹

zabudowê mieszkaniow¹,

kluczow¹ spraw¹ bêdzie po-

prowadzenie linii tramwajowej

wzd³u¿ ulicy Myœliborskiej.

Projekt przewiduje te¿ szko³ê

podstawow¹ i œredni¹ oraz

30-hektarowy park. Tereny

rekreacyjne powstan¹ na

dwóch zrekultywowanych

osadnikach ¿u¿lu Elektrocie-

p³owni ¯erañ.

Na liczne w¹tpliwoœci, czy

na tych terenach w ogóle coœ

wyroœnie, eksperci od krajo-

brazu odpowiedzieli, ¿e ist-

niej¹ gatunki drzew, którym

do ukorzenienia siê wystar-

czy 1 metr naniesionego

gruntu i takie gatunki bêd¹

tam posadzone. Na trzecim

zrekultywowanym osadniku

PGNiG Termika chce wybu-

dowaæ osiedle mieszkaniowe.

Firma wnioskuje o zabudowê

blokami o 30 metrach wyso-

koœci, czyli oko³o 10 piêter.

Utworz¹ one gêsty pas zabu-

dowy wzd³u¿ Wis³y. Termika

musi jednak zostawiæ miejsce

na szko³ê.

Zgromadzeni na spotkaniu

mieszkañcy nie byli zachwy-

ceni perspektyw¹ zas³oniêcia

Nowe Stare Œwidry

– koncepcja robocza

dokoñczenie ze str. 1

widoku na Wis³ê jak i zagêsz-

czenia i tak ju¿ mocno zalud-

nionego obszaru. Podnosili

sprawê komunikacji, obawiaj¹c

siê zw³aszcza o dojazd do

g³ównych arterii.

- Przy tak intensywnej

zabudowie trzeba najpierw

pomyœleæ o drogach! – pada-

³y z sali g³osy, roztaczaj¹ce

obraz rych³ego kompletnego

parali¿u komunikacyjnego

Bia³o³êki.

Prowadz¹cy spotkanie

uspokajali, ¿e projekt rewi-

talizacji Starych Œwidrów

przewiduje tak poszerzenie

ulicy Myœliborskiej, jak i wy-

tyczenie poprzecznych do

niej ulic. Wcielenie projektu w

¿ycie to zreszt¹ daleka per-

spektywa (pad³ tu rok 2048).

Wypracowane w procesie

konsultacyjnym wytyczne

maj¹ na razie pos³u¿yæ miastu

do ustalenia najpierw studium,

a póŸniej planu zagospoda-

rowania przestrzennego.

Mimo obaw mieszkañców,

wniosek jest jeden: miasto siê

rozwija i tego procesu nie da

siê zatrzymaæ. Z pewnoœci¹

lepiej razem zastanowiæ siê

nad sensownym zagospo-

darowaniem zaniedbanego

terenu, ni¿ pozwoliæ na jego

dzik¹ zabudowê.

Joanna Kiwilszo

W paŸdzierniku ubieg³ego

roku (NGP nr 18/2018)

pisaliœmy o konsultacjach

spo³ecznych, dotycz¹cych

zagospodarowania terenu

zielonego na Tarchominie, w

obrêbie ulic Myœliborskiej,

Botewa, Æmielowskiej i Œwia-

towida. W zwi¹zku z licznymi

pytaniami czytelników, wra-

camy do tematu, aby przed-

stawiæ aktualny stan dzia³añ

nad wypracowan¹ podczas

konsultacji koncepcj¹ urz¹-

dzenia parku.

Przypomnijmy, ¿e jej

podstawowymi za³o¿eniami

by³o: odtworzenie stawu z

fontann¹ napowietrzaj¹c¹,

utworzenie stref rekreacji,

aktywnoœci fizycznej, odpo-

czynku i relaksu oraz gier

i zabaw, placu centralnego z

fontann¹ i tê¿ni¹ solankow¹,

postawienie pawilonu us³ugo-

wego, uregulowanie ci¹gów

pieszych, pielêgnacja istnie-

j¹cej zieleni oraz wykonanie

nowych nasadzeñ drzew i

krzewów ozdobnych, a tak¿e

ustawienie obiektu upamiêt-

niaj¹cego bu³garskiego poetê

- Christo Botewa. Trzeba do-

daæ, ¿e ze wzglêdu na brak

tytu³ów w³asnoœci do dwóch

dzia³ek, zagospodarowaniem

ma byæ objêta tylko czêœæ

skweru.

W konsultacjach udzia³

wziê³y 183 osoby. Wiêkszoœæ

uczestniczy³a w spacerach

badawczych oraz ulicznych

punktach konsultacyjnych, a

tak¿e w spotkaniu warsztato-

wym. Kilka osób skorzysta³o

z formy elektronicznej. Naj-

liczniejsz¹ grupê rozmówców

stanowi³y osoby dojrza³e

(powy¿ej 41 roku ¿ycia). Z

ich wspomnieñ i uwag wynika,

¿e plac przy ulicy Botewa to

miejsce bardzo lubiane i dla

nich wa¿ne. Wp³yw na to ma

m.in. lokalizacja, która zda-

niem wielu tworzy „zielone

serce Tarchomina”.

Niestety, podczas konsul-

tacji mieszkañcy wyrazili te¿

sporo obaw, dotycz¹cych

zbyt du¿ej ingerencji w na-

turê. Najczêœciej zg³aszane

zarzuty to:

* konsultowana koncepcja

zak³ada wycinkê oko³o 40%

istniej¹cej zieleni, nie licz¹c

drzew znajduj¹cych siê w

miejscu proponowanego

stawu,

* zniszczenie bioró¿no-

rodnoœci przez znaczn¹

ingerencjê w stan istniej¹cy,

wprowadzenie du¿ej liczby

nowych elementów zago-

spodarowania, zmiany w

ukszta³towaniu terenu

* niekorzystna zmiana cha-

rakteru tego miejsca poprzez

aran¿acjê nowego skweru,

* za ma³o miejsc zacienio-

nych, które teraz wystêpuj¹

na terenie skweru, niewystar-

czaj¹ca iloœæ zieleni wysokiej

oraz zbyt du¿o powierzchni

przykrytej betonem,

* mo¿liwoœæ ekspansji dzików

na teren skweru, szybka

dewastacja terenu,

* brak mo¿liwoœci kontroli

mieszkañców nad pracami na

dalszych etapach projektowych/

realizacyjnych,

* niespójnoœæ przestrzenna

docelowo urz¹dzonego parku,

wynikaj¹ca z projektowania

fragmentów przestrzeni

skweru, a nie z realizacji

kompleksowego projektu

zagospodarowania,

* wysoki koszt przysz³ej

pielêgnacji i remontów.

Bior¹c pod uwagê obawy i

wnioski mieszkañców stwo-

rzono najwa¿niejsze reko-

mendacje do zagospodaro-

wania skweru. Powsta³ raport

z konsultacji, który dostêpny

jest na stronie dzielnicy. Na

podstawie rekomendacji

i raportu powstanie teraz

ostateczny projekt zagospo-

darowania terenu.

W najbli¿szym czasie zo-

stanie og³oszony konkurs

architektoniczny na zago-

spodarowanie skweru przy

Botewa. Jest ju¿ powo³ane

jury konkursowe, które opra-

cowuje za³o¿enia konkursu.

