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Domy kultury na Targówku

Pomys³ na zniszczenie
Dwa œwietnie funkcjonuj¹ce domy kultury, czyli „Œwit”
i „Zacisze”, maj¹ byæ po³¹czone, co oznacza faktycznie
ich likwidacjê. Sk¹d taki pomys³ radnych Platformy
Obywatelskiej Targówka? Tego na razie nie wie nikt. Nawet oni.
Informacja o planowanym
Frazesy zamiast uzasadpo³¹czeniu pojawi³a siê nagle. nienia
Og³oszono, ¿e na sesji Rady
Jak uzasadniano pomys³
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
Dzielnicy Targówek 30 stycz- po³¹czenia? Nijak. By³y tylko
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
nia br. o godz. 9.00 bêdzie okr¹g³e frazesy, ¿e bêdzie
za technologiê now¹.
dyskutowany punkt „Projekt taniej, proœciej w zarz¹dzaniu
stanowiska w sprawie po- i bêdzie wiêcej zajêæ dodatDla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
³¹czenia samorz¹dowych kowych, w tym bezp³atnych.
rozwi¹zaniem.
instytucji kultury: Domu Nie by³o to poparte ¿adnymi
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
Kultury „Œwit” i Domu Kultury wyliczeniami czy symulacjami,
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
„Zacisze” w Dzielnicy Targó- nie pad³a ani jedna liczba.
proteza wygina siê.
wek m.st. Warszawy”. Wia- Podczas sesji radni PO nie
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
domoœæ zelektryzowa³a chcieli siê przyznaæ, kto z nich
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
wszystkich; mieszkañców, wpad³ na ten „wiekopomny”
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
pracowników obu domów pomys³.
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
kultury, aktywne œrodowiska
Jedn¹ ze œmieszniejszych
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
na Targówku, czêœæ lokalnych rzeczy jest fakt, i¿ w domach
protezy tradycyjnej.
radnych.
kultury nie ma ¿adnych darJednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
Nikt niczego wiêcej nie mowych zajêæ, gdy¿ od lat
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
wiedzia³. Radni lokalnej PO obie placówki otrzymuj¹ zbyt
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powozafundowali mieszkañcom niskie, niewystarczaj¹ce doduj¹ uczuleñ.
tani¹ kampaniê reklamow¹, tacje, by spokojnie dzia³aæ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego
produkuj¹c i wrzucaj¹c na Musz¹ zarabiaæ na zajêciach,
gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na
Facebook obrazki ze swoimi oferuj¹c czêsto za udzia³ w
moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.
zdjêciami i sloganem, który nich wysokie stawki. Na przymia³ wykazywaæ koniecznoœæ k³ad karate w DK „Œwit” to a¿
Artur Pietrzyk
po³¹czenia domów kultury. 150 z³ za zajêcia dwa razy w
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
Akcja by³a zmasowana i zor- tygodniu. £atwo mo¿na by³ortg i naprawa protez
ganizowana. Skutki okaza³y by to zmieniæ, zwiêkszaj¹c
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
siê odwrotne od zamierzo- domom dotacjê, aby mog³y
www.superdentysta.com.pl
nych. Szybko dostrze¿ono spokojnie dzia³aæ, a nie na22
676-59-56, 608-519-073
bowiem, ¿e s¹ to naprêdce
dokoñczenie na str. 4
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
przygotowane has³a, które –
jak okaza³o siê póŸniej – by³y
czêœci¹ stanowiska prezento- Sesja o po³¹czeniu domów kultury
wanego podczas obrad przez
radnego Micha³a Jamiñskiego
z PO.

Elastyczne
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protezy nylonowe

Bulwersuj¹ca
zmiana decyzji
W relacji z XV sesji rady dzielnicy Bia³o³êka przytaczaliœmy
g³os zgromadzonych na sali mieszkañców ulicy Wiœniowy
Sad i Danusi, zbulwersowanych zmian¹ uzgodnionej
wczeœniej z naczelnikiem wydzia³u architektury i z deweloperem wysokoœci budynków wielomieszkaniowych,
które powstan¹ na 2-hektarowej dzia³ce, w pobli¿u
ich domów jednorodzinnych.
Wedle nich z niewiadomych podwy¿szenia budynków o
powodów wysokoœæ budyn- jedn¹ kondygnacjê, na co
ków zosta³a zwiêkszona o mieszkañcy domów jednorojeden metr, co daje dewelope- dzinnych nie wyrazili zgody.
dokoñczenie na str. 2
rowi Victoria Dom mo¿liwoœæ

Odsy³am pani¹ do Wikipedii

Stop wycince 500 drzew
Temat zelektryzowa³ opiniê publiczn¹ w styczniu, kiedy
w mediach spo³ecznoœciowych pojawi³y siê informacje
o rozstrzygniêciu przetargu na przebudowê Wybrze¿a
Helskiego i Szczeciñskiego. Przetarg rozstrzygniêto
dopiero po do³o¿eniu przez Radê Warszawy do tej
inwestycji brakuj¹cych 36 milionów. W sumie jej koszt
ma wynieœæ 76 milionów.
Jednoczeœnie znikn¹æ ma wanym zabezpieczeniem
500 drzew, wiêkszoœæ w miê- przeciwpowodziowym.
dzywalu, poroœniêtym przez
W obliczu zmian klimalas topolowo-wierzbowy, tycznych, które dziej¹ siê na
unikalny na skalê europejsk¹ naszych oczach, objawiaj¹obszar ochrony ptaków, objêty cych siê m.in. susz¹, upalnym
ochron¹ Natura 2000. Znaczna latem i ciep³¹, bezœnie¿n¹
wiêkszoœæ drzew i krzewów zim¹, zmienia siê tak¿e
przeznaczono do wyciêcia ze œwiadomoœæ mieszkañców
wzglêdu na kolizjê z plano- Warszawy. Coraz wiêcej

osób rozumie potrzebê
zachowania zieleni, w tym
du¿ych, starych drzew jako
niezbêdnych elementów
miejskiej infrastruktury, produkuj¹cych tlen i obni¿aj¹cych temperaturê latem.
Naukowcy wyliczyli, ¿e ze
wzglêdu na pracê, jak¹ wykonuje, ka¿de praskie drzewo
jest warte ponad 8 tysiêcy
z³otych. Przez wycinkê 500
drzew tracimy wiêc 4 miliony
z³otych… Ale poza czysto
wymiernymi korzyœciami,
roœlinnoœæ w miêdzywalu
dokoñczenie na str. 2

Jak ktoœ siê zaprze, to ¿adne, nawet najsensowniejsze
argumenty, nie pomog¹. A jeœli ten ktoœ ma w³adzê,
wiêkszoœæ, to musi byæ tak, jak chce.
I tak by³o na styczniowej wyrost. O szczegó³y pytali
sesji Rady Dzielnicy Targówek. radni PiS, zaœ pomys³odawcy,
Wiêkszoœæ siê upar³a i tyle. czyli radni klubu Platforma
Najgorsze, ¿e nie wiadomo, .Nowoczesna Koalicja Obywatelska, prawie nie odpoo co tak naprawdê chodzi.
Ponad trzygodzinna dyskusja wiadali. Aktywny by³ za to
dotyczy³a pomys³u po³¹czenia burmistrz S³awomir Antonik,
dwóch dzielnicowych domów który z uporem godnym lepszej
kultury: „Œwitu” i „Zacisza”. sprawy, jak mantrê powtarza³,
Mieszkanki i mieszkañców ¿e to doskona³y pomys³, ¿e
pomys³ zaskoczy³. Teraz nie mo¿emy byæ z kultur¹ w
wiem z ró¿nych Ÿróde³, ¿e by³ tyle za innymi dzielnicami, ¿e
dr¹¿ony, tylko w tajemnicy, po³¹czenie pozwoli organizoju¿ w po³owie minionego waæ wiêcej zajêæ bezp³atnych
roku. Powsta³y nawet jakieœ i otwieraæ nowe miejsca
aktywnoœci kulturalnej.
opracowania i wyliczenia. O
Burmistrza wzmacnia³y
tym na sesji nie by³o. By³
podjête
poprzedniego dnia
natomiast pean na temat
uchwa³y
komisji kultury i buzamierzenia.
d¿etu, pozytywnie opiniuj¹ce
Jednak, by mo¿na by³o
stanowisko. S³awomir Antonik
rozpocz¹æ procedurê, konie zwraca³ uwagi na pytania
nieczne by³o przyjêcie przez
radnych PiS-u, którzy chcieli
radê stanowiska w sprawie wiedzieæ, dlaczego nie by³o
po³¹czenia obu domów. I o to konsultacji, wczeœniejszej
w³aœnie trwa³ bój.
informacji o planach po³¹czenia
Komisje za, mieszkañcy placówek; po co ten zamach
przeciw
na to¿samoœæ domów kultury,
Zabawne jest to, ¿e u¿ycie po co ³¹czyæ coœ, co w obecs³owa dyskusja jest mocno na nym kszta³cie dobrze dzia³a?

Podobnie mówili mieszkañcy
Bródna, korzystaj¹cy z Domu
Kultury „Œwit” i zaciszanie,
których ulubion¹ placówk¹
jest Dom Kultury „Zacisze”.
Nie widz¹ sensu w ³¹czeniu,
skoro ka¿dy z domów kultury
przede wszystkim „obs³uguje”
swoje mieszkanki i mieszkañców;
ma specyfikê i odrêbnoœæ
dzia³añ. Emilia Bartkowska,
reprezentuj¹ca zwi¹zek zawodowy pracowników DK
„Œwit”, stwierdzi³a, ¿e zbyt
ma³o wiadomo na temat pomys³u, a po³¹czenie dwóch
dokoñczenie na str. 4

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- protezy elastyczne
- protezy szkieletowe
- korony porcelanowe
- wype³nienia
- wybielanie zêbów

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

www.dentysta-praga.pl
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Stop wycince 500 drzew
dokoñczenie ze str. 1

tworzy unikalny w mieœcie
ekosystem, bêd¹cy siedliskiem dla ptaków, ma³ych
ssaków, w tym nietoperzy.
Inwestycja, z ró¿nymi modyfikacjami, jest przygotowywana ju¿ od co najmniej 10
lat. Pocz¹tkowo Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogowych
planowa³ poszerzenie ulic
Wybrze¿e Helskie i Wybrze¿e Szczeciñskie do dwóch
pasów ruchu w ka¿dym kierunku. Wówczas wycinka
drzew i ingerencja w obszar
Natura 2000 by³aby jeszcze
wiêksza. Nie zmienia to faktu,
¿e w obecnym projekcie wycince ma podlegaæ roœlinnoœæ
na zboczu wa³u oraz 5-8 m u
jego podstawy, w obszarze
Natura 2000. Bior¹c pod
uwagê, ¿e jest to najwê¿sze
miejsce, tzw. gorsetu warszawskiego, gdzie do Wis³y
w miêdzywalu jest co najwy¿ej 30 m, pozbawiona drzew

Bulwersuj¹ca zmiana decyzji
dokoñczenie ze str. 1

Na sesji pad³o kilka pytañ do
w³adz dzielnicy, m.in. dlaczego urz¹d dzia³a na korzyœæ
dewelopera, dlaczego budowa
nie jest zrównowa¿ona, co siê
sta³o, ¿e projekt zmieni³ siê
na korzyœæ dewelopera itp.
OdpowiedŸ w³adz dzielnicy
jednoznacznie wskazywa³a,
¿e decyzja o zabudowie nie
zosta³a wydana, w zwi¹zku z
czym nic nie jest przes¹dzone
oraz ¿e w³adze nie wiedz¹,
dlaczego parametry zabudowy
zosta³y zmienione. Mieszkañcy
uzyskali zapewnienie, ¿e
otrzymaj¹ do wgl¹du mapy,
¿e nast¹pi sprawdzenie zmienionych parametrów oraz ¿e
nie zostan¹ one wprowadzone
do projektu zabudowy.
Wydawa³o siê, ¿e sprawa
bêdzie za³atwiona zgodnie z
oczekiwaniami mieszkañców,
którzy byli wielokrotnie zapewniani, ¿e decyzja bêdzie
dla nich korzystna. Zapewniali o tym przedstawiciele
dewelopera, urzêdnicy bia³o³êckiego ratusza i w³adze
dzielnicy. Zapewnienia pad³y
zarówno podczas sesji, jak i
podczas posiedzeñ odpowiednich komisji. Tymczasem
w decyzji o warunkach zabudowy z paŸdziernika 2019
przyjêto, ¿e „(…) maksymalna
wysokoœæ zabudowy w kalenicy (…) dla projektowanej
zabudowy w pasie terenu od
strony ul. Wiœniowy Sad
oznaczonym (…) (wyniesie,
przyp. red.) maks. 11,0 metrów.” Sierpniowa decyzja o

warunkach zabudowy przyjmowa³a, ¿e parametr ów
wyniesie 10 metrów.
Mieszkañcy ulic Wiœniowy
Sad i Danusi powo³ali do
¿ycia Stowarzyszenie Zielony
¯erañ Wschodni. Jak pisz¹ w
informacyjnej broszurze „Za³o¿enie Stowarzyszenia jest
odpowiedzi¹ na ekspansjê
i destrukcyjne dzia³anie dewelopera Victoria Dom w
obrêbie ulic: Szlachecka,
Bia³o³êcka, Paw³a W³odkowica,
Sygnetowa, Danusi, Wiœniowy
Sad.” Reprezentantki stowarzyszenia spotka³y siê z nami,
by poinformowaæ o zmianie
decyzji o warunkach zabudowy
i prosiæ o interwencjê w tej
sprawie. Jednoczeœnie stowarzyszenie z³o¿y³o odwo³anie
od decyzji do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego, choæ
czasu by³o bardzo niewiele.
O przyczyny zmiany decyzji
o warunkach zabudowy zapytaliœmy burmistrz Izabelê
Zi¹tek, zastêpcê burmistrza
Bia³o³êki m.in. ds. architektury
i planowania przestrzennego.
Oto jej odpowiedŸ: „Pierwotny
projekt decyzji o warunkach
zabudowy dla tej dzia³ki
ustala³ jedn¹ maksymaln¹
wysokoœæ dla ca³ej inwestycji
na poziomie 10 metrów. Jednak
w zwi¹zku z tym, ¿e budynki,
znajduj¹ce siê po obu stronach planowanej zabudowy
mia³y ró¿ne wysokoœci, wydaj¹c decyzjê urzêdnicy
bia³o³êckiego ratusza uznali,
¿e korzystniejszym rozwi¹zaniem bêdzie zró¿nicowanie

