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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

dokoñczenie na str. 5

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- 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

STOMATOLOGIA
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

dokoñczenie na str. 3

Majowe zmiany na Targów-

ku p³ynnie przechodz¹ w

zmiany czerwcowe. W miniony

pi¹tek w nocy budowniczowie

metra zagrodzili przejœcie dla

pieszych wzd³u¿ Trockiej na

odcinku w okolicach skrzy¿o-

wania z Pratuliñsk¹. Trzeba

teraz nadrabiaæ kilkaset me-

trów, jest lekkie zamieszanie,

bowiem nie ka¿dy dostrzega

mapkê sytuacyjn¹ przygoto-

wan¹ przez firmê Astaldi,

wykonawcê wschodniego

przed³u¿enia II linii metra. Na

mapce starannie rozrysowano,

jak omin¹æ przeszkodê, by nie

krêciæ siê w kó³ko. Trzeba siê

przyzwyczaiæ, bo obejœcie

bêdzie obowi¹zywa³o mini-

mum 2,5 roku.

Ostatni bêd¹ pierwszymi

Stacja Trocka (w nomenkla-

turze budowniczych C18), choæ

ostatnia na tym odcinku, jest

nies³ychanie istotna dla reali-

zacji wschodniego, 3-kilome-

trowego fragmentu II linii me-

tra, wiod¹cego od Dworca

Wileñskiego. To st¹d, a œciœlej

z szybu startowego, który tu

powstanie, bêd¹ ruszaæ tarcze

dr¹¿¹ce tunele. Bêdzie to rów-

nie¿ najwiêkszy obiekt tego

odcinka metra. Wraz z torami

odstawczymi znajdzie siê

pod ca³ym, du¿ym obszarem

skrzy¿owania Pratuliñskiej i

Trockiej, ale te¿ wzd³u¿ Pra-

tuliñskiej. Ju¿ powstaje wykop

wstêpny i bêdzie sukcesywnie

poszerzany w kierunku Troc-

kiej. Po jego zakoñczeniu

nast¹pi etap budowy œcian

szczelinowych. Kontynuowana

jest tak¿e przebudowa in-

stalacji podziemnych w celu

wyeliminowania kolizji.

Mocno zaawansowana jest

budowa jednej z wentyla-

torni przy stacji Trocka, w

nomenklaturze budowniczych

oznaczonej symbolem V18,

gdzie trwa wykonywanie

œcian szczelinowych. W

miejscach, gdzie maj¹ powstaæ

kolejne wentylatornie wci¹¿

jeszcze nie zakoñczono prze-

budowy istniej¹cych tam insta-

lacji. Prace nad przenoszeniem

instalacji trwaj¹ tak¿e na

stacji Targówek (C17), gdzie

konieczna jest modernizacja

instalacji ciep³owniczej, koli-

duj¹cej z przebiegiem tuneli

II linia metra:

trudna stacja Trocka
Znikaj¹ przejœcia dla pieszych przy Trockiej. To znak,

¿e niechybnie rozpocznie siê budowa stacji o tej samej

nazwie. Budowniczowie przyst¹pili do wytyczania tzw.

murków prowadz¹cych, które stanowi¹ wstêp do budowy

œcian szczelinowych. To na stacji Trocka powstanie

m.in. szyb startowy dla tarcz dr¹¿¹cych tunele.

Du¿e zmiany w warszawskiej zieleni

O s³usznoœci takiego kie-

runku zmian od dawna mówi¹

osoby interesuj¹ce siê pogar-

szaj¹c¹ siê kondycj¹ zieleni

w Warszawie. Podczas nie-

dawnej debaty na temat

stanu zieleni na Pradze, któr¹

zorganizowa³y wspólnie Fun-

dacja „Blisko” oraz Teatr Po-

wszechny w ramach festiwalu

„Miasto Szczêœliwe” na nie-

potrzebny podzia³ kompetencji

w zakresie zieleni w Warsza-

wie zwraca³ uwagê m.in.

przewodnicz¹cy praskiej

DKDS, Krzysztof Michalski z

Praskiego Stowarzyszenia

Mieszkañców „Micha³ów”. Na

Pradze na co dzieñ borykamy

siê z chaosem kompetencyj-

nym, co widaæ by³o choæby

w przypadku wykonanych i

planowanych wycinek drzew

na ul. 11 Listopada, czy w

Al. Solidarnoœci w trakcie in-

westycji tramwajowych. Brak

jednego oœrodka koordynuj¹cego

tego typu prace powoduje, ¿e

wiele drzew jest wycinanych

niepotrzebnie.

Powstanie super jednostki

ds. zieleni (Zarz¹du Zieleni

Miasta st. Warszawy) to pro-

ces roz³o¿ony w czasie. Jak

mówi³ wiceprezydent Micha³

Olszewski, nadzoruj¹cy z

ramienia ratusza kwestie

zieleni i ochrony œrodowiska,

w pierwszej kolejnoœci do

nowej jednostki maj¹ zostaæ

przeniesione zadania z ZOM,

ZTP, Zarz¹du Praskich Tere-

nów Publicznych i Zarz¹du

Mienia. Na czele ZZM stanie

najprawdopodobniej pracuj¹cy

w Zarz¹dzie Mienia m.st.

Warszawy Marek Piwowar-

ski, pe³nomocnik ratusza

ds. Wis³y.