- Chcielibyœmy, aby wziê³a

w nim udzia³ jak najwiêksza

liczba pracowni architekto-

nicznych – mówi Marzena

Gawkowska, rzeczniczka

prasowa dzielnicy Bia³o³êka.

Autorzy zwyciêskiego

projektu zostan¹ zaproszeni

do negocjacji w trybie za-

mówieñ z wolnej rêki na

opracowanie dokumentacji

projektowej w oparciu o prace

konkursowe. Po uzyskaniu

kompletnej dokumentacji

wraz z uzgodnieniami i po-

zwoleniem na budowê mo¿-

na bêdzie przejœæ do etapu

wyboru wykonawcy, który

projekt zrealizuje. W bud¿ecie

na budowê parku zarezerwowa-

no 3,3 mln z³. Przewidywany

termin wykonania dokumentacji

projektowo-kosztorysowej

skweru to 2 po³owa 2019

roku.

Najwiêcej obaw i pytañ

budzi niemo¿noœæ objêcia

projektem ca³oœci terenu, ze

wzglêdu na nieuregulowane

sprawy w³asnoœci jego

œrodkowej czêœci. Do tego

obszaru spadkobiercy by³ych

w³aœcicieli zg³osili roszczenia.

W tej chwili starosta legio-

nowski rozpatruje sprawê.

Do wydanej przez niego

decyzji obu stronom bêdzie

przys³ugiwa³o odwo³anie do

wojewody mazowieckiego, a

potem ewentualnie skarga

do s¹du administracyjnego.

Sprawa mo¿e ci¹gn¹æ siê

latami.

- Stwierdziliœmy, ¿e nie ma

na co czekaæ, mieszkañcy

oczekuj¹ urz¹dzonego,

pielêgnowanego skweru jak

najszybciej – wyjaœnia Marze-

na Gawkowska. – Z drugiej

strony, czêœæ nie objêta pro-

jektem i tak zostanie zielona,

bo nic innego nie mo¿na tam

zrobiæ, ze wzglêdu na usta-

lenia planu miejscowego.

Bêdzie to po prostu dzika

czêœæ parku. Lepiej zagospo-

darowaæ to, co mo¿na, ni¿

latami nie robiæ nic.

Joanna Kiwilszo

Co dalej z parkiem

przy ul. Botewa?
Coraz bli¿ej realizacji konsultowanego jesieni¹

projektu zagospodarowania zielonego terenu w

sercu Tarchomina, zwanego Skwerem Botewa. Jest

ju¿ komisja, która opracowuje zasady konkursu

architektonicznego.
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Warszawska droga wodna
Œluza

To jedyny tego typu obiekt

komorowy w Polsce. Wiêk-

szoœæ krajowych œródl¹do-

wych œluz s³u¿y do przepusz-

czania wody z poziomu wy-

¿szego na ni¿szy. Urz¹dzenia

takie maj¹ zasuwy dwuczê-

œciowe uszczelniane doci-

skiem wody i mog¹ pracowaæ

przy przep³ywie wody tylko w

jednym kierunku. Œluza mo¿e

i musi pracowaæ przy zmien-

nych poziomach wody, raz

wy¿szej od strony portu, a raz

od strony Wis³y.

Komora œluzy ma wymiary

85x12 m, a jej d³ugo 104 m.

Pulpit sterowniczy œluzy znaj-

duje siê w trzypiêtrowej wie-

¿y, w której znajduj¹ siê te¿

pomieszczenia dla obs³ugi

oraz biuro.

W 1993 r. zosta³ przepro-

wadzony remont generalny i

modernizacja œluzy, podczas

którego wzmocniono œciany,

dno komory, wymieniono

wszystkie urz¹dzenia elektro-

mechaniczne napêdzaj¹ce

kana³y obiegowe i mosty

zwodzone na hydrauliczne.

Nazwanie œluzy imieniem

in¿. Tadeusza Tillingera by³o

uznaniem jego zas³ug, jako

autora pierwszej koncepcji

¿eglugowego kana³u od

¯erania do Zegrza.

Œluza do niedawna by³a

drugim obiektem na œwiecie

pod wzglêdem wielkoœci po

egipskiej w Asuanie na Nilu.

W sezonie turystycznym

korzystaj¹ z niej wy³¹cznie

wodniacy, którzy próbuj¹ siê

przedrzeæ przez p³ycizny

Wis³y, Narwi i Pisy do Krainy

Wielkich Jezior Mazurskich.

Port ¯erañski

Na 520-kilometrze biegu

Wis³y, znajduje siê 30-hekta-

rowy Port ̄ erañski ze sta³ym

poziomem lustra wody od

2,6 do 3 m, który s³u¿y jako

magazyn rzecznych barek i

pchaczy.

Port sk³ada siê z kilku

basenów. Obok niego zlo-

kalizowany zosta³ te¿ basen

zimowy dla barek, pchaczy i

statków, o powierzchni 5,7 ha

i g³êbokoœci 2 m.

Basen portowy miêdzy

œluz¹ a ul. Modliñsk¹ nazwano

basenem administracyjnym,

bo lewe nabrze¿e przezna-

czono dla administracji drogi

wodnej. Na prawym brzegu

wykonano prze³adunkowe

nabrze¿e wêglowe, dotych-

czas nie wykorzystane. Ba-

sen administracyjny ma po-

wierzchnie 6,5 ha i g³êbokoœæ

3 m.

W³aœciwy port handlowy

rozpoczyna siê za ul. Mo-

dliñsk¹, wg niezrealizowa-

nych koncepcji mia³ mieæ 3

baseny. Po 1960 r. ¯egluga

Warszawska dla potrzeb tzw.

¿wirowej drogi wodnej zre-

alizowa³a czêœciowo basen

portowy nr 1, pocz¹tkowo jako

prowizoryczn¹ prze³adowniê

¿wiru z barek na samochody,

a nastêpnie wykonuj¹c spe-

cjalistyczne nabrze¿e wypo-

sa¿one w instalacje i dŸwigi

portalowe wraz z bocznic¹

kolejow¹, któr¹ ze Œl¹ska

by³ przywo¿ony kamieñ do

regulacji Wis³y.

Kana³ ¯erañski

W 1963 r. zosta³ wybudo-

wany i oddany do u¿ytku

nowoczesny kana³, który

wchodzi³ w sk³ad koncepcji

Warszawskiego Wêz³a

Wodnego z nowoczesnym

portem, na terenie którego

by³ utrzymywany sta³y po-

ziom wody.

Pierwotnie, bo ju¿ w XVII

w. w miejscu dzisiejszego

Kana³u ¯erañskiego powsta³

z polecenia króla Zygmunta II

Wazy s³ynny Kana³ Królewski.

Jego zadaniem by³o uporz¹d-

kowanie kwestii stosunków

wodnych w obrêbie Puszczy

S³upeckiej tj. uregulowanie

rzeki D³ugiej na odcinku od

Kobia³ki do Narwi, która

zagra¿a³a czêstymi powo-

dziami dworowi myœliwskie-

mu Wazów w Nieporêcie.

Nazwa Kana³ Królewski

figurowa³a jeszcze na ma-

pach w latach 30. XX w.