wysokoœci nowych budynków
i dostosowanie ich wysokoœci
do istniej¹cej zabudowy. I tak
od strony ul. Danusi, gdzie
istniej¹ce domy maj¹ maksymalnie 8,8 m, maksymalna
wysokoœæ nowych domów
zosta³a wyznaczona na 9
metrów. Natomiast od strony
ul. Wiœniowy Sad, gdzie
istniej¹ce budynki maj¹
wysokoœæ 11,3 m dla nowej
inwestycji zezwolono na
maksymaln¹ wysokoœæ zabudowy na poziomie 11 metrów,
a wiêc ni¿sz¹ od bezpoœredniego s¹siedztwa.
Co wa¿ne, urz¹d dzielnicy
Bia³o³êka nie wydawa³ decyzji
o warunkach zabudowy, ani
pozwolenia na budowê dla
istniej¹cego osiedla od strony
ulicy Wiœniowy Sad, gdzie
maksymalna wysokoœæ zabudowy wynosi 11,3 m. Natomiast wydaj¹c decyzjê o
warunkach zabudowy pomiêdzy dwoma rodzajami
zabudowy ma obowi¹zek
harmonizacji przestrzeni.
Ponadto w decyzji wz (warunki zabudowy) uwzglêdniona
zosta³a proœba mieszkañców,
zobowi¹zuj¹ca inwestora do
zachowania dwóch drzew o
charakterze pomnikowym
(d¹b i jesion). 56% dzia³ki pod
przysz³¹ inwestycjê bêdzie
musia³o pozostaæ jako powierzchnia biologicznie czynna,
a sama zabudowa mieszkaniowa
bêdzie mog³a zaj¹æ wy³¹cznie
1/3 nieruchomoœci.
Co istotne - urz¹d znacznie
obni¿y³ parametry zabudowy,

o jakie wnioskowa³ inwestor,
m.in. w zakresie maksymalnej
wysokoœci zabudowy.
Wydana decyzja o warunkach
zabudowy nie jest ostateczna.
Stronom postêpowania, a wiêc
tak¿e s¹siadom, s³u¿y od niej
odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego.
SKO ma trzy mo¿liwoœci:
mo¿e decyzjê uchyliæ i przes³aæ do ponownego rozpatrzenia, mo¿e samodzielnie
wydaæ now¹ decyzjê i wreszcie mo¿e zaskar¿on¹ decyzjê
utrzymaæ w mocy. Na tym
nie koniec - decyzjê SKO
mo¿na zaskar¿yæ do s¹dów
administracyjnych. Co wa¿ne
- decyzje wydawane przez
urz¹d dzielnicy Bia³o³êka dla
tego rejonu, od których
odwo³ywali siê mieszkañcy,
niemal zawsze by³y przez
SKO utrzymywane w mocy,
czyli organ odwo³awczy
uznawa³ je za wydane
prawid³owo.
Tak¿e Najwy¿sza Izba
Kontroli nie dopatrzy³a siê
¿adnych uchybieñ w wydawanych przez bia³o³êcki
urz¹d na tym obszarze decyzjach w zakresie warunków
zabudowy i pozwoleñ na
budowê. W efekcie przeprowadzonej w 2019 roku kontroli
NIK nie wyda³o ¿adnych zaleceñ, uwag ani zastrze¿eñ
do wydanych decyzji.”
Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na za³o¿yæ, ¿e
odpowiedŸ ta nie bêdzie satysfakcjonuj¹ca dla Stowarzyszenia Zielony ¯erañ Wschodni.
Z pewnoœci¹ wiêc sprawa
bêdzie mia³a swój ci¹g dalszy,
o czym bêdziemy informowaæ.
El¿bieta Gutowska

i krzewów ma byæ prawie 1/3
tego obszaru na d³ugoœci 2 km
– od mostu Œl¹sko-D¹browskiego do Gdañskiego. A
wszystko pod zabezpieczenie
przeciwpowodziowe.
Mo¿e trochê dziwiæ, sk¹d
koniecznoœæ pilnego zabezpieczenia tego w³aœnie odcinka
warszawskiej Wis³y, skoro na
Pradze Po³udnie czy w Wilanowie zagro¿enie powodzi¹
jest znacznie wiêksze? Choæ
czêœæ osób wybór miejsca
przypisuje budowie œluzy w
Porcie Praskim, raczej nikt
samej potrzeby zabezpieczeñ nie neguje. Problemem
jest usytuowanie os³ony antypowodziowej i technologia
jej wykonania.
Inwestycjê przygotowywano
po cichu, a projektu nie poddano konsultacjom spo³ecznym,
mimo ¿e jest to teren, z którego warszawiacy czêsto
korzystaj¹, wa¿ne miejsce
wypoczynku i rekreacji.
Zignorowano mo¿liwoœæ
zaistnienia konfliktów spo³ecznych, a co wiêcej, nie
sporz¹dzono te¿ oceny oddzia³ywania inwestycji na
œrodowisko, mimo przeprowadzania prac bezpoœrednio
w obszarze chronionym
Natura 2000.
Spo³eczny protest, zorganizowany 27 stycznia przez
radnego niezale¿nego dzielnicy Praga Pó³noc Grzegorza
Walkiewicza, rozpocz¹³ spacer inwentaryzacyjny siedlisk
ptaków i zwierz¹t, których nie
uwzglêdniono w za³¹czonej
do projektu inwentaryzacji. W
poniedzia³ek, 4 lutego, mia³y
pójœæ w ruch pi³y. Tymczasem, do zdawa³oby siê skazanego na pora¿kê protestu,
lawinowo do³¹cza³y nowe
osoby i organizacje. Wycinka
tego dnia zosta³a udaremniona przez pokojowy protest
grupy kilkudziesiêciu osób, a
inwestycj¹ zainteresowali
siê tak¿e pos³owie na Sejm
ró¿nych opcji. Gdy obroñcy
drzew sporz¹dzili ju¿ grafik

dy¿uru pokojowego patrolu
na kolejne dni, na zaistnia³y
kryzys zareagowa³ ratusz.
Prezydent Rafa³ Trzaskowski
osobiœcie pojawi³ siê nad
Wis³¹ i zaprosi³ protestuj¹cych do rozmów. Do ich zakoñczenia zgodzi³ siê tak¿e
na wstrzymanie wycinki.
W pi¹tek 7 lutego, do sto³u
usiedli dyrektorzy biur miejskich odpowiedzialnych za
inwestycjê, projektanci i
przedstawiciel wykonawcy,
firmy SKANSKA. Po drugiej
stronie sto³u stronê spo³eczn¹ reprezentowali specjaliœci ró¿nych specjalnoœci
(dendrolog, arborysta, ornitolog, biolog, hydrolog, in¿ynier
konstrukcji stalowych, architekt,
prawnik) oraz przedstawiciele
organizacji spo³ecznych,
m.in. Miasto jest Nasze,
Porozumienie dla Pragi, Zielone Mazowsze, Greenpeace
oraz Grzegorz Walkiewicz.
Do tego czasu jego internetow¹ petycjê „Stop wycince
500 drzew” podpisa³o ju¿
ponad 8000 osób. Miasto,
chc¹c zapewniæ sobie lepsz¹
pozycjê negocjacyjn¹, uruchomi³o w mediach spo³ecznoœciowych kampaniê strachu
przed powodzi¹, informuj¹c
mieszkañców... Targówka i
Bia³o³êki o gro¿¹cej im
powodzi. Trwaj¹ce 8 godzin
rozmowy nie przynios³y porozumienia. Strona spo³eczna
przedstawi³a swoje zastrze¿enia do projektu i pytania
z nim zwi¹zane, stoj¹c na
stanowisku, ¿e aby zminimalizowaæ konieczn¹ wycinkê,
plany trzeba zmodyfikowaæ.
Prezydent Trzaskowski zadeklarowa³ jedynie oszczêdzenie
60 drzew w ramach korekt
projektu po stronie ZOO i
Parku Praskiego. Inne zmiany
uzna³ za niemo¿liwe, bowiem
odsunê³oby to inwestycjê w
czasie. Jednak zdecydowano
siê kontynuowaæ rozmowy
w poniedzia³ek, wycinkê
wstrzymuj¹c do czwartku.
Kr.
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Na forum publiczne
wchodz¹ rodziny
Ogólnopolski Zwi¹zek Du¿ych Rodzin uruchomi³ swoje
ko³o na Bia³o³êce. Tworz¹ je rodziny z trójk¹ dzieci lub
wiêcej i indywidualne osoby, wywodz¹ce siê z takich
rodzin. Bia³o³êccy zwi¹zkowcy chc¹ zmagaæ siê o bardziej
prorodzinne oblicze nasze dzielnicy.
Zwi¹zek Du¿ych Rodzin zorganizowany na funda„Trzy Plus” (ZDR 3+) powsta³ mencie prawa o stowarzyw 2007 r. Dziœ nale¿¹ do nie- szeniach.
go dziesi¹tki tysiêcy rodzin z
– Bia³o³êckie urzêdy,
ca³ej Polski. Dzia³a w blisko szko³y, p³ywalnie, sklepy,
stu ko³ach lokalnych, a od koœcio³y i w ogóle przestrzeñ
pocz¹tku grudnia 2019 r. publiczna powinny byæ
tak¿e na Bia³o³êce. Gromadzi bardziej przyjazne rodzinie.
ludzi, którzy maj¹ doœæ Nie mo¿e byæ tak, ¿e wszêpostrzegania ma³¿eñstw dzie tam ma³¿onkowie
z gromadk¹ dzieci jako czy sama mama z dzieæmi s¹
„spo³ecznego marginesu” i intruzami i co rusz napotykaj¹
„patologii”. Maj¹ odwagê nie przeszkody – mówi Agata
tylko przeciwstawiaæ siê Arciszewska, przewodnicz¹krzywdz¹cym stereotypom, ca bia³o³êckiego Ko³a ZDR
ale i braæ los w swoje rêce 3+ i matka pi¹tki dzieci. –
– walczyæ, by w³adze ze Ju¿ podjêliœmy pierwsze
szczebla centralnego, ale dzia³ania i mam nadziejê,
te¿ lokalnego uwzglêdniali ¿e wkrótce szerzej o nich
rodzinê w swoich zamierze- poinformujemy. Jednoczeniach i dzia³aniach. Zwi¹zek œnie zachêcamy wszystkie
tworzy spo³ecznoœæ, która du¿e rodziny, a tak¿e indyintegruje du¿e rodziny, widualne osoby wywodz¹ce
wspiera je i uaktywnia na siê z licznych rodzin do
forum publicznym. Jest przy³¹czenia siê do ZDR 3+.

Warto do nas przyst¹piæ! –
zachêca i dodaje, ¿e tak¿e
jej rodzina bardzo skorzysta³a na wejœciu do ZDR –
zintegrowa³a siê z innymi
rodzinami podczas wakacyjnych wyjazdów, zarazi³a siê
odwag¹ do nawi¹zywania
kontaktów, dyskutowania,
wspólnego dzia³ania i pomagania sobie nawzajem.
W ci¹gu 12 lat ZDR 3+
stworzy³ w skali ca³ego kraju
œrodowisko rodzinne potrafi¹ce wyra¿aæ swoje potrzeby,
zabiegaæ o ich zrozumienie
przez w³adze, anga¿owaæ
siê lokalnie w inicjatywy
przyjazne rodzinie, formu³owaæ postulaty, a tak¿e inicjowaæ zmiany w polityce spo³ecznej, by by³a prorodzinna.
Sztandarowym osi¹gniêciem
zwi¹zku jest Karta Du¿ej
Rodziny, która uprawnia do
tañszego korzystania m.in.
z oferty wielu sklepów, kin
czy innych instytucji kultury i
sportu. Dziœ, wg danych resortu rodziny, korzysta z niej
w ca³ym kraju oko³o 3 mln
osób pochodz¹cych z ponad
600 tys. rodzin.
Kontakt:
https://bialoleka.3plus.pl/
w w w. f a c e b o o k . c o m /
ZDRKoloBialoleka/
bialoleka@3plus.pl