Nastêpnie zosta³ on m¹drze

wykorzystany przy budowie

Kana³u ¯erañskiego.

Kana³ ¯erañski jest kon-

tynuacj¹ robót, które by³y

prowadzone na tym terenie

w I po³. XIX w.

Dzia³ania te by³y podykto-

wane historycznym faktem

odciêcia od Morza Ba³tyckie-

go przez Prusy. Wtedy te¿

powsta³ nowatorski plan, aby

otworzyæ drogê na Ba³tyk

przez Narew i Niemen, które

chciano po³¹czyæ przy pomocy

sp³awnych kana³ów. Miêdzy

Narwi¹ a Niemnem zosta³

przeprowadzono s³ynny

Kana³ Augustowski, a miêdzy

Bugiem a Dnieprem Kana³

Królewski.

Koncepcja budowy kana³u

pomiêdzy Bugiem a Wis³¹

powsta³a w 1910 r. w Carskim

Ministerstwie Komunikacji i

opracowano j¹ jako projekt

drogi wodnej Wis³a-Dniepr.

Projekt ten zak³ada³ skanali-

zowanie Bugu od Brzeœcia do

Ma³kini i od Ma³kini a¿ do

Warszawy. Po wielu przerób-

kach ww. Projekt ostatecznie

zaakceptowano w formie

kana³u ¯erañ-Zegrze, który

mia³ skróciæ drogê wodn¹

Bug-Wis³a z 61 do 20 km.

Zadaniem tego kana³u mia³o

byæ równie¿ odwodnienie doli-

ny Bródnowsko-Nieporêckiej

oraz zlewni rzeki D³ugiej i

Kana³u Bródnowskiego.

Pierwsze prace budowlane

ruszy³y w 1919 r., ale szybko

zosta³y przerwane z powodu

braku pieniêdzy na inwestycjê.

Kolejne prace zwi¹zane z

budow¹ zosta³y podjête w

latach 1935-1938 i zaowo-

cowa³y budow¹ w¹skiego

kana³u na ̄ eraniu o d³ugoœci

oko³o 2,5 km, który s³u¿y³

odprowadzaniu wody z Kana³u

Bródnowskiego.

Do pomys³u budowy du¿e-

go kana³u powrócono po II

wojnie œwiatowej, w 1950 r., i

ju¿ w 1951 r. wybudowano

Port ¯erañski i œluzê.

Docelowo Kana³ ¯erañski

mia³ byæ dostêpny dla barek

o ³adownoœci 1350 t.

17,3-kilometrowy kana³

jest jedyn¹ drog¹ wodn¹

³¹cz¹c¹ Wis³ê z Jeziorem

Zegrzyñskim.

W latach œwietnoœci by³

przystosowany nie tylko do

obs³ugi pchaczy, barek i

statków, ale równie¿ ruchu

turystycznego w kierunku

Wêgorzewa. Kana³ zosta³

oddany do u¿ytku w 1963 r.

po spiêtrzeniu wód Zalewu

Zegrzyñskiego zapor¹ w

Dêbem na Narwi.

Tekst i zdjêcia:

Przemys³aw Miller

Sprostowanie
W poprzednim numerze

gazety (NGP 4/2019) w tekœcie

z cyklu Historia praskich rodów,

opowiadaj¹cym dzieje rodziny

Grunduls-Trofimow, b³êdnie

poda³am nazwisko panieñskie

¿ony jednego z bohaterów

opowieœci, Aleksandra Grun-

dulsa, Wassilissy. Poprawna

jego forma to: von Lauten-

schléger. Rodzinê i wszystkich

zainteresowanych bardzo

przepraszam za pomy³kê.

Joanna Kiwilszo

Dom Kultury Zacisze

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

16.03-4.04 - Plakat teatralny i filmowy – wystawa plakatów

z kolekcji Sylwestra Marzocha.

5.04 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. W programie:

Historia zbrodni Katyñskiej i Muzeum Katyñskiego, projekcja

filmu „Sztafeta”, wystawa okolicznoœciowa i koncert pieœni

legionowych. Moderator Bogus³aw Falicki. Spotkanie w ramach

Szklanej Góry MAL. Wstêp wolny.

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

* Wehiku³ sztuki – temat: Makatki ludowe w nowoczesnym

wydaniu. Historia sztuki dla najm³odszych (7-12 lat). Godz.

11.00-13.00. Op³ata 25 z³.

* Mali Einsteini – temat: Chrz¹szcze – wielka pobudka na ³¹ce.

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

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

godz. 12.00. Op³ata: karnet 75 z³, pojedyncze zajêcia 30 z³.

* Malowany prezent – namalowanie obrazu w technice akrylu

od projektu do efektu (cykl). Zajêcia dla starszej m³odzie¿y

16+ i doros³ych. Op³ata: 120 z³ z w³asnymi materia³ami, 200 z³

z materia³ami DK Zacisze. Terminy nastêpnych warsztatów:

27.04 i 11.05.2019.

* Sutasz warsztaty bi¿uterii artystycznej. W programie wykonanie

wisiora lub kolczyków. Warsztaty dla doros³ych i starszej

m³odzie¿y. Godz. 11.00-14.00. Op³ata 90 z³.

7.04 (niedziela) godz. 17.00 - „Kwiaty” otwarcie wystawy

malarstwa El¿biety Sitarskiej, studentki Uniwersytetu Trzeciego

Wieku DK Zacisze. Wernisa¿owi towarzyszy koncert „Cz³owieczy

los”. Wstêp wolny.

7.04 (niedziela) godz. 17.00 - „Cz³owieczy los” koncert

piosenek Anny German. Wyst¹pi¹: Wiktoria Czajka – wokal

i Olga Griszyna – pianino. Koncert towarzyszy otwarciu

wystawy malarstwa El¿biety Sitarskiej. Wstêp wolny.

8.04 (poniedzia³ek) godz. 20.00 - „Wszyscy s¹ w formie”

spektakl teatralny w wykonaniu M³odzie¿owego Studia

Teatralnego DK Zacisze. Re¿yseria Magdalena Mróz, scenariusz:

Magdalena Mróz i Zespó³. Wstêp wolny.

10.04 (œroda) godz. 11.00 - Wielkanocne spotkanie Ko³a

Terenowego Sybiraków Warszawa Praga-Pó³noc. „Zmar-

twychwsta³ Pan nad Panami” – koncert poetycko-muzyczny

solistów DK Zacisze.

11.04 (czwartek) - Szlakiem Tadeusza Koœciuszki. Wyjazd

kulturalno-integracyjny Klubu Podró¿nika.

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

* „Wielkanoc w tradycji, Wielkanoc w sztuce” warsztaty rodzinne

* Mali Einsteini – temat: Wielkanocne eksperymenty z jajem.

Zajêcia dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,

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

14.04 (niedziela) godz. 12.00 - Rozstrzygniêcie XVI Festiwalu

Chórów, Kabaretów i Zespo³ów Seniora.

14.04 (niedziela) godz. 17.00 - Koncert dla dzieci „Wielkanocne

obrzêdy czyli zamieszanie w œwi¹tecznym koszyczku” z udzia³em

instrumentów dawnych. Wstêp wolny. Realizacja w ramach

projektu „Dzieciaki nie p³ac¹” – Bud¿et Partycypacyjny 2019.