Sprawy lokalne
9 lutego 2020 roku, z okazji 372 rocznicy nadania praw
miejskich Pradze w Katedrze œw. Micha³a i œw. Floriana
Mêczennika o godz. 13.30 oraz w koœciele Matki Bo¿ej
Loretañskiej o godz. 18.00 podczas mszy œwiêtej, zosta³
odczytany list od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Pana Andrzeja Dudy.
Pomys³ zorganizowania konaniu m³odzie¿y z praskich
372 rocznicy nadania praw szkó³: Julia Rañda zaœpiewa³a
miejskich Pradze, pojawi³ piosenkê pt. „Kiedyœ”, Natalia
siê u mnie póŸn¹ jesieni¹ Bubel zaœpiewa³a piosenkê
zesz³ego roku. Trochê oba- pt. „Póki Polska ¿yje w Nas”.
wia³am siê, ¿e termin jest Obie piosenkarki ze Szko³y
bliski, ale po rozmowie z Podstawowej nr 258 im. JaPanem Pos³em RP Paw³em kuba Jasiñskiego. Z Liceum
Lisieckim, postanowiliœmy Ogólnokszta³c¹cego im. Ruy
dzia³aæ. Uda³o nam siê Barbosa wyst¹pi³ Jakub Kamiñsprawnie pozyskaæ infor- ski, który zaœpiewa³ piosenki
macje historyczne na temat „B¹dŸ moim natchnieniem”
wydarzenia wraz z treœci¹ oraz „Lubiê wracaæ tam gdzie
samego aktu lokacji z XVII by³em”. Z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. W³adys³awa IV,
wieku.
Chcieliœmy, aby widzowie piosenkê pt. „Sen o Warszawie“
poczuli trochê klimat epoki, zaœpiewa³a piosenkarka Julia
wiêc na obchody z³o¿y³ siê Mazur.
przemarsz Króla W³adys³awa IV
Zwieñczeniem koncertu
wraz z orszakiem. W organi- by³ wystêp Pani Doroty Czajzacjê oprawy historycznej kowskiej kierownik zespo³u
w³¹czy³o siê Towarzystwo zespo³u Praskie Mam³azyje.
Mi³oœników Tradycji i Kultury Us³yszeliœmy praskie i warPolskiej.
szawskie piosenki m.in.
Aby po³¹czyæ historiê z „Warszawa da siê lubiæ”,
teraŸniejszoœci¹, po czêœci „Praga, Praga”, „ChodŸ na
historycznej odby³ siê koncert Pragê” i inne. Praska pupraskich talentów - na scenie blicznoœæ razem z artystami
us³yszeliœmy piosenki w wy- œpiewa³a i bawi³a siê w praskim

klimacie. Na pewno pary do
œpiewu mieszkañcom nie
brak³o, bo na wszystkich
czeka³ ciep³y poczêstunek –
grochówka i na os³odê znalaz³ siê te¿ cukierek.
Inicjatywa zorganizowania
obchodów to œwietna okazja,
aby nie tylko zainteresowaæ
mieszkañców Pragi histori¹
ich dzielnicy, ale tak¿e aby
ciekawie w radosnej atmosferze spêdziæ niedzielne popo³udnie. Dziêki Bogu pogoda
dopisa³a, wiêc na zdjêciu „z
lotu ptaka” uwieczniliœmy
wszystkich uczestników zdjêcia i film nakrêci³ dron.
Wszystkim serdecznie
dziêkujê i ju¿ zapraszam
za rok!
Ma³gorzata Grzegorzewska
m.grzegorzewska13@gmail.com
radna Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy
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Pomys³ na zniszczenie
dokoñczenie ze str. 1

stawiaæ siê na ³atanie dziur
w bud¿ecie.
Inny argument za po³¹czeniem to powstanie filii obu domów. Piêknie, ale znów bez
konkretów. Gdzie mia³yby siê
znaleŸæ? Kto op³aci pomieszczenia i pracê instruktorów?
Filie mo¿na by³o uruchomiæ
dawniej, na wszystko jednak
brakowa³o zawsze pieniêdzy.
Zaniedbana kultura
Rz¹dz¹cy od dawna traktuj¹
kulturê byle jak. Jednak zaniedbania w tej sferze nie powoduj¹ masowych protestów czy
manifestacji. Co najwy¿ej ktoœ
nie rozwinie talentu, nie bêdzie
mia³ pe³nego dostêpu do dóbr
kultury. Œwiat siê od tego nie
zawali.
Ludzie pracuj¹cy w kulturze
te¿ nie s¹ sk³onni do walki o
swoje, bo od dawna s¹ przyzwyczajeni, ¿e nikt siê z nimi
nie liczy, a ich ciê¿kiej i nisko
op³acanej pracy rz¹dz¹cy nie
doceniaj¹.
Na szczêœcie pracowników
obu domów kultury doceniaj¹
mieszkañcy, którzy je kochaj¹
za niepowtarzalny klimat i
rodzinn¹ atmosferê. To zas³uga
dwóch wieloletnich dyrektorów placówek i budowanej
latami kadry.
Ka¿dy z domów kultury to
delikatny mechanizm, wra¿liwy
na chaotyczne i gwa³towne
posuniêcia. Pracuj¹ w nich
osoby z pasj¹, które mimo
niedu¿ych zarobków kochaj¹
to, co robi¹ i maj¹ nierzadko
poczucie misji. Zbudowaæ taki
zgrany zespó³ jest bardzo
trudno, a zniszczyæ mo¿na w
jednej chwili. Na przyk³ad
takim pomys³em, jak po³¹czenie domów kultury, który
likwiduje ich budowan¹ latami
autonomiê.
50-letnia praca do kosza
Pracownicy DK „Zacisze” 5
lutego br. wydali oœwiadczenie,
w którym sprzeciwiaj¹ siê planom po³¹czenia. Pisz¹ miêdzy

innymi, ¿e: „Przez wszystkie
lata zespó³ domu kultury z
sukcesami odpowiada³ na potrzeby spo³ecznoœci lokalnej.
Potwierdzeniem tego s¹
wyniki ostatniego badania
odbiorców oferty kulturalnej,
którzy bardzo wysoko ocenili
dzia³ania merytoryczne – wydarzenia, warsztaty i zajêcia.
Instytucje podlegaj¹ce ³¹czeniu
zostaj¹ wykreœlone z rejestru instytucji kultury i konsekwencj¹
jest zakoñczenie ich bytu
prawnego. Oznacza to równie¿, ¿e przestaje istnieæ Dom
Kultury Zacisze z tradycj¹
ponad 50-letni¹. Najwiêksz¹
wartoœci¹, któr¹ nale¿y zachowaæ jest ró¿norodnoœæ dwóch
domów kultury. To stanowi o ich
atrakcyjnoœci, konkurencyjnoœci,
bardzo dobrym dopasowaniu
lokalnym, identyfikacji grup
odbiorców z tymi miejscami,
wp³ywie mieszkañców na program i podejmowane dzia³ania”.
Na szczêœcie mieszkañcy
stanêli na wysokoœci zadania.
Nie ma ¿adnych g³osów z ich
strony, które popiera³yby pomys³
po³¹czenia. Wszyscy, jak jeden
m¹¿, chc¹ zachowania obu
domów kultury, przy zwiêkszeniu dotacji, aby mog³y dalej
s³u¿yæ lokalnej spo³ecznoœci.
Potrzebne mi³oœæ i pasja
Domy kultury to nie zwyk³e
przedsiêbiorstwa us³ugowe
nastawione na zysk, które
dziêki fuzji mo¿na wzmocniæ i
zarabiaæ wiêcej. Tu logika
ekonomii zawodzi, choæ bez
czynnika ekonomicznego nic
siê nie uda. Jednak nie on powinien byæ najwa¿niejszy przy
podejmowaniu decyzji, ale…
No w³aœnie, co? OdpowiedŸ
jest prosta i skomplikowana
zarazem: wartoœci¹ wiod¹c¹
winna byæ sama kultura, jej
poziom i dostêpnoœæ dla
mieszkañców.
Do tego jednak, aby zajmowaæ siê kultur¹, trzeba j¹
kochaæ, mieæ pasjê, filmow¹,
teatraln¹, literack¹. Trzeba
mieæ misjê dotarcia do chêtnych

i zara¿enia ich bakcylem
kultury.
Zadaniem w³adz winno byæ
jedynie stworzenie warunków
do dzia³ania instytucjom kultury, a nie formowanie ich
kszta³tu, zw³aszcza wówczas,
gdy nie ma siê kompetencji.
Nawet bez nich mo¿na jednak
wykazaæ choæ dobr¹ wolê i
pokorê. W tym przypadku jest
tylko pycha w³adzy.
Radni nie zadali sobie nawet tyle trudu, by powiedzieæ
pracownikom domów kultury
o swoim pomyœle. Jak ci zaanga¿owani ludzie musieli siê
czuæ, dowiaduj¹c siê o sprawie z mediów? Chyba jest to
oczywiste.
Nie spytano o zdanie organizacji tworz¹cych Dzielnicow¹
Komisjê Dialogu Spo³ecznego.
Nie by³o wczeœniejszej publicznej informacji o takich planach.
Jak to siê ma do promowanych przez miasto idei konsultacji spo³ecznych, partycypacji,
dialogu spo³ecznego? Nie ma
siê. Wartoœci te odwieszono
na ko³ek.
Sygna³ ostrzegawczy
Sygna³em ostrzegawczym
by³a nag³e odejœcie z pracy
Jacka Bia³ka, wieloletniego
dyrektora DK „Œwit”. Zrezygnowa³ w czerwcu 2019 r., zaraz po uroczystej gali z okazji
60-lecia placówki, podczas
której w³adze dziêkowa³y dyrektorowi za ukoñczenie remontu
sali widowiskowej i wzorow¹
pracê przez wiele lat. Marsza³ek
Marek Borowski, uczestnicz¹cy
w uroczystoœci, powiedzia³ nawet, ¿e dyrektor Jacek Bia³ek
jest osob¹ nie do zast¹pienia.
Jak¿e siê myli³. W „Nowej Gazecie Praskiej” dyrektor Jacek
Bia³ek opublikowa³ oœwiadczenie (http://www.ngp.pl/str/
tekst5936.html). Pisze w nim
m.in.: „Moja decyzja o rezygnacji nie by³a zatem dobrowolna w pe³nym s³owa tego
znaczeniu. Nikt rozs¹dny nie
rezygnuje przecie¿ z pracy

Sesja o po³¹czeniu domów kultury

Odsy³am pani¹ do Wikipedii
dokoñczenie ze str. 1

podmiotów nie gwarantuje
lepszego funkcjonowania.
Za wyj¹tkow¹ mo¿na uznaæ
jedn¹ z wypowiedzi burmistrza
Antonika, który stwierdzi³, ¿e ani
jedna, ani druga strona nie opiera
siê na racjonalnych przes³ankach. Jest to przerzucanie siê
argumentami dotycz¹cymi
niewiadomych. Stanowisko
daje szansê rozwoju, bez tego
kulturê na Targówku czeka
status quo. Jak mówi³, przed nami
wybór to, czy to. Wybór kierunku.
Pytanie: Czy status quo
oznacza „Ÿle”?
Lekarstwo na wszystko
Radni PiS postulowali,
by najpierw porozmawiaæ z
mieszkañcami, potem wróciæ
do tematu. Nie da³o rady.
Jakiekolwiek informacje o pozytywach po³¹czenia chcia³a
uzyskaæ radna Marta Borczyñska (PiS). Zapyta³a o to radn¹
Jadwigê Ciastek (Platforma.

Nowoczesna Koalicja Obywatelska), przewodnicz¹c¹
komisji kultury i promocji. W
odpowiedzi us³ysza³a: „Odsy³am
pani¹ do Wikipedii”, choæ
wczeœniej na Facebooku radna
Ciastek pisa³a, ¿e zna takie
dobre przyk³ady. Naciskana, po
jakimœ czasie, poda³a rozwi¹zania zupe³nie niepasuj¹ce
do sytuacji na Targówku.
Trzygodzinne przerzucanie
siê s³owami, do niczego konstruktywnego – z punktu widzenia opozycji – nie doprowadzi³o. Zarz¹d i radni, którzy
zg³osili projekt stanowiska,
okopali siê na stanowiskach.
I nie to jest najgorsze. Trudno
by podoba³o siê to, ¿e kolejne
wypowiedzi wnioskodawców
wyklucza³y siê. Na przyk³ad
najpierw by³a mowa, ¿e bez
rozpoczêcia procedury, czyli
przyjêcia stanowiska, dzielnica nie bêdzie mia³a wp³ywu na
dalszy proces ³¹czenia, a po

chwili, ¿e bêdzie mia³a wp³yw,
tylko trochê póŸniej. Trudno
by³o siê w tym wszystkim po³apaæ. I mo¿e o to chodzi³o.
W ka¿dym razie, jeœli ma siê
wiêkszoœæ, mo¿na wszystko,
stwarzaj¹c pozory demokratycznych dzia³añ. G³osami radnych klubu radnych Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska i koalicjanta, czyli klubu
radnych „Mieszkañcy Bródna
- Targówka – Zacisza”, stanowisko zosta³o przyjête.
Co bêdzie dalej, czas poka¿e.
Jednego mo¿na siê spodziewaæ: g³osy mieszkanek i
mieszkañców nie bêd¹ brane
pod uwagê. To nie pierwszy
raz, kiedy w³adze Targówka
pokazuj¹, kto rz¹dzi. Wygl¹da
na to, ¿e zapomnia³y, i¿ samorz¹d to wszystkie mieszkanki
i mieszkañcy i nale¿y im siê
g³os w wa¿nych dla spo³ecznoœci sprawach.
Jolanta Zientek-Varga

bez powodu, nagle, bez okresu wypowiedzenia, 5 lat przed
osi¹gniêciem wieku emerytalnego i na 1 rok przed
wejœciem w okres ochronny.
Chcia³bym jednak wyraŸnie
zaznaczyæ, ¿e nie maj¹c
lepszych propozycji, decyzjê
podj¹³em samodzielnie. Nie
by³a ona wymuszona przez
kogokolwiek lub poprzedzona
jakimiœ konfliktami z pracodawc¹ lub lokalnymi dzia³aczami partyjnymi. Przynajmniej nic mi na ten temat nie
wiadomo.” Ró¿nie to mo¿na
odczytaæ.
Równie nagle o swoim odejœciu poinformowa³a Bo¿ena
Dydek, dyrektor DK „Zacisze”,
zastrzegaj¹c: „Jedno mnie
martwi. Moja decyzja o rezygnacji spowodowa³a „ruchy”
wokó³ mojego kochanego
Domu Kultury „Zacisze”.
Zawsze by³am i jestem za
samodzielnoœci¹ placówek
kultury. £¹czenie nie dodaje
skrzyde³ – jak ktoœ napisa³ –
jednoczeœnie wiem, ¿e „Zacisze”
ju¿ ma skrzyd³a. Pamiêtajcie
Pañstwo, ¿e Dom Kultury
„Zacisze” zbudowali w³asnymi
rêkami mieszkañcy ponad 50
lat temu, bo wierzyli, ¿e kultura
i wspólne miejsce spotkañ s¹
wa¿ne”.
Rezygnacja ta jest tym
dziwniejsza, ¿e „Zacisze” czeka trudny okres rozbudowy i
wydaje siê naturalne, ¿e najlepiej, gdyby do ukoñczenia
prac kierowa³a nim dotychczasowa dyrektor.
Na razie mamy wiêc zamieszanie, z³oœæ mieszkañców i
protest pracowników. Wszystko
to nie s³u¿y kulturze, ale z tego
zamieszania mo¿e powstaæ
coœ dobrego. Jest to bowiem
znakomita okazja, by powo³aæ
– w formule okr¹g³ego sto³u –
grupê robocz¹, która opracowa³aby podstawy polityki kulturalnej na Targówku, ramy do
dyskusji nad jej kszta³tem;
wskaza³aby, jak rozpoznaæ
potrzeby kulturalne mieszkañców; i co najwa¿niejsze, jak w
sposób przemyœlany i d³ugofalowy je zaspokajaæ. Kultura
wbrew pozorom mo¿e staæ siê
silnym motorem pozytywnych
zmian w dzielnicy. Kultura bowiem ³¹czy ludzi, wyzwala w
nich najlepsze cechy; sprawia,
¿e chc¹ bezinteresownie dzia³aæ dla wspólnego dobra. Po
prostu lepiej siê ¿yje wœród
kulturalnych ludzi.
Z ostatniej chwili
Po napisaniu tekstu okaza³o siê, ¿e prezydent Rafa³
Trzaskowski 7 lutego br.
powo³a³ Lidiê Krawczyk –
dotychczasow¹ p.o. dyrektora –
na siedmioletni¹ kadencjê,
jako dyrektora DK „Œwit”. Nie
bêdzie wiêc konkursu obiecywanego przez zarz¹d dzielnicy,
w tym Bartosza Szajkowskiego,
odwo³anego kilka dni temu
zastêpcy burmistrza. Konkursu domagali siê mieszkañcy,
a tak¿e organizacje tworz¹ce
Dzielnicow¹ Komisjê Dialogu
Spo³ecznego. G³os strony
spo³ecznej zosta³ po raz kolejny pominiêty. Dom Kultury
„Œwit” przechodzi w rêce nieznanej osoby, na skutek odgórnej nominacji, niepoprzedzonej jak¹kolwiek informacj¹
czy konsultacjami.
Tego samego dnia, czyli w
pi¹tek 7 lutego br., prezydent
Trzaskowski zapewni³ niespodziankê tak¿e DK „Zacisze”.
Powierzy³ pe³nienie obowi¹zków