Wejœciówki do odbioru od 30.03.2019 w kasie DK Zacisze.

15.04 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Spotkanie wielkanocne

studentów UTW. Warsztaty tworzenia kartek œwi¹tecznych

technik¹ linorytu.

17.04 (œroda) godz. 13.00 - Wielkanoc u Emerytów ze Zwi¹zku

Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ko³o nr 5 – Zacisze. „Srebrne

palemki” koncert poetycko-muzyczny solistów DK Zacisze.

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

* Mali Einsteini – temat: Ciœnienie wody. Doœwiadczenia i

eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,

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

* Malowany prezent – namalowanie obrazu w technice akrylu

od projektu do efektu (cykl). Zajêcia dla starszej m³odzie¿y

16+ i doros³ych. Op³ata: 120 z³ z w³asnymi materia³ami, 200

z³ z materia³ami DK Zacisze. Termin nastêpnych warsztatów

11.05.2019.

27-28.04 (sobota-niedziela) - „S³owikonada” Przegl¹d

wokalny dla dzieci i m³odzie¿y. Przes³uchania w godzinach

9.00-17.00. Na prezentacje wstêp wolny.
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Ch³odnym okiem

Spo³eczny obserwator

Praski folwark

Prosto z mostu

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

Bia³o³êcka karuzela

Komisja doraŸna w dzielnicy do

bie¿¹cego monitorowania przebiegu

Zintegrowanego Programu Rewitalizacji

do 2022 roku. Sukces czy kolejne roz-

proszenie odpowiedzialnoœci? Odnosz¹c

projekt uchwa³y do wymagañ, okreœlonych

w statucie Pragi Pó³noc, przedmiot dzia-

³ania to monitorowanie, a zadaniem, jak

czytamy, jest bie¿¹ca wspó³praca z

organizacjami pozarz¹dowymi w tym

zakresie. Czy komisja nie bêdzie zatem

na bie¿¹co wspó³pracowaæ z mieszkañca-

mi? W polskim prawie definicjê ustawow¹

organizacji pozarz¹dowej okreœla ustawa

o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i

wolontariacie. S¹ to osoby prawne lub

jednostki nie posiadaj¹ce osobowoœci

prawnej, nie bêd¹ce jednostkami sektora

finansów publicznych i nie dzia³aj¹ce w

celu osi¹gniêcia zysku, czyli fundacje i

stowarzyszenia. Niby drobiazg, ale diabe³

tkwi w szczegó³ach. Dotyczy to równie¿

przedmiotu dzia³ania. Monitorowanie -

czyli œledzenie, obserwowanie, nadzo-

rowanie. Brak precyzji. I mo¿e taki jest

cel powo³ania tej komisji. Z uzasadnienia

projektu wynika, ¿e „Rada uznaje, ze

prowadzenie tego procesu jest spraw¹

wa¿n¹ i budzi du¿e zainteresowanie

mieszkañców, jak równie¿ organizacji

pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie

dzielnicy”. Trudno nie zgodziæ siê, dla

mieszkañców, objêtych programem, jest

to temat priorytetowy. A jakie znaczenie

ma dla radnych koalicji rz¹dz¹cej, skoro

komisja doraŸna zostaje zobowi¹zana

do sk³adania rocznej informacji radzie

dzielnicy? Ocenê pozostawiam czytel-

nikom. Od kilku lat z roku na rok

przesuwane s¹ w bud¿ecie dzielnicy œrodki

finansowe w zadaniu rewitalizacja. Dzielnica

otrzymuje z ratusza œrodki finansowe,

których w danym roku nie wydatkuje i s¹

one, za zgod¹ ratusza, przesuwane na

kolejne lata. W roku bie¿¹cym ju¿ w I

kwartale zosta³a podjêta stosowna uchwa³a.

Dlaczego zatem nie zdiagnozujemy

przyczyn, nie okreœlimy potencjalnych roz-

wi¹zañ, które moglibyœmy zaproponowaæ

Komitetowi Rewitalizacji w urzêdzie m.st.

Warszawy, celem wdro¿enia jeszcze w roku

bie¿¹cym? Nie ma rzeczy niemo¿liwych.

Odrobina dobrej chêci. Dla dzielnicowych

radnych, potencjalnych cz³onków komisji

doraŸnej, problemy w realizacji programu

s¹ znane, zatem identyfikacja zagro¿eñ nie

powinna byæ absorbuj¹ca i czasoch³onna.

Zatem na sesji majowej komisja mog³aby

przedstawiæ rekomendacje, które po za-

twierdzeniu rady zosta³yby przekazane

do ratusza. I tu kolejny „niuansik”. W

projekcie kolejnej uchwa³y czytamy

„Ustala siê, ¿e w sk³ad osobowy komisji

doraŸnej wejdzie nie wiêcej ni¿ dwóch

cz³onków klubów, wchodz¹cych w sk³ad

rady”. Czyli do komisji wejd¹ przedsta-

wiciele klubów Koalicji Obywatelskiej,

Kocham Pragê i PiS. Dla zachowania po-

zorów wskazane by³oby zaproponowanie

udzia³u w pracach komisji radnemu z SLD

i Wygra Warszawa, którzy nie posiadaj¹

swoich klubów w radzie, choæ przy g³oso-

waniach i tak ich udzia³ niewiele zmieni,

tzw. wiêkszoœæ pozostanie bowiem w

rêkach koalicji rz¹dz¹cej na Pradze. Sta-

nowiska, nowe inicjatywy dodatkowych

radnych mog¹ jednak okazaæ siê bardzo

pomocne. A jaka wersja uchwa³ zostanie

zatwierdzona przekonamy siê podczas

najbli¿szej sesji rady dzielnicy. Niezale¿nie

od dzielnicy, maj¹c na wzglêdzie koszmar

mieszkañców Siedleckiej 29, tematem

wypracowania prawid³owych zasad i

transparentnego procesu ZPR na Pradze

Pó³noc zajê³a siê Bran¿owa Komisja Dialogu

Spo³ecznego ds. zaspokajania potrzeb

mieszkaniowych i przeciwdzia³ania

wykluczeniu spo³ecznemu lokatorów

przy Biurze Polityki Lokalowej, zrze-

szaj¹ca  stowarzyszenia lokatorskie, w

której pracach aktywnie uczestniczê.

Mieszkañców z obszarów rewitalizowanych

zapraszamy do wspó³pracy.

„Byle cz³owiek by³ szlachetny,

ca³¹ zaœ resztê mo¿na zdobyæ talentem,

wiedz¹, rozs¹dkiem, geniuszem”

– Oscar Wilde

Ma³gorzata Markowska

Stowarzyszenie Miejski Eksperyment

Mieszkaniowy MEM

malgorzata.h.markowska@gmail.com

„Diabli spryt”

W ostatnim numerze NGP zosta³

opublikowany artyku³ opisuj¹cy pokrótce

inicjatywê, w której ni¿ej podpisany równie¿

uczestniczy. Dotyczy ona wyst¹pienia do

w³adz miasta z wnioskiem o podjêcie z

mieszkañcami naszej dzielnicy rozmów (w

formie spo³ecznych konsultacji) odnoœnie

zmian granic strefy p³atnego parkowania

na Pradze. Choæ wniosek dotyczy w du¿ej

mierze SPPN, tak naprawdê chcemy

zainicjowaæ szerok¹ dyskusjê dotycz¹c¹

parkowania na terenie ca³ej dzielnicy.