dyrektora placówki Rafa³owi
Dworackiemu, dzia³aczowi
PO na Targówku, w 2018
roku wiceburmistrzowi dzielnicy, a ostatnio zastêpcy dyrektora Biblioteki Publicznej
na Targówku…
Warto zauwa¿yæ, ¿e zarówno Lidia Krawczyk, jak i Rafa³
Dworacki pracowali w Mazowieckiej Jednostce Wdra¿ania
Programów Unijnych, znanej

jako „przechowalnia” kadr PO,
gdzie ich kolegami byli radny
Targówka Micha³ Jamiñski i
radny Krzysztof Miszewski
(przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Targówek).
Jak¿e blado w tym kontekœcie brzmi¹ wypisane na
sztandarach w³adz Warszawy
s³owa: dialog, partycypacja,
ró¿norodnoœæ, obywatelskoœæ…
Bartosz Wieczorek

Po s¹siedzku

Straszenie powodzi¹
Na fejsbukowej stronie miasta
Warszawa dla Klimatu pojawi³
siê osobliwy wpis. Mapa
przedstawiaj¹ca tereny nara¿one na powódŸ. PowódŸ
zalewa spore tereny miasta,
przy czym podpisane s¹ tylko
niektóre, z Pragi Pó³noc i Po³udnie: PKP Stadion, Park Skaryszewski, E. Wedel, Muzeum
Neonów, Teatr Baj, Akademik
Praski, Katedra œw. Floriana,
Centrum Wileñska – z metrem
i stacj¹ kolejow¹, Park Praski.
Oprócz wybiórczego opisu,
mam z ni¹ kolejny problem,
poniewa¿ nigdzie nie jest wyjaœnione, z jakim zagro¿eniem
mamy tu do czynienia: powodzi¹ dziesiêcioletni¹, stuletni¹
z przerwaniem wa³ów, a mo¿e
tysi¹cletni¹, przed któr¹ ¿adne
wa³y nad nie ochroni¹?
Manipulacja? Owszem, w dodatku zbiegaj¹ca siê z rozmowami okr¹g³ego sto³u w sprawie
przebudowy Wybrze¿a Helskiego.
Uczestniczê w proteœcie
przeciwko wycince 500 drzew
pod tê inwestycjê, znam ten
projekt. Wiem, ¿e nie zosta³
przygotowany z nale¿yt¹
trosk¹ o œrodowisko. A jako
mieszkañcy, zw³aszcza w obliczu zmian klimatu, mamy
prawo tej troski wymagaæ.
Mapê powielaj¹ kolejne
osoby, strasz¹c powodzi¹

Targówek i Bia³o³êkê. Wywo³uj¹ poczucie zagro¿enia zarówno deweloperzy,
cz³onkowie w³aœciwej partii,
a niestety tak¿e dzielnicowi
radni. Przy tym mam wra¿enie,
¿e im ktoœ dalej mieszka od
Wis³y, tym bardziej siê jej boi.
Przypomnê, ¿e strona
spo³eczna w tych rozmowach
nie neguje potrzeby wykonania zabezpieczeñ przeciwpowodziowych na Wybrze¿u
Helskim. O ile mi wiadomo,
tak¿e miasto nie przewidzia³o
dodatkowych zabezpieczeñ
na wypadek powodzi w trakcie przebudowy Wybrze¿a
Helskiego, maj¹cej potrwaæ
przecie¿ a¿ dwa lata. Ratusz
nie gra czysto, a to nie wró¿y
dobrze za¿egnaniu powsta³ego
konfliktu.
Karolina Krajewska
przewodnicz¹ca
Rady Kolonii Œliwice

Recyklomaty ju¿ dostêpne
W stolicy stanê³o dziesiêæ recyklomatów. Mieszkañcy
mog¹ do nich wrzucaæ plastikowe i szklane butelki po
napojach oraz puszki. W zamian otrzymuj¹ ECO-punkty
wymienne na nagrody – m.in. zni¿ki na kawê, bilety do
kina, teatru, parku trampolin, prenumeratê czasopism,
jak równie¿ kosmetyki naturalne.
W ramach akcji przypominamy, ¿e puste puszki czy butelki
to surowce, które mo¿na odzyskaæ i daæ im nowe ¿ycie.
Pilota¿owy projekt m.st. Warszawy, firmy Coca-Cola i Fundacji
Nasza Ziemia zdoby³ serca warszawiaków. Teraz mieszkañcy
mog¹ korzystaæ z nastêpuj¹cych maszyn na naszym terenie:
Bia³o³êka - ul. Strumykowa 21, przy Bia³o³êckim Oœrodku Sportu,
Praga-Pó³noc - ul. Jagielloñska 47i, przy parkingu wielopoziomowym.
Do recyklomatów wrzuca siê niezgniecione plastikowe i szklane
butelki po napojach oraz aluminiowe puszki. Wystarczy uruchomiæ aplikacjê mobiln¹ „ECO-Portfel” na smartfonie (dostêpna w
Google Play i App Store), zeskanowaæ swój indywidualny kod
na maszynie i wrzucaæ pojedynczo opakowania, a na koncie
pojawi¹ siê ECO-punkty. Mieszkañcy mog¹ je wymieniæ na zni¿ki
dostêpne w ofercie. System informatyczny recyklomatów jest
ekologiczny - urz¹dzenia nie wymagaj¹ drukowania paragonów
ani posiadania kart. W aplikacji warszawianki i warszawiacy
mog¹ sprawdziæ mapê recyklomatów z tras¹ dojazdu do najbli¿szego punktu zbiórki oraz zobaczyæ poziomy nape³nienia
wybranej maszyny. O wygl¹dzie nowych urz¹dzeñ decydowali
sami mieszkañcy – w g³osowaniu wybrali widok na Wis³ê.
– W pierwszej ods³onie projektu mieszkañcy pomogli nam
zebraæ ponad 70 tys. butelek plastikowych, 16 tys. szklanych i
prawie 27 tys. puszek. Zebrane ECO-punkty nie trac¹ swojej
wa¿noœci. Dotychczas warszawiacy mogli otrzymaæ rabat na
kawê w Costa Coffee, tañszy bilet do sieci Multikino, Teatru Dramatycznego oraz zni¿ki na spektakle i imprezy w Teatrze Capitol.
Od nowego sezonu w ofercie s¹ tak¿e wejœciówki do parku trampolin
Jump World, rabaty na kosmetyki naturalne i organiczne w sklepie
BioOrganika oraz kody zni¿kowe na prenumeratê wydawnictwa
National Geographic. Pula nagród bêdzie poszerzana.

Mieszkañcy œwiêtuj¹
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Przez blisko dwa tygodnie, jak na dobr¹ imprezê przysta³o,
mieszkañcy œwiêtuj¹ spo³eczne urodziny Pragi. Po raz 372
(licz¹c od lokacji Pragi przez króla W³adys³awa IV w 1648 r.),
a po raz 9 w ramach inicjatywy praskich organizacji pozarz¹dowych i przedsiêbiorców.
Wspó³organizowana przez Fundacjê Zmiana, Praskie
Stowarzyszenie Mieszkañców „Micha³ów”, Kolekcjonerów
Czasu, Towarzystwo Przyjació³ Pragi, Porozumienie dla Pragi,
stowarzyszenie Na Pradze oraz Gwarê Warszawsk¹ akcja
œmia³o mo¿e uchodziæ za jedn¹ z wiêkszych warszawskich
inicjatyw w okresie karnawa³u. Ponad 40 wydarzeñ, w tym
koncerty, wycieczki z lokalnymi przewodnikami, prelekcje i
wizyty w miejscach na co dzieñ niedostêpnych dla mieszkañców
to tegoroczne urodziny Pragi w telegraficznym skrócie.
Wœród najciekawszych wydarzeñ, które siê odby³y warto wymieniæ wycieczkê œladami architektonicznego detalu po Nowej
Pradze, zwiedzanie cmentarza ¿ydowskiego na Bródnie, rodzinne
warsztaty w Domu Kultury Praga, zwiedzanie z przewodnikiem
najstarszego zabytku Pragi, jakim jest koœció³ Matki Bo¿ej Loretañskiej przy ul. Ratuszowej, spotkanie z Markiem Su³kiem,
autorem s³ynnych rzeŸb praskich anio³ków, koncert spo³ecznej
orkiestry w Muzeum Pragi, czy spotkanie z autorami poradnika
dobrych praktyk architektonicznych dla praskich kamienic w ramach
Praskiego Samozwañczego Otwartego Uniwersytetu Lataj¹cego.
Tegoroczne urodziny Pragi zgromadzi³y ³¹cznie kilka tysiêcy
uczestników, którzy oprócz zwiedzania Pragi, mieli okazjê
posmakowaæ lokalnej kuchni i zapoznaæ siê z twórczoœci¹
lokalnych artystów. Kolejna taka impreza ju¿ w przysz³ym roku.
ONI

Detal architektoniczny na urodziny Pragi
W ramach obchodów 372. urodzin Pragi, w dzielnicy odby³o siê mnóstwo imprez, a wœród nich spacer szlakiem
detalu architektonicznego kamienic Nowej Pragi. By³a to
druga czêœæ zesz³orocznego spaceru, zorganizowana,
podobnie jak w roku ubieg³ym, przez Towarzystwo Przyjació³
Pragi i Fundacjê Hereditas.
W zesz³ym roku nie uda³o ostatniej kondygnacji ten szyb
siê w pe³ni zrealizowaæ bardzo z lokalami w drugiej czêœci
bogatego programu spaceru budynku. Winda i to œmia³e
szlakiem detalu architekto- rozwi¹zanie komunikacyjne,
nicznego praskich kamienic. pozwala przypuszczaæ, ¿e
Obejrzeliœmy tylko kamienice kamienica przy Stalowej 46
przy Targowej i K³opotowskiego. by³a jednym z najnowoczeNa ulice Nowej Pragi ju¿ za- œniejszych i najlepiej wypobrak³o czasu. Organizatorzy, sa¿onych domów ówczeœnie
Towarzystwo Przyjació³ Pragi na Pradze.
i Fundacja Hereditas zapoPodobnie nowoczesn¹, jak
wiedzieli jednak kontynuacjê na tamte czasy, by³a piêciotrasy, co dosz³o do skutku w kondygnacyjna kamienica
sobotê 8 lutego. Naszymi wzniesiona na posesji Stalowa
przewodnikami byli Piotr Stry- 37 w latach 1911-1912 przez
czyñski, Monika Weso³owska W³adys³awa Pachulskiego i
i Adrian Sobieszczañski.
Andrzeja Domañskiego. W
Zaczêliœmy od ulicy Stalowej, tym wypadku trzeba mówiæ o
któr¹ wytyczono w latach ca³ym zespole kamienic, z
1865-1867, a która sw¹ nazwê bliŸniacz¹ kamienic¹ przy
zawdziêcza Warszawskiej Stalowej 41 oraz przy StrzeFabryki Stali.
leckiej 26. Wystrój fasady tak
Pocz¹tkowo Stalowa by³a kamienicy pod numerem 37,
zabudowana drewnianymi, jak i pod 41 nawi¹zuje do
parterowymi i jednopiêtrowymi secesji. Charakterystyczna te¿
budynkami, w których miesz- dla obu kamienic jest ok³adzina
kali g³ównie robotnicy. Z cza- ceramiczna z czarno-bia³ych
sem, kiedy sta³a siê g³ówn¹ p³ytek. Pomiêdzy oknami wyarteri¹ Nowej Pragi, zaczêto stêpuje ok³adzina kremowa.
budowaæ przy niej murowane Na parterze domu przy Stalokamienice licz¹ce kilka piêter. wej 37 by³y lokale us³ugowe.
Zatrzymaliœmy siê przed Pod tynkiem zachowa³y siê
jedn¹ z nich, oznaczon¹ nu- oryginalne przedwojenne
merem 46. Piêciopiêtrowa napisy, œwiadcz¹ce o tym,
kamienica zosta³a wzniesiona ¿e mieœci³ siê tam zak³ad
w latach 1913-1914 dla Jana fryzjerski i mleczarnia.
i Wiktorii Nieznañskich w
Na powsta³ym miêdzy kastylu secesyjno - wczesno- mienicami i ich oficynami
modernistycznym. Budynek obszernym placu do lat 70. XX
posiada kilkanaœcie lokali wieku dzia³a³ bazar, znany
mieszkalnych oraz dwa lokale jako bazar Pachulskiego.
u¿ytkowe w przyziemi i wy- Przez pusty obecnie plac
ró¿nia siê ciekaw¹ fasad¹, (poza jego czêœci¹ bêd¹c¹ w
ozdobion¹ poœrodku pilastrami rêkach francuskiej firmy Bouyi dwoma pasami ok³adziny z gues Immobilier, która realizuje
czerwonej klinkierowej ceg³y. tam inwestycjê „Stalowa 39”),
Zachowa³a siê te¿, co prawda przeszliœmy na ulicê Œrodw fatalnym stanie, ³adna bra- kow¹ do znacznie biedniejszej
ma z secesyjnym ornamentem od poprzednich, jednopiêtrowej kamienicy oznaczonej
roœlinnym i geometrycznym.
Jednak fenomenem tej numerem 18.
Wzniesiona oko³o 1878
kamienicy jest widoczny od
podwórka zachowany szyb roku dla ma³¿eñstwa Fryderywindowy i pozosta³oœci uni- ka i Marianny Jesionków jest
kalnego na skalê Warszawy niew¹tpliwie najstarsz¹ zapomostu, ³¹cz¹cego na przed- chowan¹ w tej okolicy czyn-

szówk¹. Ma ³adny przejazd
bramny, zwieñczony pó³kolistym
gzymsem, a w nim odboje zwyk³e kamienie. Zachowa³y
siê te¿ ozdobne gzymsy,
rozdzielaj¹ce kondygnacje, a
tak¿e czêœciowo oryginalna
stolarka okienna.
Trasa spaceru bieg³a dalej
ulic¹ Œrodkow¹, obok remontowanych obecnie domu
Marii Galeotti i pa³acyku Konopackiego do kamienicy przy
Œrodkowej 25 z umieszczon¹
w niszy na wysokoœci pierwszego piêtra figurk¹ Matki Boskiej.
Na fasadzie uwieczniona
zosta³a data budowy budynku – 1912 rok. Kamienica
wzniesiona dla ma³¿eñstwa
Rudnickich, w ogóle ma ciekaw¹ elewacjê z ozdobionymi
geometrycznym wzorem
p³aszczyznami. Ze wzglêdu
na tê elewacjê i zachowane
fragmenty drewnianej bramy,
zosta³ z³o¿ony wniosek o wpisanie kamienicy do rejestru
zabytków. Postêpowanie w
tej sprawie jest w toku.
W planie mieliœmy jeszcze
jeden dom na Œrodkowej,
ju¿ z innej epoki, oznaczony
numerem Œrodkowa 3 i 3a.
Trzypiêtrowa kamienica wraz
z oficyn¹ zosta³a wzniesiona
w latach 1937-1938 dla K.
Kwiatkowskiego i W. Buszewskiego. Nawi¹zuj¹c do funkcjonalizmu, wzniós³ j¹ znany
warszawski budowniczy Remigiusz Ostoja-Chodkowski.
Posiada ona kilkadziesi¹t
lokali mieszkalnych i jeden
lokal u¿ytkowy i stanowi biedniejsz¹ wersjê piêknych kamienic wznoszonych w latach
30. XX wieku w Œródmieœciu.
Przechodzimy teraz na ulicê
In¿yniersk¹, która zwi¹zana
by³a z poblisk¹ zajezdni¹
tramwajow¹ i zatrzymujemy
siê pod numerem 9. Stoi tu
piêciokondygnacyjna kamienica,
wybudowana w latach 19111912 dla Romualda Nazimka.
Nie wiemy, kto by³ architektem
budynku, widaæ jednak, ¿e
zadba³ o jego prosty, a przez
to elegancki wystrój. Dziœ
fasada kamienicy jest w kiepskim stanie, w kilku miejscach

odpada tynk, brakuje balkonów, nadal jednak mo¿na
zauwa¿yæ ozdobne doryckie
pilastry, które na wy¿szych
kondygnacjach dziel¹ dziesiêcioosiow¹ elewacjê na mniejsze
czêœci. Przy szczycie umieszczono owalny medalion z dat¹
ukoñczenia budowy - 1912.
W przejeŸdzie bramnym o
prostym wykroju na uwagê
zas³uguj¹ piêkne, choæ bardzo
mocno zniszczone rzeŸbione
drewniane drzwi oraz dwa
malowane temper¹ tonda ze
skrzydlatymi nagimi puttami
(lub jak kto woli, amorkami,
czy te¿ cherubinami), otoczonymi kwiatowymi girlandami i
ptakami. Na reprezentacyjnej
klatce schodowej, wy³o¿onej
czerwonym lastrico, zachowa³a
siê kuta balustrada schodów,
zdobienia sufitów oraz secesyjna stolarka drzwiowa.
Niedaleko od kamienicy
Nazimka, przy In¿ynierskiej 3,
stoi kolejna zabytkowa budowla z czerwonej ceg³y. To
kamienica nale¿¹ca do firmy
przewozowej Adolfa Wróblewskiego, za³o¿onej w 1875
roku. Firma Wróblewskiego,
specjalizuj¹ca siê nie tylko w
przeprowadzkach, ale równie¿
w przechowywaniu mebli,
mia³a swoj¹ g³ówn¹ siedzibê
przy Trêbackiej 13, a magazyny
– przy Marsza³kowskiej 100.
Z czasem jednak okaza³y siê
one zbyt ma³e. Wtedy firma
podjê³a decyzjê o wybudowaniu
czterech nowych budynków
magazynowych na Nowej
Pradze. Te stanê³y w³aœnie
przy ulicy In¿ynierskiej w latach
1910-1914.
Zespó³ zabudowañ na In¿ynierskiej sk³ada siê czterech
ustawionych w szeregu na posesji budynków po³¹czonych
przejazdami bramnymi tak,
aby za³adowany meblami wóz
móg³ wjechaæ przez bramê
pierwszego budynku i przez
ogromne podwórza dojechaæ
do ostatniego. Ka¿dy z budynków
ma ró¿n¹ liczbê kondygnacji,
wszystkie s¹ murowane z
ceg³y ceramicznej i nakryte
dwuspadowymi dachami na
drewnianej wiêŸbie.

Dekoracja budynków w
g³êbi jest raczej skromna. Najciekawszy pod tym wzglêdem
jest szeœciokondygnacyjny
budynek frontowy, utrzymany
we wczesnomodernistycznej
stylistyce. Fasada wyraŸnie
podzielona jest na 3 czêœci,
przy czym dwie skrajne zwieñczone zosta³y szczytami z
dachami naczó³kowymi. Dolna
kondygnacja wyró¿nia siê
trzema du¿ymi oknami z
zamkniêtymi pó³koliœcie archiwoltami, od wy¿szych kondygnacji oddziela j¹ gzyms
kordonowy, podobna sytuacja
jest pomiêdzy kondygnacj¹
pi¹t¹ a szóst¹.
Na dachu, w czêœci centralnej, znajduje siê wole oko. Na
fasadzie budynku frontowego
nadal widnieje ozdobiony napis Tow. Akc. A. Wróblewski i
Ska. Wewn¹trz pierwszego
budynku zachowa³a siê oryginalna, drewniana klatka schodowa z dekoracyjn¹, tralkow¹
balustrad¹. Nale¿y tak¿e
zwróciæ uwagê na unikatowe
w skali Warszawy odboje w
przejeŸdzie bramnym, pochodz¹ce z odlewni Wolskiego.
Warto te¿ przyjrzeæ siê jednej ze œcian okalaj¹cych od
po³udnia pierwsze podwórze.
Po chwili dostrze¿emy tam
ceglany napis: litery I oraz H
za znakiem krzy¿a po œrodku.
Ten chrystogram, bêd¹cy
symbolem Jezusa Chrystusa,
widoczny dziêki „wyprowadzeniu” cegie³ z muru, mia³
zapewniæ pracuj¹cym w firmie
ludziom bezpieczeñstwo i
powodzenie.
Ostatnim punktem na trasie
sobotniego spaceru by³a kamienica przy In¿ynierskiej 1.
Czteropiêtrowa kamienica w
naro¿niku ulicy In¿ynierskiej i
Wileñskiej zosta³ wzniesiona
w latach 1892-1900 dla
Gelbfisza i Rotenberga i jest
najstarsz¹ kamienic¹ na
ulicy In¿ynierskiej. Obecnie
pozbawiona tynków i odarta
z detalu zewnêtrznego, wewn¹trz
kryje jednak kilka godnych
zobaczenia rzeczy, z których
najciekawsza to czêœciowo
zachowany unikatowy wystrój

malarski klatki schodowej oraz
drzwi do mieszkañ utrzymane
w stylu neogotyckim.
Tak w przypadku tej ostatniej
kamienicy, jak i opisywanych
wczeœniej, w czasie sobotniego
spaceru szlakiem detalu architektonicznego po Nowej Pradze,
wielokrotnie powtarza³ siê problem skuwania po II wojnie
œwiatowej oryginalnych
tynków. Wbrew pozorom, to
zjawisko nie by³o wymys³em
komunistów. Tynki z ornamentyk¹ secesyjn¹ skuwano ju¿
przed wojn¹. By³o to zwi¹zane
z mod¹ na modernizm. Taki
los spotka³ na przyk³ad kamienicê przy ulicy Foksal 13,
zbudowan¹ wed³ug projektu
Artura Ottona Spitzbartha dla
Jana Wedla, i to na ¿yczenie
samego w³aœciciela. Tyle tylko, ¿e skuwanie powojenne
zwi¹zane by³o z ideologi¹, z
nienawiœci¹ do wszystkiego,
co wi¹za³o siê z przedwojennym porz¹dkiem. Chodzi³o o
to, aby „bur¿uazyjna” Warszawa zniknê³a i nigdy siê nie
odrodzi³a w dawnym kszta³cie.
Na szczêœcie nie wszystko
zniknê³o. Szczególnie na
Pradze, gdzie zabudowa przetrwa³a wojnê i czasy powojenne
w zasadzie w nienaruszonym
stanie. Tu jest inny problem:
kamienice niszczej¹ z powodu
wieloletnich zaniedbañ, gin¹ w
po¿arach i rozbiórkach, stoj¹c
na drodze zach³annych deweloperów. Trzeba siê spieszyæ,
aby jak najwiêcej budynków
opisaæ, udokumentowaæ i
obj¹æ opiek¹ konserwatorsk¹.
Dlatego niezmiernie wa¿ne s¹
dzia³ania Towarzystwa Przyjació³ Pragi i Fundacji Hereditas
maj¹ce na celu inwentaryzacjê praskiego dziedzictwa
architektonicznego i w ten
sposób ocalenie go od zapomnienia. Temu te¿ s³u¿y³
nasz niezwykle ciekawy
spacer szlakiem detalu architektonicznego kamienic
Nowej Pragi, zorganizowany
w ramach obchodów 372.
rocznicy nadania Pradze praw
miejskich.
Joanna Kiwilszo
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Bia³o³êcka karuzela

Gdy brakuje dialogu

Zdrajcy krzy¿a

Od kilku tygodni miejska
inwestycja na Wybrze¿u Helskim,
w wyniku której wyciêtych
mo¿e zostaæ prawie 500 drzew
w obszarze Natura 2000, jest
jedn¹ z tych spraw, które
budz¹ emocje nie tylko wœród
pra¿an, ale i mieszkañców
ca³ej Warszawy. Nie bêdê w
dzisiejszym felietonie komentowa³ inwestycji pod k¹tem jej
zasadnoœci. To czyni¹ inni,
równie¿ na ³amach naszej gazety. Jednak sprawa Wybrze¿a
Helskiego stanowi przyczynek
do dyskusji o polityce informacyjnej miasta w kontekœcie
prowadzonych przez jego
jednostki inwestycji.
Przebieg sprawy Wybrze¿a
to déj? vu, jeœli chodzi o inwestycje na Pradze. W podobny
sposób toczy³a siê dyskusja
wokó³ innej, równie¿ kontrowersyjnej inwestycji, jak¹ by³a
Trasa Œwiêtokrzyska. Jako
mieszkañcy, dowiedzieliœmy
siê o niej ze strony internetowej… miasta Z¹bki. A od nas
dowiedzia³ siê o niej ówczesny
zarz¹d dzielnicy i radni. I to w
czasie, gdy trwa³y przymiarki
do realizacji koliduj¹cej z
przebiegiem ulicy inwestycji
na stadionie DOSiR przy Kawêczyñskiej. Dowiedzieli siê o
tym od mieszkañców, a nie od
w³adz miasta… Pozyskanie
tych informacji doprowadzi³o
do wieloletniego sporu, równie¿ na szczeblu s¹dowym,
odnoœnie sensownoœci realizacji projektu, którego przebieg
kolidowa³ nie tylko z ww. stadionem, ale przede wszystkim
z zieleni¹ w jednym z dwóch
parków praskich (przy ul. Kawêczyñskiej). Koniec koñców, po
latach sporów, zaanga¿owania
kilku tysiêcy mieszkañców
Szmulowizny i Micha³owa,
inwestycja powsta³a. W miêdzyczasie uda³o siê nieco
skorygowaæ jej przebieg, co
oszczêdzi³o czêœæ drzew.
Z Wybrze¿em by³o podobnie.
Gdzieœ na pocz¹tku drugiej
dekady tego stulecia, na
kanwie powodzi z 2010 r. w
miejskich gabinetach zapad³y
decyzje o poprawie bezpie-

czeñstwa powodziowego
Pragi. Uznano, ¿e mo¿na to
zrobiæ buduj¹c wa³ przebiegaj¹cy przez naturalny las
³êgowy nad Wis³¹, a przy
okazji poszerzyæ Wybrze¿e
Helskie. Po fali protestów,
g³ównie organizacji ekologicznych, z drugiej czêœci w³adze
zrezygnowa³y. Na kilka lat
zapad³a cisza. Cisza, która
uœpi³a czujnoœæ nawet najczujniejszych. W tle trwa³y prace
nad inwestycj¹, wojewoda
mazowiecki wydawa³ tzw. zrid
(zgoda na realizacjê inwestycji
drogowej), bazuj¹c na zapisach drogowej specustawy,
która dopuszcza do realizacji
prac niezgodnych np. z zapisami planu miejscowego (tak
jest w przypadku inwestycji
na Wybrze¿u), bez oceny oddzia³ywania tej inwestycji na
œrodowisko (mimo ¿e co jeszcze raz podkreœlê, przebiega
ona przez obszar Natura
2000), wreszcie bez szerokich
konsultacji spo³ecznych, w
ramach których wyt³umaczono
by mieszkañcom sens planowanych prac i przyrodniczych
wyrzeczeñ koniecznych do
poniesienia. To ostatnie szczególnie dziwi w przypadku inwestycji wartej ok. 76 mln z³ w
kontrze do konsultacji spo³ecz-