Dziœ sytuacja jest dramatyczna. W dni

robocze niemal ka¿dy skrawek terenu

zamieniany jest w darmowy parking dla

samochodów spoza dzielnicy, których

w³aœciciele pozostawiaj¹ auta na Pradze na

ca³y dzieñ i jad¹ dalej komunikacj¹

miejsk¹. W weekendy z kolei punktowo

„cierpi¹” choæby mieszkañcy Nowej Pragi

czy Szmulek z powodu tysiêcy zmotory-

zowanych, dla których celem s¹ praskie

uczelnie, centra rozrywki czy zoo. Park & Ride,

i to w dodatku darmowy. W³aœnie tym sta³a

siê Praga po oddaniu do u¿ytku II linii metra.

Widzi to wiele osób: mieszkañcy, sa-

morz¹dowcy, a nawet jednostki miejskie

odpowiedzialne za drogownictwo. Niestety,

poza zauwa¿aniem problemu za wiele siê nie

dzieje. Konsultacje spo³eczne daj¹ szansê

na prawdziw¹ zmianê, szczególnie, ¿e i

wielu radnych jest sprawie przychylnych.

Bêdzie to najlepsza okazja do rozmowy o

plusach i minusach rozszerzenia strefy. Nie

ukrywam, ¿e tych pierwszych jest jednak

znacznie wiêcej, z najwa¿niejszym, tj.

zwiêkszon¹ rotacj¹ pojazdów w ramach

istniej¹cych miejsc postojowych, co przek³a-

da siê nie tylko na ³atwiejsze znalezienie

takiego miejsca przez mieszkañców, ale i

na praski biznes. Wiêksza rotacja pojaz-

dów u³atwi przecie¿ znalezienie miejsc na

krótki postój wielu zmotoryzowanym

klientom. Odetchn¹ te¿ rozje¿d¿ane ka¿dego

dnia trawniki. Wbrew obiegowym opiniom

wiêcej pieniêdzy pozostanie równie¿ w

portfelach mieszkañców (pomimo koniecz-

noœci p³acenia abonamentu w przypadku

posiadania auta – na poziomie 30 z³ rocznie),

choæby ze wzglêdu na fakt, ¿e zostan¹

uporz¹dkowane miejsca postojowe pod

wzglêdem ich zgodnoœci z przepisami.

Innymi s³owy, w legalnie wyznaczonych

miejscach trudniej bêdzie o mandat.

Oczywiœcie, strefa to nie jedyne reme-

dium na parkingowe problemy. Chcemy,

by dyskusj¹ obj¹æ zmiany w organizacji

ruchu (ulice jednokierunkowe np. na

historycznej Nowej Pradze), a tak¿e mo¿li-

woœæ wytyczania tymczasowych parkingów

dla mieszkañców na niektórych wci¹¿

niezabudowanych dzia³kach miejskich. To

wreszcie okazja, by wypracowaæ alterna-

tywê transportow¹, tj. dogêœciæ gêst¹ ju¿

dziœ sieæ po³¹czeñ komunikacji publicznej

na Pradze. Okazuje siê zreszt¹, ¿e jesteœmy

dzielnic¹ z najwiêkszym udzia³em podró¿y

„zbiorkomem” ze wszystkich dzielnic, co

potwierdzaj¹ wyniki ankiet badawczych

dotycz¹cych zmian w studium uwarunkowañ

i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Warszawy.

Zachêcam Pañstwa do poparcia naszego

wniosku o konsultacje spo³eczne (szczegó³y

na stronie www.porozumieniedlapragi.pl)

oraz aktywnego w nich udzia³u.

Krzysztof Michalski

Porozumienie dla Pragi

Napisz do autora:

porozumieniedlapragi@gmail.com

Czas uporz¹dkowaæ parkowanie na Pradze!

W³odarze naszej dzielnicy sk³adaj¹cy

siê obecnie z koalicji POKO-Kukiz czyli

Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej i

Razem dla Bia³o³êki, chwal¹ siê w mediach

spo³ecznoœciowych przesadzeniem dêbu.

Oczywiœcie, trudno odmówiæ wspania³o-

myœlnoœci takiego dzia³ania. Warto jednak

mieæ œwiadomoœæ, ¿e d¹b w zasadzie zo-

sta³ przesadzony przez dewelopera, a

szanse na przyjêcie siê drzewa w nowym

miejscu s¹ znikome. Punkt jednak za to,

¿e Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka w ogóle

zacz¹³ coœ robiæ. Minus za to, ¿e zaczyna

od spraw marketingowo-PR’owych, za-

miast od tego, co naprawdê wa¿ne. Stacja

przesiadkowa SKM P³udy dla mieszkañców

Zielonej Bia³o³êki jest jednym z najlepszych

sposobów na dotarcie do pracy. Dojazd

na stacjê autobusem jest w zasadzie

niemo¿liwy ze wzglêdu na to, ¿e dociera

tam jedna linia autobusowa. To nie ¿art.

Dok³adnie jedna. Dlatego, co naturalne w

takiej sytuacji, wiêkszoœæ mieszkañców

wybiera znienawidzony przez miejskie

w³adze centralne (tak samo jak za komuny)

transport indywidualny czyli w³asny,

prywatny samochód. Rozwi¹zaniem pro-

blemu mia³ byæ parking P+R, którego

mieszkañcy domagaj¹ siê co najmniej od

4 lat. Miejsc parkingowych w okolicy stacji

praktycznie nie ma, wiêc teren zmienia

siê w wielki, dziki parking z b³ota. Ka¿dy

szuka miejsca gdzie siê da. W³adze jednak

nie pozostaj¹ bierne i wszystkim nielegalnie

parkuj¹cym swoje przybytki kapitalizmu

wrêczaj¹ mandaty za z³e parkowanie.

Pismo w sprawie przekazania gruntu pod

budowê parkingu spó³ka Skarbu Pañstwa

PKP wystosowa³a do prezydent Hanny

Gronkiewicz-Waltz ponad 2 lata temu.

Nadal nie doczeka³a siê odpowiedzi. PKP

chce oddaæ miastu teren pod budowê

cywilizowanego parkingu samochodowego

za darmo. Wnosi jedynie, by w zamian

miasto zrzek³o siê praw do odszkodowania

za jego przejêcie. Innymi s³owy: warszawski

samorz¹d dosta³ w prezencie grunt pod

budowê parkingu, jednak chce jeszcze

kilkunastu milionów w gotówce. Uwa¿am

to za skandaliczne podejœcie do kwestii

tak wa¿nej dla mieszkañców Bia³o³êki. Od

dwóch lat Prezydent Warszawy analizuje

zasadnoœæ rezygnacji z nale¿nego odszko-

dowania za grunty – dowiedzia³ siê radny

Piotr Gozdek. Parkingu jak nie by³o, tak

nie ma. Ale d¹b przesadzony. Ku chwale

ojczyzny.

£ukasz Oprawski

szef klubu radnych PiS na Bia³o³êce

Drzewa tak,

parkingi nie?

Mamy kalendarzow¹ wiosnê. Zesz³y

œniegi, jak co roku pojawi³y siê utyskiwania

w sprawie psich kup. Temat sam wkrótce

zniknie wraz z ich rozk³adem. Pozytywem jest

to, ¿e coraz wiêcej osób, z moich obserwacji

wynika, ¿e pañ (panów nie spotka³em),

sprz¹ta po swoich pupilach. Przyroda budzi

siê z zimowego letargu, kwitn¹ krokusy i

przebiœniegi, za¿ó³ci³y siê forsycje. Powoli,

aczkolwiek szybciej ni¿ w ubieg³ych latach,

z zimowego letargu zaczynaj¹ budziæ siê

urzêdnicy. Og³oszone zosta³y pierwsze

przetargi drogowe. Wydzia³ infrastruktury

urzêdu ma zamiar modernizowaæ lokaln¹

ulicê Linneusza od M³ota do Namys³owskiej

wraz chodnikiem, og³oszono tak¿e przetarg

na wykonanie robót budowlanych, pole-

gaj¹cych na remoncie drogi wewnêtrznej

oraz chodników, znajduj¹cych siê pomiêdzy

budynkami przy ul. Jagielloñskiej 64 i 66

wraz z odwodnieniem. Pojawi³y siê przetargi

na remonty w placówkach oœwiatowych,

co jest dobrym prognostykiem i byæ mo¿e

zapobiegnie realizacji remontów w trak-

cie roku szkolnego. Na pierwszy „ogieñ”

posz³y SP 395 przy ul. Sierakowskiego 9,

któr¹ trzeba dostosowaæ do aktualnych

przepisów ppo¿. oraz dostosowaæ inne

pomieszczenia na potrzeby szko³y i Zespó³

Szkó³ nr 73 przy ul. Burdziñskiego 4, gdzie

nast¹pi wymiana instalacji wody zimnej,

ciep³ej i kanalizacji w ca³ym budynku

oraz remont ³azienek na kondygnacjach

naziemnych. Zarz¹d Praskich Terenów

Publicznych og³osi³ kolejne przetargi, tym

razem na modernizacjê placów zabaw po-

miêdzy ulicami Bia³ostock¹/Radzymiñsk¹

i modernizacjê placu zabaw u zbiegu ulic

Gersona/Kotsisa. Przypomnê, ¿e pierwsze

przetargi na modernizacjê skwerów na

Szymanowskiego i Letnia/Kamienna zosta³y

rozstrzygniête i prace ju¿ trwaj¹. Tak na

marginesie, po zakoñczeniu remontu

skweru na Szymanowskiego bêdzie remon-

towana sama ulica wokó³ niego. Nasza naj-

wiêksza jednostka, Zarz¹d Gospodarowania

Nieruchomoœciami, tak¿e ruszy³ do dzia³añ.

Na jej stronie widzimy kolejne przetargi

zwi¹zane z rewitalizacj¹ dzielnicy. W

ramach obszaru Nowa Praga - kwarta³

In¿ynierska, Stalowa 33 oraz Œrodkowa 12

i 14 og³oszony zosta³ przetarg na wyko-

nanie prac budowlanych, polegaj¹cych na

modernizacji budynku mieszkalnego wie-

lorodzinnego z us³ugami na parterze przy

ul. Œrodkowej 12 w Warszawie. Budynek

przy ul. Œrodkowej ujêty jest w gminnej

ewidencji zabytków nieruchomych Warszawy.

Kontynuowany jest tak¿e projekt „Cen-

trum lokalnego na placu Hallera” w jego

ramach og³oszono przetarg na wymianê

witryn w czterech kolejnych lokalach

us³ugowych na placu. Widzimy tam tak¿e

przetarg na doposa¿enie w wêze³ cieplny

nieruchomoœci mieszkalnej wielorodzinnej

przy ul. Jagielloñskiej 47 i remonty ko-

lejnych (tym razem 15) pustostanów. To

tylko przetargi og³oszone w ostatnich 30

dniach. Zadañ i programów do realizacji

przed jednostkami organizacyjnym i

ca³ym urzêdem jeszcze wiele. Bêdê siê

stara³ o nich na bie¿¹co informowaæ.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Budzenie z letargu

Nie myœlê, ¿eby w moim bloku by³o

inaczej, ni¿ gdzie indziej. A jest tak.

Mieszkañcy bloku sk³aduj¹ œmieci w by³ej

komorze zsypowej. Gdy ponad piêæ lat

temu wprowadzono pierwsz¹ segregacjê

œmieci, pojawi³y siê problemy, które dziœ

jawi¹ siê jako zabawne anegdoty:

pocz¹tkowo MPO i inne firmy nie mia³y

kontenerów w wymaganych kolorach, wiêc

na posiadanych szaroburych pojemnikach

umieszcza³y niedu¿e naklejki, których w

pó³mroku œmietników nieŸle trzeba siê

by³o nawypatrywaæ; kontenery na odpad-

ki szklane zrobiono – tê radoœæ mamy

nadal - z wysokich, w¹skich kub³ów stare-

go typu, do których wrzucanie butelek

powoduje ha³as, niew¹tpliwie doceniany

przez mieszkañców lokali s¹siaduj¹cych

ze œmietnikiem...

Teraz, gdy œmieci mamy sortowaæ na

piêæ frakcji, zrobi³o siê naprawdê niecie-

kawie. Komora zsypowa - pomieszczenie

d³ugie i w¹skie - zosta³a zastawiona

piêcioma kontenerami w dwóch rzêdach.

Do czêœci z nich nie mo¿na siê dostaæ, gdy¿

przepchniêcie siê pomiêdzy kontenerami

stoj¹cymi w pierwszym rzêdzie – nawet

gdyby komuœ siê chcia³o – jest po prostu

niemo¿liwe. Obywatel, który przyszed³

z piêcioma workami ze œmieciami, ma

zatem do wyboru: albo próbowaæ rzucaæ

worki do odleglejszych kontenerów ponad

tymi stoj¹cymi bli¿ej, albo machn¹æ rêk¹

i wszystkie worki wrzuciæ do stoj¹cych

najbli¿ej dwóch pojemników, nie dbaj¹c

ju¿ w tej sytuacji, który gdzie.

W moim bloku dochodzi jeszcze taka

atrakcja, ¿e nagromadzenie kontenerów

zablokowa³o dostêp do w³¹cznika œwiat³a,

wiêc powy¿sze operacje wykonuje siê po

ciemku, na oœlep.

Nie chce mi siê ju¿ nawet pisaæ, ¿e

zmiana sposobu segregacji œmieci (zw³aszcza

na bardziej skomplikowan¹) powinna byæ

poprzedzona intensywn¹ akcj¹ promo-

cyjn¹ – informuj¹c¹ i motywuj¹c¹.

¯a³osny plakacik na tablicy og³oszeñ w

klatce schodowej nie za³atwia sprawy.

Mieszka³em w m³odoœci w kilku krajach

Europy, w których segregacja odpadów jest

znana i prowadzona od lat. Mimo to miesz-

kañcom przypomina siê tam regularnie

rozmaitymi œrodkami o potrzebie i meto-

dach segregacji. U nas – od pocz¹tku

pierwszej segregacji œmieci - w³adze mia-

sta ani razu nie dostarczy³y do mieszkañ

nawet ulotki informacyjnej.