Ch³odnym okiem

Budowaæ czy nie budowaæ?
Jednym z wa¿niejszych
punktów sesji rady dzielnicy z
21 stycznia by³a sprawa inwestycji wzd³u¿ Wybrze¿a Helskiego, która ma zabezpieczaæ
przeciwpowodziowo prawobrze¿n¹ Warszawê. Na wniosek
radnego Grzegorza Walkiewicza wprowadzi³em ten punkt
jako pierwszy do porz¹dku
obrad. Sprawa przebudowy
tego obszaru, pocz¹tkowo
zwi¹zana z monstrualn¹ rozbudow¹ wêz³ów komunikacyjnych i poszerzeniem ca³ej
arterii, ci¹gnie siê od siedmiu
lat. Braki finansowe i protesty
mieszkañców spowodowa³y, i¿

Prosto z mostu

Czas odbudowy
W³adze miasta postanowi³y
uczciæ 75. rocznicê odbudowy
Warszawy. Przez ca³y rok 2020
odbywaæ siê bêd¹ wystawy,
konferencje, koncerty. To jedna
z najchwalebniejszych rocznic
najnowszej historii Polski. Nie
wepchnijmy jej tylko w obecne
spory polityczne i nie dajmy
sobie wmówiæ, ¿e odbudowali
j¹ – znakomicie albo fatalnie –
rz¹dz¹cy wówczas komuniœci.
O odbudowie Warszawy
zdecydowa³ rz¹d lubelski w
styczniu 1945 r., w wyniku
zabiegów gen. Mariana Spychalskiego, pierwszego „ludowego” prezydenta miasta. Nie
by³a to wtedy decyzja oczywista
– dla wielu ówczesnych decydentów Warszawa przesta³a
istnieæ. Gdy np. w listopadzie
1944 r. warszawscy lekarze
chcieli uzyskaæ zgodê PKWN
na reaktywacjê na Pradze
Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu, us³yszeli, ¿e owszem,

nych w tak prostych sprawach,
jak lokalizacja kilkudziesiêciu ³awek na dzielnicowych
ulicach.
W³aœnie w braku otwartego
dialogu nale¿y upatrywaæ
Ÿród³a problemów, które pojawi³y siê w zwi¹zku z pracami
na Wybrze¿u. Póki decyzje o
tym, jak nasze miasto ma siê
rozwijaæ, bêd¹ zapada³y w
zaciszu urzêdniczych gabinetów. Takie sytuacje bêd¹ siê
powtarzaæ.
W tym kontekœcie nadziej¹
napawa postawa prezydenta
Trzaskowskiego, który po
okresie milczenia przyjecha³
do protestuj¹cych nad Wis³¹,
a nastêpnie przyst¹pi³ do
rozmów w formule okr¹g³ego
sto³u. Na takie dzia³ania nigdy
nie jest za póŸno!
Krzysztof Michalski
Porozumienie dla Pragi
Napisz do autora:
porozumieniedlapragi@gmail.com

Na pocz¹tku lutego odby³a siê
d³ugo oczekiwana sesja Rady
Dzielnicy Bia³o³êka. Dwie poprzednie nie dosz³y do skutku,
bo radni koalicji rz¹dz¹cej (PORdB) nie przychodzili, a tym samym zrywali kworum, skutecznie
uniemo¿liwiaj¹c procedowanie.
Tym razem frekwencja dopisa³a, ale szybko okaza³o siê, ¿e w
porz¹dku obrad sesji nie ma
punktu dotycz¹cego sprawy najbardziej interesuj¹cej przyby³ych
po raz kolejny mieszkañców –
sprawy bezprawnie usuniêtego
ze œciany urzêdu krzy¿a. Przypomnê, ¿e symbol chrzeœcijañstwa i naszej cywilizacji od wielu
lat znajdowa³ siê w urzêdzie
dzielnicy Bia³o³êka i nikogo nie
razi³. Jednak¿e w czasie, kiedy
wszyscy zajêci byli zadum¹ podczas obchodów XIX Dnia Papieskiego pod has³em „Wstañcie,
chodŸmy!” i niemal¿e w przeddzieñ 35. rocznicy zakatowania
ks. Jerzego Popie³uszki przez
komunistycznych oprawców pod
wodz¹ Jaruzelskiego i Kiszczaka,
krzy¿ ukradkiem zosta³ usuniêty.
Dlatego jako klub PiS, przy
wsparciu dwóch innych radnych,
szybko z³o¿yliœmy wniosek o
uzupe³nienie porz¹dku. Jakie¿
by³o zdziwienie nasze i przyby³ych
na sesjê mieszkañców, kiedy w
g³osowaniu nad porz¹dkiem
sesji okaza³o siê, ¿e wiêkszoœæ

mog¹ dzia³aæ, ale jako filia lubelskiej uczelni... Spychalski by³
jednak zdeterminowany. By³
warszawskim architektem, jednym z najbli¿szych wspó³pracowników prezydenta Stefana
Starzyñskiego. Przed wojn¹ w
Zarz¹dzie Miejskim kierowa³
Wydzia³em Planu Ogólnego
Zabudowania Stolicy. Jako komunistyczny dygnitarz chêtnie
anga¿owa³ do wspó³pracy
akowców i przedwojennych
wojskowych, co sk¹din¹d
skoñczy³o siê dla niego uwiêzieniem w 1951 r.
Dwoma najwa¿niejszymi
planistami nowej Warszawy
byli Powstañcy Warszawscy:
kapitan Stanis³aw Jankowski
ps. „Agaton”, cichociemny, dowódca plutonu i oficer Komendy
G³ównej AK, oraz podporucznik
Zygmunt Stêpiñski ps. „Plastyk”,
oficer Grupy Bojowej AK
„Krybar”. To im zawdziêczamy
m.in. Trasê WZ, Mariensztat,

zakres inwestycji zosta³ istotnie
zmniejszony. Tak czy inaczej
znacz¹co ingeruje w istniej¹cy ekosystem. Miasto planuje
przebudowê 2-kilometrowego
odcinka Wybrze¿a Szczeciñskiego i Helskiego od Portu
Praskiego za most Gdañski
zwi¹zan¹ z zamiarem budowy
muru przeciwpowodziowego.
Mur bêdzie wyposa¿ony w
grodzie wysuwane podczas
przyboru Wis³y. Wysokoœæ
muru ma wynieœæ ok. 2 m, jego
czêœæ znajdzie siê pod ziemi¹.
Dodatkowo przewidziano stos
kamieni i faszynê od strony
rzeki. W murze znajd¹ siê

przepusty (bêd¹ zamykane w
razie zagro¿enia) w kierunku
pla¿ wiœlanych. Powstan¹
dodatkowe zebry w poprzek
Wybrze¿a Helskiego, m.in. w
rejonie skrzy¿owania z ul. ks.
K³opotowskiego i nowy szlak
rowerowy od strony rzeki –
budzi kontrowersje. Nie bêd¹
poszerzane jezdnie Wybrze¿a
Helskiego, nie powstan¹ te¿
planowane pocz¹tkowo parkingi w Parku Praskim. Ca³a
jednak inwestycja wi¹¿e siê
jednak z wycink¹ 500 drzew
rosn¹cych w pasie drogowym,
st¹d g³osy niezadowolenia
wyra¿ane w ponad dwugo-

MDM, tak¿e Grób Nieznanego
¯o³nierza.
Praga nie wymaga³a po
wojnie a¿ takich nak³adów na
odbudowê, jak lewobrze¿na
Warszawa - najwiêksz¹ strat¹
by³o wysadzenie w powietrze
przez Niemców koœcio³a (jeszcze
wtedy nie katedry) pw. œw.
Micha³a i Floriana, z którego
ocala³y tylko figury œw. Micha³a
Archanio³a i œw. Floriana
Mêczennika. Paradoksalnie,
mo¿e dlatego ³atwiej by³o na
Pradze z nowym. W 1950 r.
otwarto tu pierwsze nowe kino
w Warszawie - Praha (od 1945 r.
dzia³a³y przedwojenne kina
Atlantic, Palladium, Polonia i
Syrena). Monumentalny, socrealistyczny budynek mieœci³
dwukondygnacyjn¹ salê na
580 widzów oraz lokal gastronomiczny. Bogaty w zdobienia:
p³askorzeŸby, plafony i
¿yrandole, mia³ innowacyjn¹
konstrukcjê: osadzony by³ na
ruchomych przegubach ze
wzglêdu na niestabilnoœæ gruntu.
Niestety, zosta³ zburzony w
2005 r., a na jego miejscu
postawiono multipleks.

Na Pradze wybudowano
te¿ pierwszy w Polsce budynek
z wielkich prefabrykowanych
bloków - na osiedlu Praga II
(wokó³ placu gen. Hallera,
wówczas Leñskiego), nazywanym praskim MDM. Wszystkie
elementy budowlane bloku by³y
przygotowane sposobem
przemys³owym, na placu budowy odbywa³ siê jedynie monta¿
i wykoñczenie wnêtrz. Autorem
projektu by³ strzelec „Kobra” z
pu³ku AK „Baszta”, który czuwa³
te¿ nad jego realizacj¹.
Maciej Bia³ecki
maciej@bialecki.net.pl

radnych nie chce wprowadzenia
pod obrady punku „w sprawie
natychmiastowego przywrócenia krzy¿a w sali USC (Urz¹d
Stanu Cywilnego) w urzêdzie
dzielnicy Bia³o³êka oraz wyjaœnienia okolicznoœci, w jakich
dosz³o do usuniêcia krzy¿a z
sali œlubów”. Walka z krzy¿em
w Polsce ma d³ug¹ historiê.
W minionym stuleciu zasada
„œwieckoœci” by³a jednym z fundamentów ustrojowych ZSRR, a
w œlad za tym wszystkich krajów
tak zwanej demokracji ludowej.
W Polsce krzy¿e z przestrzeni
publicznej zaczêto usuwaæ pod
koniec lat czterdziestych. Walka
z komunizmem by³a walk¹ o
krzy¿, batali¹ o materializm nios¹cy duchow¹ pustkê, którego
wyznawcy zmierzali do zniszczenia wiary i jej symboli. W
propagandzie re¿imu ci, którzy
usuwali krzy¿e, reprezentowali zawsze „œwiat³e si³y” - byli
rozwa¿nymi obywatelami, zmierzaj¹cymi do harmonijnego
wspó³¿ycia spo³ecznego na
zasadzie równouprawnienia
pogl¹dów. Obroñców krzy¿a zaœ
przedstawiano jako sfanatyzowan¹ dzicz burz¹c¹ spo³eczn¹
zgodê, j¹trz¹c¹ i prowokuj¹c¹
konflikt ze statecznymi i rozs¹dnymi w³adzami pañstwowymi.
Od tamtych czasów minê³o 80
lat, ale zmieni³o siê niewiele.

Œwiadomie b¹dŸ nie, czêœæ radnych dzielnicy Bia³o³êka wpisa³a
siê w niechlubn¹ tradycjê walki
z krzy¿em. Ci radni to: Piotr
Cieszkowski (RdB), Pawe³ Tyburc (PO), Piotr Jaworski (PO),
Danuta Zalewska (RdB), Waldemar Roszak (PO), Bartosz
D¹browa (PO), Waldemar Kamiñski (.Nowoczesna), Micha³
Kozio³ (PO), Ilona £¹cka (PO),
Kinga Solarek (PO), Mariola
Olszewska (RdB), Micha³ Jaworski (AB) oraz Izabela Winiarska (PO). W czasie II wojny
œwiatowej straty osobowe koœcio³a katolickiego na polskich
ziemiach œwiadczy³y jak trafnie
nasi okupanci wskazywali Ÿród³o
polskiej si³y i to¿samoœci. Praktycznie od pocz¹tku wojny do
koñca istnienia PRL jedn¹ z
p³aszczyzn tej walki by³a próba
wyeliminowania z przestrzeni
publicznej znaku krzy¿a.
£ukasz Oprawski
szef klubu radnych PiS
na Bia³o³êce

dzinnej dyskusji, która odby³a
w trakcie sesji. Oprócz radnych
zabierali g³os tak¿e mieszkañcy,
którzy doœæ licznie na sesji siê
pojawili. Podstawowe w¹tpliwoœci dotyczy³y iloœci drzew
przeznaczonych do wycinki
(pierwotnie planowano 530),
zbyt sk¹pej liczby nasadzeñ
zastêpczych (pierwotnie planowano 74), budowy parkingu
w Parku Praskim, skutków
ekologicznych. Z wyj¹tkiem
mnie nikt praktycznie nie odnosi³ siê do spraw bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego
mieszkañców dzielnicy, jakby
temat ten w ogóle nie istnia³,
tak jakby nie by³o fal powodziowych w 2001 i w 2010, tak jakby kilkakrotnie nie szykowano
warszawskiego ogrodu ZOO
do ewakuacji. Powodzie siê
zdarzaj¹, wystarczy popatrzeæ
na prask¹ mapê zagro¿eñ.
Rozpoczêta po sesji rady kampania medialna spowodowa³a
wycofanie siê ratusza z planów
budowy parkingu, zwiêkszenia
liczby nasadzeñ zastêpczych
do 500 drzew w pasach drogowych na Pradze. Podobna
debata powtórzy³a siê w dniu
29 stycznia przy udziale organizacji zielonych, mieszkañców
i polityków na po³¹czonych komisjach architektury i bud¿etu.
Najbardziej skrajne g³osy
mówi³y o wstrzymaniu ca³ej
inwestycji. Pada³y ¿¹dania
zmiany projektu i zaniechaniu
budowy jednej ze œcie¿ek
rowerowych po zachodniej
stronie Wybrze¿a Helskiego.
Sformu³owano stanowisko po³¹czonych komisji domagaj¹ce
siê czasowego (sic!) wstrzymania inwestycji. Trzeci¹
ods³onê wydarzeñ mieliœmy 7
lutego. Tego dnia odby³ siê
okr¹g³y stó³, który organizacjom ekologicznym zaproponowa³ prezydent Rafa³
Trzskowski i nadzwyczajna
sesja rady zawo³ana na
wniosek PiS. Okr¹g³y stó³ nie
przyniós³ prze³omu, strony

postanowi³y kontynuowaæ spotkania, poszukuj¹c najbardziej
optymalnych rozwi¹zañ. Na
popo³udniowej sesji rady
pojawili siê ci sami dyskutanci,
co na po³¹czonych komisjach.
Pada³y te same argumenty.
Rada przyjê³a stanowisko po³¹czonych komisji, jako swoje
wprowadzaj¹c jednak na mój
wniosek zapis mówi¹cy, ¿e
bezpieczeñstwo przeciwpowodziowe prawobrze¿nej Warszawy jest nadrzêdnym celem
tej inwestycji. Co z tego wyniknie dalej - trudno powiedzieæ.
Wybrany jest i wprowadzony
na budowê wykonawca - firma
Skanska. Wydane i wa¿ne s¹
wszystkie decyzje. Rozpoczê³a siê wycinka drzew tak, aby
zd¹¿yæ przed okresem lêgowym. A¿ do koñca roku 2021
czekaj¹ nas utrudnienia komunikacyjne zwi¹zanie z ze zwê¿eniem Wybrze¿a Helskiego.
Oby trud i poniesione koszty
(prawie 80 milionów) warte
by³y efektów i przynios³y
istotn¹ poprawê bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego
prawobrze¿nej Warszawy przy
jak najmniejszej ingerencji w
istniej¹cy ekosystem.
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
ANGIELSKI, egzaminy,
609-631-186
US£UGI
AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
• 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