Plakacik w klatce schodowej nie

wyjaœnia te¿ wa¿nych w¹tpliwoœci. Do

którego kontenera pakowaæ przedmioty

drewniane? Co to s¹ „czyste opakowania

z papieru” – czy karton z taœm¹ klej¹ca

b¹dŸ foliow¹ naklejk¹, z jak¹ przychodz¹

przesy³ki kurierskie, jest jeszcze czysty,

czy ju¿ nie? A co z zu¿ytymi ¿arówkami?

I tak dalej. Mam nadziejê, ¿e takie pytania

nie wywo³aj¹ u decydentów chêci zmuszenia

nas do segregacji œmieci na jeszcze wiêcej

frakcji. Granicê absurdu ju¿ przekroczy-

liœmy. Moim zdaniem, ¿aden odbiorca

warszawskich odpadów miejskich nie

wykorzysta tak szczegó³owego podzia³u

œmieci i frakcje niebieska, ¿ó³ta oraz

zielona trafi¹ na wspólny taœmoci¹g.

Szczególnie, ¿e dziêki nowemu systemowi

bêd¹ gorzej posortowane.

Maciej Bia³ecki

maciej@bialecki.net.pl

Ostateczny krach systemu segregacji
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MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery

D

R

Z

W

I

O

K

N

A

www.drzwiokna.waw.pl

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

ANGIELSKI, egzaminy,

matura 609-631-186

US£UGI

AGD, telewizory, anteny -

naprawa, dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

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

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi cenne

ksi¹¿ki 22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

NIERUCHOMOŒCI

KUPIÊ mieszkanie do

remontu, zad³u¿one za

gotówkê 508-510-850

POSZUKUJÊ mieszkania

ok. 35 m2, tel. 668-077-335

mini og³oszenia

Nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824, Jagoda 605-037-515, Pawe³ 609-490-949

Nastêpna gazeta - 17 kwietnia

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka

Maciej Pilipczuk. Druk ZPR Media Spó³ka Akcyjna. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów

w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.

Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem  lub TS. Za treœæ

reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja: 03-462 Warszawa, ul. Jagielloñska 42 lok. 73/73A

tel./faks 22 618-00-80

poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14

Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska

https://www.facebook.com/nowapraska

strona internetowa - www.ngp.pl

             e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

                            dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

                                            redakcja: redakcja@ngp.pl
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P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

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 27.03.2019 r. zosta³

wywieszony na 21 dni i podany do publicznej wiadomoœci

wykaz nr WGN/6/2019 dotycz¹cy przeznaczenia

nieruchomoœci po³o¿onej na terenie dzielnicy Targówek

przy ul. Ksiêcia Ziemowita 88 do wydzier¿awienia

na okres do 3 lat.

Urodzi³ siê w plemieniu Igorod, w wiosce

Supanga na Filipinach. Wychowywa³a go

babcia – miejscowa szamanka zwana Hilot.

Od dzieciñstwa towarzyszy³ jej w pracy.

Przygl¹da³ siê w jaki sposób poprzez modlitwê,

duchowe i praniczne uzdrawianie, energetyzacjê

tkanek pomaga³a rodzinie i osobom z wioski.

Gdy dorós³ bardzo czêsto j¹ zastêpowa³. Wiedzia³,

¿e to dziêki wierze w Boga otrzyma³ dar uzdrawiania.

W Polsce goœci ju¿ po raz kolejny. Spektrum

jego dzia³ania jest du¿e. Pomaga w leczeniu

chorób zatok, oczu, uszu, tarczycy, depresji,

bezsennoœci, serca, organów wewnêtrznych,

guzów, torbieli, zaparæ, wrzodów, prostaty,

bólów krêgos³upa i pleców, zimnych i drêtwie-

j¹cych r¹k i nóg, a tak¿e podnosi odpornoœæ

organizmu.

Np. pani Janina – uniknê³a operacji tarczycy,

guzki wch³onê³y siê a tarczyca zmniejszy³a.

Pani Basi – zlikwidowa³ dimer w oku, który

powsta³ na skutek pêkniêcia têtniaka wewn¹trz oka.

Pani Joannie – guz w piersi z Bird 3 zmniejszy³

siê do Bird 2, kontrola lekarska za 6 miesiêcy.

Panu W³adys³awowi - po 4 wizytach PSA

spad³o o po³owê.

Pani Ewie - rwa kulszowa przesta³a dokuczaæ

po 3 wizytach.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,

18, 19, 20 kwietnia.

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19

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

605 324 865, 605 177 007

Niekonwencjonalne Metody Leczenia

„NATURA”

Wiêcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Wizyta filipiñskiego mistrza bioterapii

w Polsce - EFRENDO BALBO

Bia³o³êka liczy ju¿ ponad

120 tysiêcy mieszkañców.

Jest najszybciej rozwijaj¹c¹

siê dzielnic¹ w Warszawie.

Dzia³a tu kilkanaœcie szkó³

podstawowych i tylko jedno

publiczne liceum. Dlatego w

punkcie 4. VIII sesji Rady

Dzielnicy „Wolne wnioski i

sprawy ró¿ne” pojawi³a siê

kwestia utworzenia liceum

ogólnokszta³c¹cego na

Zielonej Bia³o³êce.

Mieszkañcy wnioskowali,

aby nowa szko³a œrednia

zosta³a utworzona przy

ul. Ostródzkiej 175. Na razie

dzia³a w tym miejscu szko³a

podstawowa nr 368. Jednak

po oddaniu do u¿ytku nowej

placówki przy ulicy Warzelniczej,

w budynku przy Ostródzkiej

mo¿na by z powodzeniem

ulokowaæ liceum, tym bardziej,

¿e oba budynki oddalone s¹

od siebie o 300 metrów.

VIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Liceum na Zielonej Bia³o³êce pilnie potrzebne
Jedno liceum na tak dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê

dzielnicê, jak¹ jest Bia³o³êka, to kropla w morzu potrzeb.

G³ównym tematem dyskutowanym podczas VIII sesji Rady

Dzielnicy by³a potrzeba utworzenia liceum na Zielonej

Bia³o³êce. Radni g³osowali te¿ nad proponowanymi

zmianami w statutach dzielnic.

Odpowiedzialna za sprawy

oœwiaty i wychowania zastêp-

czyni burmistrza, Izabela Zi¹tek

t³umaczy³a, ¿e utworzenie

szko³y œredniej nie le¿y w

gestii dzielnicy - wszelkie

decyzje dotycz¹ce powo³ania,

finansowania i prowadzenia

szkó³ œrednich le¿¹ w kom-

petencjach Biura Edukacji

m.st. Warszawy.

Kiedy wiêc wydawa³o siê,

¿e dyskusja utknie w martwym

punkcie, radny Filip Pelc popro-

si³ pani¹ wiceburmistrz Zi¹tek

o deklaracjê, czy jest za utwo-

rzeniem liceum przy ulicy

Ostródzkiej, czy nie. Izabela

Zi¹tek przyzna³a, ¿e za utwo-

rzeniem liceum na Bia³o³êce,

oczywiœcie jest, ale czy bêdzie

ono mieœci³o siê na Ostródzkiej

- nie mo¿e obiecaæ.