A U TO C H O L O WA N I E
513-606-666
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi cenne
ksi¹¿ki 22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KUPIÊ ka¿dy samochód
519-353-990
SKUP czêœci i aut PRL-u
513-606-666
SPRZEDAM
SPRZEDAM komplet naczyñ
kuchennych, poœciel we³nian¹
dwuosobow¹ 22 614-37-09,
883-315-063

www.drzwiokna.waw.pl

Mistrz naturalnych metod
leczenia kolejny raz w Polsce

EFRENDO BALBO
Urodzi³ siê w prowincji górskiej Sabanga, wiosce Supanga
w plemieniu Igorod. Z uzdrawianiem zapozna³ siê u babci
Kiliny, przez miejscowych nazywanej szamank¹ „Hilot”. Babcia
naturalnymi metodami leczy³a rodzinê i okolicznych mieszkañców.
Praktykowa³a duchowe i praniczne uzdrawianie poprzez dotyk,
energetyzacjê tkanek i medytacyjn¹ modlitwê.
Obserwuj¹c jej metody sam poczu³, ¿e mo¿e pomagaæ innym.
Zastêpowa³ j¹ podczas nieobecnoœci. Wiedzia³ te¿, ¿e dziêki wierze
w Boga otrzyma³ dar uzdrawiania. Rozwija³ swoje umiejêtnoœci koñcz¹c
Paramedyczny Instytut MERIDIAN w Baguio City na Filipinach.
W Polsce pomóg³ ju¿ tysi¹com ludzi.
Bardzo skutecznie wspiera ludzi w chorobach kr¹¿enia,
immunologicznych, przemianie materii, organach wewnêtrznych
(¿o³¹dek, jelita, w¹troba, trzustka, nerki), bólach krêgos³upa,
stawów i miêœni, rwie kulszowej, reumatyzmie, astmie, sprawach
nowotworowych, nerwicach, depresji, SM, miêœniakach, torbielach,
tarczycy, zatokach, oczach, zaburzeniach hormonalnych, prostacie.
Mo¿liwe s¹ te¿ wizyty domowe.
Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19 pod numerami tel.:
22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 lutego
2, 3, 4, 5, 6, 7 marca
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”.
Wiêcej informacji: www.filipinskieuzdrowienia.pl

„Praga bez œmieci” - od has³a przewodniego kampanii
do ogólnodzielnicowego ruchu obywatelskiego

nowa gazeta praska 7

Codziennie s³yszymy o postêpuj¹cym zanieczyszczeniu
œrodowiska, o obecnoœci plastiku w glebie, wodzie, a
nawet powietrzu i ¿ywych organizmach, o toksycznych
substancjach przenikaj¹cych siê do naszego po¿ywienia
z opakowañ, o przepe³nionych pojemnikach na odpady.
Recykling nie rozwi¹¿e problemu w sytuacji, gdy Polak
œrednio generuje ju¿ ok. 320 kg œmieci rocznie, przeciêtny
Francuz ju¿ ponad 400 kg, a Amerykanin a¿ 700 kg rocznie.
Czy zatrzymanie tej tendencji jest mo¿liwe? Mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e jesteœmy wobec tych problemów bezsilni.
W Little Greenfinity zajmujemy do listopada 2019, nasi anisiê doradztwem i edukacj¹ w matorzy przeprowadzili
obszarze zrównowa¿onego kilkadziesi¹t warsztatów dla
rozwoju oraz gospodark¹ mieszkañców dzielnicy. Pokazyodpadami od czterech lat. I waliœmy korzyœci z zero waste,
wierzcie nam: zmiana na lepsze do których nale¿¹: lepsze
jest mo¿liwa i zaczyna siê od zdrowie (np. dziêki ograniczeniu
dzia³ania pojedynczych ludzi. kontaktu z plastikiem, kupowaKa¿dy z nas mo¿e mieæ niu nieprzetworzonej ¿ywnoœci),
wp³yw na przysz³oœæ. Ta piêkna oszczêdnoœæ pieniêdzy i czasu
praska historia, któr¹ tu opi- (m.in. poprzez ograniczenie
sujemy, jest na to dowodem. impulsywnych zakupów oraz
Na pocz¹tku tej historii jest zakupy u¿ywanych ubrañ i
mieszkanka Pragi-Pó³noc, artyku³ów do domu czy do
pani Karolina Siatkowska- uprawiania naszych hobby),
Luœtyk. Pani Karolina stara a do tego ogromna satysfakcja
siê ¿yæ wed³ug filozofii zero z ograniczania wp³ywu na
waste („bez œmieci”) lub less œrodowisko i promowania
waste („mniej œmieci”), czyli dobrych wzorców, uskrzydlastosowaæ na co dzieñ 5 zasad: j¹ce poczucie sprawczoœci,
Odmawiaj-Redukuj-U¿ywaj lepsze relacje z ludŸmi, a
ponownie-Przetwarzaj (Oddaj nawet poczucie szczêœcia
do Recyklingu)-Kompostuj.
(co zosta³o ju¿ udowodnione
W 2018 r. pani Karolina naukowo!).
napisa³a zwyciêski projekt do
Wyjaœnialiœmy tak¿e, ¿e
bud¿etu obywatelskiego, w w zero waste nie chodzi o
którym zaproponowa³a warsztaty zredukowanie odpadów do
o zero waste dla mieszkañców „zera”. „Ka¿dy bierze z zero
dzielnicy. Nosi³ on nazwê waste to, co dla niego wyko„Praga bez œmieci – kampania nalne w danym momencie,
na rzecz bezodpadowej Pragi”. stosownie do jego trybu ¿ycia
Jego realizacjê powierzono i gotowoœci do zmian. Jedna
Little Greenfinity. Od czerwca osoba zacznie u¿ywaæ kosmetyków w³asnej roboty,
PROTEZY
inna za³o¿y z s¹siadami komD E N T Y S T Y C Z N E postownik, ktoœ inny bêdzie
robi³ zakupy do w³asnych ponaprawa - ekspres
jemników, a mo¿e znajdzie
PRACOWNIA
siê ktoœ, kto wdro¿y to
PROTETYCZNA
wszystko naraz. Bo tak naTarchomin II
prawdê, nie potrzebujemy
ul. Atutowa 3
garstki ludzi, którzy bêd¹
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
wdra¿aæ zero waste idealnie.
w godz. 16-20
Potrzebujemy milionów robi¹wtorek, czwartek w godz. 9-11
cych to nieidealnie!”, mówi
Virginie Little z Little Greenfinity.
tel. 22 614-80-68

Uczucie, które towarzyszy na
co dzieñ osobom praktykuj¹cym
zero waste to nie smutek
wynikaj¹cy z wyrzeczeñ, ale
radoœæ i duma!
Dziêki warsztatom zapoznaliœmy z podstawami zero
waste prawie 600 mieszkañców Pragi, dzieci i doros³ych.
Czêœæ z nich z pewnoœci¹
zarazi t¹ ide¹ swoich bliskich.
Ale to nie wszystko. Jednym
z uczestników zajêæ by³ pan
Oleg Samoilenko, dzia³acz
Armii Zbawienia, która ma
siedzibê na Pradze-Pó³noc.
Wkrótce potem jej przedstawiciele zaproponowali nam
organizacjê cyklu zajêæ
uzupe³niaj¹cych na temat
praktycznych aspektów zero
waste. W ten sposób zapoznaliœmy z tym stylem ¿ycia
kolejne grono pra¿an. Przed
nami jeszcze 2 warsztaty:
14 lutego w godz. 17.0018.30 nt. „fast fashion” (czyli
o tym, dlaczego przemys³
modowy szkodzi œrodowisku
i jak mo¿emy ubieraæ siê
m¹drze, modnie i ekologicznie)
oraz 21 lutego, nt. domowych
kosmetyków i detergentów.
Osoby zainteresowane udzia³em prosimy o kontakt emailem
z Armi¹ Zbawienia PragaPó³noc na adres warszawapraga@armia-zbawienia.pl.
Wczeœniej, bo w lipcu 2019 r.
otrzymaliœmy zlecenie na organizacjê „Pikniku edukacyjnego dla œwiatozmieniaczy”
w ogrodzie jordanowskim.
Podczas pikniku mieszkañcy
uczyli siê wyrabiania domowych
kosmetyków i detergentów „bez
chemii” (zdrowych i wolnych
od opakowañ), przeszli kurs
gotowania „bez marnowania”
i robili woskowane owijki do
pakowania kanapek. Podczas pikniku zbudowaliœmy

SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

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

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Poborzañska 8

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

Józio 2020
Proszê Szanownych Pañstwa, doskonale znam biografiê Stalina i natychmiast
kojarzê jego nastêpców. Kto,
jak nie Stalin, ograbi³ Was z
prawdy i honoru. Dlaczego
zeszmacaj¹ siê ci, którzy nie
chodz¹ na wybory, maj¹c do
tego prawo? Czy lekarze i
pielêgniarki to Wasi wrogowie? Dlaczego na ¯oliborzu
zaplanowano niechêæ jednych
do drugich? Nagle wrogiem
ch³opów z Podkarpacia stali
siê prawnicy z Mazowsza,
sêdziowie, radcy prawni,
niezale¿ni prokuratorzy? Co
takiego na Podlasiu uczyni³
Wam sêdzia Juszczyszyn, ¿e

plujcie mu pod nogi? Senat be!
Senatorowie zbóje, a marsza³ek Senatu ³apówkarz w
oczach TVP INFO. Dlaczego
wyrzucono najwybitniejszych
genera³ów i w armii zrobi³ siê
kisiel. Polska pod rz¹dami PIS
sta³a siê cudacznym ugrupowaniem, które nienawidzi
wszystkich wy¿ej wyobraŸni
prezesa. A tak¿e poni¿ej. Czy
teraz rozumiej¹ Szanowni
Pañstwo pojêcie zdradzieckich mord, spieprzaj dziadu i
to co us³ysza³ Dominik Tarczyñski w pysk w Sejmie, jak
przesadzi³ z wazelin¹. Esencja
niechêci do innych to syndrom
Józia. A Józiów w Polsce jest

na terenie VII Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Namys³owskiej 21 kompostownik
na u¿ytek okolicznych mieszkañców. Kompostownik pozwala przetworzyæ bioodpady
w od¿ywczy nawóz lokalnie,
co oznacza mniej kursów
œmieciarek i mniej szkodliwych emisji w dzielnicy.
Tymczasem wiatr zmian
wia³ dalej. W grudniu 2019
przy Namys³owskiej 6c
otwarto prawdziwy zeroodpadowy sklep - „Odwa¿nik” oferuje szeroki wybór produktów
sypkich na wagê (które zapakujemy do w³asnego pojemnika) oraz zamienników dla
„jednorazówek”, np. wielorazowe butelki na wodê i ekologiczne œrodki czystoœci.
A w styczniu tego roku na
Facebooku powsta³a grupa
„Zero Waste Praga”, która ma
na celu budowanie spo³ecznoœci zero/less waste na
warszawskiej Pradze i propagowanie idei wœród kolejnych
osób. W ci¹gu zaledwie paru
dni do grupy do³¹czy³o 150
cz³onków...
I tak oto pomys³ i dzia³anie
jednej osoby zaowocowa³o
prawdziwym ruchem zero
waste na skalê dzielnicy. Pamiêtajmy, ¿e drobna zmiana
ma olbrzymi wp³yw na to, co
wydarzy siê w d³ugim terminie. Jeden p³atek œniegu nie
ma znaczenia, ale wspólnie
z innymi tworzy kulê œniegow¹, która bêdzie rosn¹æ i
nabieraæ prêdkoœci, a z czasem nic ju¿ jej nie zatrzyma.
Bo ka¿dy ma wp³yw na
przysz³oœæ!
Prago! Jaki jest nastêpny
przystanek w drodze do zero
waste?
Katarzyna Udrycka & Virginie
Little

wiêcej ni¿ po³owa mimo 10
przykazañ. Jesteœmy ho³ot¹
w rytmie disco polo pod
skoczni¹. To przykre, ale
musimy o tym wiedzieæ.
A co wa¿nego w œwiecie?
W œwiecie wirusów mutacja za
mutacj¹. Ano koronawiroza.
Tyle siê mówi o niewydolnoœci naczyniowo-oddechowej,
¿e mylimy Wietnamczyka z
Chiñczykiem. U nas, ludzi, to
nowoœæ, ale weterynaria zna
koronawirusy od dawna. Pamiêtam koronawirozê jako
pioniera ostrego, krwotocznego zapalenia ¿o³¹dka i jelit
u psów. Pamiêtacie Pañstwo
parwowirozê? Tak, to przyjació³ki. Duet. Po kilku latach
korona wirus zaskoczy³ nas
wszystkich, poniewa¿ zaadaptowa³ siê u kotów. Wy-

myœli³ sobie, ¿e u kotów
w³aœnie bêdzie wywo³ywa³
zakaŸnie wirusowe zapalenie
otrzewnej czyli FI. Ciê¿k¹,
zakaŸn¹ chorobê, wysoko
œmierteln¹ u koci¹t, z objawami spuchniêtych brzuszków.
Co ciekawe, dysponujemy
szczepionk¹ dla psów, a ta
sama szczepionka, tego
samego koronawirusa, u
kotów nie dzia³a. Œwiat wirusów jest o tyle ciekawy, ¿e
wirusy lubi¹ mutowaæ, czyli
zmieniaæ wygl¹d i charakter.
Kobiety doskonale rozumiej¹
to zdanie. Aliœci korona
wirus ¿yj¹cy w chiñskich
nietoperzach dosta³ takiego
hopla, jak tanie podkoszulki.
Bêdzie rozchwytywany.
Czeka nas pandemia, czyli
ogólnoœwiatowa wirusemia jak grypa. Jak dalej bêdzie
siê mutowaæ - nie wiadomo,
aliœci wiemy, ¿e mutacji
wirusowych obserwujemy
ok. 15 tysiêcy w roku.
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Praskie Loreto
Dlaczego o³tarz g³ówny w koœciele Matki Bo¿ej
Loretañskiej kilka razy zmienia³ miejsce i sk¹d pochodzi
drewniana figura Matki Boskiej stoj¹ca przy o³tarzu – tego
i wielu innych rzeczy mo¿na by³o siê dowiedzieæ 8 lutego
na spotkaniu w koœciele przy ulicy Ratuszowej, zorganizowanym przez Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach
obchodów 372. rocznicy nadania Pradze praw miejskich.

Koœció³ Matki Bo¿ej Loretañskiej to najstarsza œwi¹tynia na
Pradze. Mieszkañcy Pragi
dobrze go znaj¹, a jednak
okazuje siê, ¿e kryje on niejedn¹ jeszcze tajemnicê. Na
wspólne odkrywanie pami¹tek
i historii ukrytych we wnêtrzu tej
niezwyk³ej œwi¹tyni zaprosi³y
wszystkich zainteresowanych
Anna Wigura i Jolanta Wiœniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
Genezy koœcio³a nale¿y
szukaæ w pocz¹tkach XVII
wieku, kiedy to w 1617 r.
przyby³ na praski brzeg Wis³y
zakon bernardynów, sprowadzony do Polski przez Zofiê,
¿onê kanclerza wielkiego
koronnego Feliksa Kryskiego.
W tym samym roku po³o¿ono
kamieñ wêgielny pod koœció³
i klasztor, który poœwiêci³
biskup p³ocki Henryk Firlej w
obecnoœci króla Zygmunta III
Wazy i dworu.

Budowê wspiera³ równie¿
nastêpca Zygmunta III Wazy,
W³adys³aw IV, dziêki czemu
w roku 1638 murowany klasztor i koœció³, pierwotnie pod
wezwaniem œw. Andrzeja,
zosta³ ukoñczony. W latach
1640–1644 przy po³udniowej
œcianie wzniesiono kaplicê z
domkiem loretañskim, wed³ug
projektu, najprawdopodobniej,
architekta królewskiego Konstantyna Tencalli https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Matki_Bo%C5%BCej_Loreta%C5%84skiej_w_Warszawie
- cite_note-JW167-6. Powsta³a ona z inspiracji o. Wincentego Morawskiego, by³ego wikariusza ma³opolskiej
prowincji bernardynów.
Kaplica szybko sta³a siê
miejscem kultu, a to za
spraw¹ figury Matki Bo¿ej
Loretañskiej, odzianej w
drogocenne szaty https://pl.wi-
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kipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Matki_Bo%C5%BCej_Loreta%C5%84skiej_w_Warszawie
- cite_note-8, o skroniach
zdobionych przez z³ote korony.
Pocz¹tkowo figura by³a oddzielona od wiernych krat¹, a
przed ni¹ p³onê³o 14 lamp
wykonanych z poz³acanego
srebra. Przybywali do niej nie
tylko pra¿anie, ale równie¿
mieszkañcy Warszawy.
O tym, jak wa¿na by³a kaplica Matki Bo¿ej Loretañskiej
dla pra¿an œwiadczy fakt, ¿e
w 1648 roku, kiedy Praga
otrzyma³a prawa miejskie, w
jej herbie umieszczony zosta³
wizerunek Matki Bo¿ej z
Dzieci¹tkiem nad kaplic¹
Loretañsk¹ podtrzymywan¹
przez anio³y.
W lipcu 1656 roku w czasie
potopu szwedzkiego koœció³,
kaplica i zabudowania klasztorne zosta³y zniszczone i
ograbione. Dopiero darowizny
kasztelana krakowskiego Stefana Warszyckiego i wojewody
sandomierskiego Micha³a
Warszyckiego, pozwoli³y na
odbudowê. Nastêpne zniszczenia dotknê³y zespó³ klasztorny bernardynów w czasie
Insurekcji koœciuszkowskiej,
kiedy to 4 listopada 1794 r.
Rosjanie zdobyli Pragê, dokonuj¹c rzezi ludnoœci.
W okresie Ksiêstwa Warszawskiego klasztor znalaz³
siê w planowanym przez
Francuzów pasie umocnieñ,
skutkiem czego w 1811 r. koœció³ i klasztor rozebrano.
Kaplica Loretañska ocala³a
dziêki sprzeciwowi miejscowej
ludnoœci, jednak zakonnicy
opuszczaj¹c klasztor, zabrali
ze sob¹ figurê Matki Bo¿ej
i przenieœli j¹ do koœcio³a
œw. Anny na Krakowskim
Przedmieœciu.
Po wyburzeniach na Pradze kaplica sta³a siê jedyn¹
zachowan¹ prask¹ œwi¹tyni¹.
Miejsce przeniesionej przez
bernardynów do koœcio³a
œw. Anny figury, zajê³a rzeŸba
Maryi z Dzieci¹tkiem z prze³omu XV/XVI wieku, zwana
Matk¹ Bosk¹ Kamionkowsk¹,
gdy¿ miejscem jej pochodzenia
by³ nieistniej¹cy ju¿ koœció³
na Kamionku.
Ta póŸnogotycka figura
Matki Boskiej jest w tej chwili
najstarszym zachowanym
zabytkiem rzeŸby gotyckiej w
Warszawie https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Matki_Bo%C5%BCej_Loreta%C5%84skiej_w_Warszawie cite_note-15. Stoi na odwróconym sierpie ksiê¿yca, spod którego wy³ania siê ludzka twarz.
W zwi¹zku z tym, ¿e Kaplica
Loretañska by³a w XIX w.
jedyn¹ czynn¹ œwi¹tyni¹ na
Pradze, sta³a siê nie tylko
maryjnym sanktuarium, ale
równie¿ zaczê³a pe³niæ funkcjê
koœcio³a parafialnego. Tak
by³o do czasu wzniesienia
koœcio³a œw. Floriana.
W 1853 roku kaplicê przebudowano wed³ug projektu
Alfonsa Kropiwnickiego. Koœció³ zyska³ attykê przy wejœciu z piêtrowym portalem, a
kru¿ganki i domek loretañski

przykryto wspólnym dachem.
Z dawnych czterech wie¿ naro¿nych pozostawiono dwie.
Dokonano te¿ zmian we wnêtrzu œwi¹tyni. Ówczesny proboszcz Stanis³aw Zwoliñski
kaza³ umieœciæ o³tarz g³ówny
naprzeciwko wejœcia do œwi¹tyni. PóŸniej jeszcze kilkakrotnie o³tarz g³ówny zmienia³
miejsce. Wszystko dlatego,
¿e koœció³ jest nietypowy –
nie ma nawy g³ównej i naw
bocznych.
Kiedy w 1941, œwi¹tynia
ponownie sta³a siê koœcio³em
parafialnym, proboszcz Antoni
Haze stwierdzi³, ¿e niewygodnie jest odprawiaæ Mszê
na wprost wejœcia i przestawi³
o³tarz w obecne miejsce, tyle
¿e w 1960 roku, zgodnie z
ustaleniami Soboru Watykañskiego II, trzeba by³o zbudowaæ nowy o³tarz, zwrócony
do wiernych. Ten o³tarz istnieje do dziœ, a przy nim stoi
chrzcielnica w formie kielicha,
wykonana w praskim warsztacie stolarskim przy ulicy
Brukowej 387 (dziœ róg
Okrzei i Jagielloñskiej).
Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje te¿ skromna drew-

niana figura Matki Boskiej,
podarowana koœcio³owi w
1894 roku przez trzech ksiê¿y zwi¹zanych z Instytutem
G³uchoniemych. By³a tam
pracownia rzeŸby i stolarstwa
artystycznego, w której wyk³adali znakomici artyœci,
m.in. przez 15 lat uczy³
tam rzeŸby Juliusz Faustyn
Cengler. Mo¿liwe, ¿e rzeŸba
zosta³a wykonana przez jego
uczniów, a przeznaczona
by³a prawdopodobnie do
umieszczenia w wie¿y z
sygnaturk¹. W 1944 roku
podczas silnego ostrza³u
figura w wie¿y zosta³a
uszkodzona, a w 1945 roku
– w ogóle z wie¿y zniknê³a.

Po zniszczeniach w latach
1939 i 1944, koœció³ Matki
Bo¿ej Loretañskiej zosta³ w
1945 roku odbudowany, a w
1960 roku odzyska³ rozebrane w 1811 roku kru¿ganki od
strony pó³nocnej i wschodniej. Warto te¿ dodaæ, ¿e w
latach 1961-1977 proboszczem parafii by³ ksi¹dz
Stefan Niedzielak, kapelan
Armii Krajowej i WiN-u,
wspó³za³o¿yciel Rodzin Katyñskich, zamordowany przez
agentów bezpieki w 1989
roku. Tu¿ przy wejœciu do
koœcio³a, zwanego praskim
Loreto, znajduje siê upamiêtniaj¹ca go tablica.
Joanna Kiwilszo

Ró¿yc - reaktywacja?
Na bazarze Ró¿yckiego trwa rozbiórka dawnych straganów. Wygl¹da to na jakiœ kataklizm. W rzeczywistoœci
to pocz¹tek odnowy. W miejscu rozwalaj¹cych siê budek
powstan¹ estetyczne pawilony, toalety i plac zabaw.
O tym, ¿e Ró¿yc jest miejscem w³aœcicieli, którzy w 2018
kultowym wie ka¿dy warszawiak. roku wyburzyli czêœæ pawilonów,
Pisaliœmy o jego powstaniu i o zapowiadaj¹c stworzenie
jego twórcy, Julianie Ró¿yckim przestrzeni na imprezy plenew artykule z cyklu „Historia rowe i o¿ywienie bazaru.
Praskich Rodów” w 2014 roku.
Pozosta³a jedna trzecia
Wtedy czasy œwietnoœci bazar terenu, rozci¹gaj¹ca siê na
mia³ ju¿ za sob¹: alejki œwieci³y ty³ach Muzeum Warszawskiej
pustkami, wiele budek by³o za- Pragi, to grunt miejski. Tam
mkniêtych. Starsi warszawiacy w³aœnie trwa rozbiórka stapamiêtaj¹ jednak bazar jako rych straganów. Drewniane
miejsce têtni¹ce ¿yciem, weso³e, budki padaj¹ pod ciê¿kim
oferuj¹ce du¿y wybór towarów. sprzêtem firmy Zab-Bud.
Wiadomo by³o, ¿e na Ró– To nie koniec bazaru, tylko
¿ycu mo¿na kupiæ wszystko, nowy pocz¹tek. Chcemy zaod bielizny po garnitur, czy od chowaæ handlow¹ funkcjê
spinki do w³osów po zegarek. tego miejsca – zapewnia Micha³
W latach 60. przyje¿d¿a³o siê Olszewski, wiceprezydent
tu po pocztówki z nagraniami Warszawy. T³umaczy, ¿e
Beatlesów czy Rolling Stonesów, Zab-Bud ma nie tylko zburzyæ
zupe³nie niedostêpne gdzie stare pawilony, ale tak¿e poindziej. To by³o takie miejsce stawiæ nowe, zaprojektowane
ostatniej szansy – jak czegoœ przez pracowniê OCA Archinie by³o w sklepach, a to zda- tekci na podstawie konsultacji
rza³o siê czêsto, mo¿na by³o z kupcami. Aby nawi¹zaæ niæ
liczyæ, ¿e na pewno dostanie tradycji, bêd¹ mieæ zielony
siê to na bazarze Ró¿yckiego. kolor, jak dawne konstrukcje.
Szczyt œwietnoœci bazar
Projekt przewiduje powstaRó¿yckiego osi¹gn¹³ w latach 80., nie 44. nowych pawilonów,
kiedy w sklepach straszy³y pogrupowanych po cztery w 12
puste pó³ki. W latach 90. „wysepkach”. Oprócz sklepów
klientów odebra³ mu Jarmark zbudowane zostan¹ tak¿e
Europa na b³oniach Stadionu
Dziesiêciolecia. Odt¹d targowisko zaczê³o podupadaæ.
Dziœ ma³o kto tu zagl¹da. Nie
ma te¿ wielu sprzedaj¹cych.
Otwarte s¹ g³ównie punkty z
sukniami œlubnymi.
Obecnie teren dawnego
bazaru podzielony jest na dwie
czêœci. Mniej wiêcej dwie trzecie obszaru, po³o¿one bli¿ej
Z¹bkowskiej, na osi pomiêdzy
bramami przy Targowej i
Brzeskiej, to grunt odzyskany
przez spadkobierców dawnych

dwa pomieszczenia sanitarne
– jedno dla pracowników i
drugie dla klientów, w tym toaleta dla niepe³nosprawnych
oraz ³azienka, gdzie mo¿na
bêdzie przewin¹æ dziecko.
Na obrze¿ach bazaru zostan¹ posadzone ozdobne
krzewy i 20 niewysokich
drzew. Zaplanowano tak¿e
niewielki plac zabaw.
Na teren nowego bazaru
bêdzie mo¿na wejœæ od
strony ul. Targowej przez
bramê w ci¹gu ul. Kêpnej,
obok muzeum. Têdy te¿
bêd¹ siê odbywaæ dostawy
do pawilonów.
Budowa nowych budek
wraz z podci¹gniêciem zasilania i kanalizacji bêdzie
kosztowaæ 5,8 mln z³.
Wszystko ma byæ gotowe pod
koniec roku. Pierwszeñstwo
w najmie pawilonów dostali
kupcy, którzy opuœcili rozbierane budki.
Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e
miêdzy miejsk¹ a prywatn¹
czêœci¹ bazaru bêdzie panowaæ rozdŸwiêk. Szkoda, ¿e
samorz¹dowi nie uda³o siê
porozumieæ ze spadkobiercami
i przygotowaæ spójnej rewitalizacji ca³ego targowiska.
JK