Filip Pelc podziêkowa³

jeszcze za remont biblioteki w

Choszczówce i radni przeszli

do zaopiniowania projektu

uchwa³y Rady m.st. Warsza-

wy zmieniaj¹cej uchwa³ê w

sprawie nadania statutów

dzielnicom miasta Warszawy.

Chodzi³o o przeg³osowanie

Po s¹siedzku

Nie od dziœ wiadomo, ¿e na

Pradze Pó³noc mamy problemy

ze œmieciami - pozostawianymi

na trawnikach, podrzucanymi

do koszy ulicznych, zalegaj¹-

cymi miejsca ustronne czy

zaniedbane. Równie nieroz-

wi¹zywalnym problemem, co

niegdyœ brak sznurka do

snopowi¹za³ek, wydaje siê

temat psich kup. Czy to sprawy

dokuczliwe tylko na Pradze

Pó³noc? Oczywiœcie nie, to

problemy ca³ego cywilizo-

wanego œwiata. I  ze œwiata

w³aœnie trafiaj¹ do nas pomys³y

na ich rozwi¹zywanie. Coraz

bardziej popularne staj¹ siê

akcje ploggingu – joggingu

po³¹czonego ze zbieraniem

po drodze œmieci, czy „trash

challenge” - spontanicznego

sprz¹tania z fotografowaniem

siê na tle miejsca przed i po

jego oczyszczeniu. Co prawda,

podobne oddolne akcje, w tym

pod nazw¹ „Sprz¹tanie Pragi”

maj¹ ju¿ kilkuletni¹ tradycjê,

ale nowa formu³a, powi¹zana

z aktywnoœci¹ w mediach

spo³ecznoœciowych powoduje,

¿e nieœmiecenie i reagowanie

na zaœmiecanie przestrzeni

publicznej poma³u staje siê

po prostu modne. Chocia¿ to

tylko moda, to z pewnoœci¹

mo¿e uwra¿liwiæ, nauczyæ

odpowiedzialnoœci za wspóln¹

przestrzeñ, a ulice stan¹ siê

bardziej przyjazne.

Ostatnio, po nieudanej

próbie zainteresowania w³a-

œcicieli terenu, w tym PKP,

zalegaj¹cymi przy Dworcu

Wschodnim górami œmieci,

Miasto Jest Nasze razem z

Porozumieniem dla Pragi pod-

jê³o wyzwanie sprz¹tniêcia

wysypiska. A to zapewne nie

ostatnia taka akcja. Jakby by³o

tego ma³o, w minionym tygodniu

trash challenge na Pradze

Pó³noc podj¹³ tak¿e wicepre-

zydent Micha³ Olszewski,

sprz¹taj¹c wraz ze swymi

urzêdnikami z gór œmieci pod-

rzucanych przez kierowców

tirów, teren przysz³ego skweru

na Œliwicach, przy ul. Kotsisa.

Dziêkujemy, Panie Prezyden-

cie! Szkoda tylko, ¿e dopiero

bud¿et partycypacyjny jest w

stanie uratowaæ tê przestrzeñ

przed dalsz¹ dewastacj¹.

Sprz¹tanie to wyzwanie

dla mieszkañców i s³u¿b

miejskich, generuj¹ce ponadto

proponowanych poprawek w

statutach dzielnic. Na wniosek

przewodnicz¹cego rady wszyst-

kie poprawki g³osowane by³y

³¹cznie.

JK

Proszê Szanownych Pañstwa,

ka¿dy z nas ma kogoœ, kto go

irytuje. Np. ojciec mój wy³¹cza³

(a nie wy³ancza³) radio, gdy

œpiewa³ Mieczys³aw Fogg.

Aliœci prawdê i artystê znów

mo¿na wy³¹czyæ w chwilê.

Nawet Adriana. Zdrajcê zaœ i

szpiega w polityce najwcze-

œniej po 4 latach? A kto to robi

oprócz mnie? Czy nie irytuj¹

Was krakowsko-góralskie

gadki o mordach, zabójcach

brata, o dzieciach, elektrycznych

Awizo

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

Sprz¹tanie to wyzwanie

du¿e koszty w bud¿ecie

samorz¹du. Mo¿emy w nie

inwestowaæ wci¹¿ wiêcej, ale

zapewne odbêdzie siê to

kosztem zieleni czy remontów

dróg i chodników. Najwiêk-

szym wyzwaniem jest wiêc

po prostu œmieciæ mniej.

Problemem jest niejasna

segregacja odpadów, brak

odpowiednich altan œmietniko-

wych i koszy przyulicznych.

Miasto wci¹¿ ma wiele do

zrobienia w kwestii edukacji.

Wziêcie udzia³u przez wice-

prezydenta w trash challenge

jest tu pewn¹ jaskó³k¹, która

zasadniczo jednak wci¹¿

wiosny nie czyni. Niecierpli-

wie czekamy na kolejne

dzia³ania.

Karolina Krajewska

przewodnicz¹ca

Rady Osiedla Œliwice

samochodach, skierowanych

de facto w lustra g¹b premie-

rów, marsza³ków, ministrów,

pos³ów i zgrai pazernych

pos³u¿nych. Jak d³ugo mo¿e-

my siê p³awiæ w wydalinach

przebieg³ych starców którzy

nie poszli do polityki dla

pieniêdzy, ale dla posiadania

w³adzy. Dlatego awizo nie-

odebrane.

W sprawie dobra, ¿ycia i

zdrowia naszego powiem jed-

no: przestañmy k³amaæ. Nie

mogê ju¿ s³uchaæ ani czytaæ

o wspania³ej polskiej ¿ywno-

œci z salmonell¹ i pestycyda-

mi. Czesi i S³owacy, a tak¿e

Rosjanie maj¹ swój rozum i

s³u¿by - analityków, laborato-

ria i podaj¹ nam fakty. Dosyæ

mitu. Jest gorzej. Niedawno

kupi³em polsk¹ szynkê w pol-

skim sklepie i mia³em tak¹

sraczkê, jaka jest pomiêdzy

Tuskiem a Kaczyñskim. Z cze-

go ¿aden obywatel o nazwisku

Kaczyñski nie rozumie, ¿e

piêkne polskie bia³ko to zbiór

antybiotyków, stymulatorów

wzrostu. Kapusta kwaszona

jest zalewana kwasem solnym,

aby by³a bielsza od kom¿y.

Owoce, jab³ka z Grójca to

efekt 50 nieusuwalnych z

mi¹¿szu strukturalnych opry-

sków rocznie, winogrona to 80

oprysków rocznie. T³uszcz

brzuszny w niemo¿noœci do-

piêcia marynarki to efekt

spo¿ywania technojedzenia

lub jedzenia fast foodów.

Do przysz³ych europos³ów

apelujê, aby uchwalili obowi¹-

zek toksykologicznego info,

aby na opakowaniach spo-

¿ywczych by³y wykazane

iloœci podstawowych toksyn.

Wiesz, panie prezesie Ka-

czyñski, co zawiera jedno

jajko z Rabki, z³o¿one przez

kury, które pana wyborcy

latami ogrzewaj¹ plastikami

i oponami? Bêdzie zawieraæ

dioksyny. Niech jakiœ Adrian

z pana otoczenia przeczyta

co robi¹ dioksyny…
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