Chocia¿, jak donosz¹ ró¿ne

media, samorz¹dowcy niemal

z ka¿dej dzielnicy nieufnie

patrz¹ na planowane zmiany,

które docelowo ogranicz¹

ich kompetencje w zakresie

zieleni na rzecz nowej jed-

nostki, wydaje siê, ¿e w przy-

padku Pragi zmiana bêdzie

korzystna. Dotychczasowe

dzia³ania pokazuj¹ bowiem,

¿e - delikatnie rzecz ujmuj¹c -

jest jeszcze wiele do poprawy

po stronie dzielnicy w kon-

tekœcie zieleni, a o nowe na-

sadzenia i porz¹dkowanie

terenów zielonych walczyæ

musz¹ g³ównie mieszkañcy,

m.in. w bud¿ecie partycypa-

cyjnym (vide projekty 300

drzew dla Pragi i Zielone

skwery Pragi).

KMI

Zgodnie z doniesieniami medialnymi od przysz³ego roku

czekaj¹ nas rewolucyjne zmiany w zarz¹dzaniu zieleni¹

publiczn¹ w Warszawie. W³adze miasta planuj¹ powo³anie

jednej ogólnomiejskiej super jednostki, która przejmie od

Zarz¹du Oczyszczania Miasta, Zarz¹du Terenów Publicz-

nych oraz dzielnic kompetencje w zakresie zarz¹dzania i

opieki nad zieleni¹ przyuliczn¹, parkami oraz skwerami.

Mamy urlop!

Od 4 lipca do 15 sierpnia

nasza redakcja bêdzie nieczynna.

Nastêpna gazeta - 24 sierpnia.

15 czerwca w Domu Kultury

Praga odby³o siê spotkanie, pod-

sumowuj¹ce proces konsultacji

spo³ecznych wokó³ Pa³acyku.

Mobilne konsultacje poprzedzi-

³o spotkanie przedstawicieli

Towarzystwa Inicjatyw Twórczych

„ê” ze spo³ecznikami i aktywi-

stami dzia³aj¹cymi na Pradze

Pó³noc. Nastêpnie odby³o siê

5 spotkañ z mieszkañcami, na

których zbierano pomys³y na

funkcje, jakie budynek ma

pe³niæ po zakoñczeniu remontu

oraz pokazywano makietê

obiektu, u³atwiaj¹c¹ mieszkañcom

wyobra¿enie sobie przestrzeni

do zagospodarowania. W

trakcie konsultacji mia³y

miejsce równie¿ dwa warsztaty

architektoniczne.

Na podsumowaniu konsultacji

spo³ecznych obecni byli przed-

stawiciele Biura Kultury m.st.

Warszawy, Centrum Komunikacji

Spo³ecznej oraz w³adz dzielnicy

w osobach burmistrza Zab³oc-

kiego i wiceburmistrza Wolke.

Nie zabrak³o oczywiœcie pra-

cowników DK Praga oraz

mieszkañców, zainteresowanych

losem Pa³acyku.

Konsultacje spo³eczne

dotyczy³y umiejscowienia w

Pa³acyku domu kultury. Do

wyremontowanego obiektu

mia³by siê przenieœæ obecny

dom kultury, mieszcz¹cy siê

na ul. D¹browszczaków 2.

Funkcje tego typu placówek

ulegaj¹ jednak zmianom, a

domy kultury wychodz¹ coraz

szerzej z inicjatyw¹, by byæ

miejscami odpowiadaj¹cymi

na potrzeby mieszkañców.

Co dalej z Pa³acykiem

Konopackiego?
Symbol Nowej Pragi, który od lat niszczeje i straszy

przechodniów. Teraz, dziêki Zintegrowanemu Programowi

Rewitalizacji, Pa³acyk Konopackiego ma szansê odzyskaæ

dawny blask i zyskaæ nowe funkcje.

- Chcemy, aby gazoci¹g

powsta³, gdy¿ jest on czêœci¹

naszego planu ochrony œrodo-

wiska, ale chcemy te¿ mieæ

wp³yw na zagospodarowanie

terenu wzd³u¿ Kana³u ̄ erañskie-

go – powiedzia³ wiceprezydent

Warszawy Micha³ Olszewski

na wtorkowym spotkaniu z

mieszkañcami Bia³o³êki.

Zgodnie z deklaracj¹ z³o¿on¹

na poprzednim zebraniu,

które odby³o siê 11 kwietnia,

zastêpca prezydenta m.st.

Warszawy Micha³ Olszewski,

21 czerwca zapozna³ zgro-

madzonych w bia³o³êckim

ratuszu mieszkañców Bia³o-

Gazoci¹g c.d.
Gazoci¹g w projekcie zagospodarowania Kana³u ¯erañskiego

³êki z efektami podjêtych

dzia³añ w sprawie budowy

gazoci¹gu, maj¹cego prze-

biegaæ wzd³u¿ Kana³u ̄ erañ-

skiego z Rembelszczyzny do

Elektrociep³owni ¯erañ.

Jak ju¿ o tym kilkakrotnie

pisaliœmy, budowa 10-kilo-

metrowego gazoci¹gu jest

zwi¹zana z modernizacj¹

elektrociep³owni ¯erañ, w

której powstanie nowoczesny

blok gazowo-parowy. Niestety,

ta pozytywna w sensie eko-

logicznym zmiana ma byæ

okupiona konieczn¹ przy

budowie gazoci¹gu wycink¹

dokoñczenie na str. 2
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Mieszkañcy od d³u¿szego

czasu zg³aszaj¹ trudnoœci w

podró¿owaniu komunikacj¹

miejsk¹ pomiêdzy wschodni¹

a zachodni¹ czêœci¹ Bia³o³êki

oraz potrzebê utworzenia

bezpoœredniego po³¹czenia

autobusowego. Bia³o³êka jest

dzielnic¹ o du¿ej powierzchni,

jest te¿ - przez swoje po³o¿enie

po obu stronach ulicy Modliñ-

skiej - podzielona, co znacz¹-

co utrudnia mieszkañcom

korzystanie z ró¿nych instytucji

publicznych.

Obecnie dojazd z Zielonej

Bia³o³êki na Tarchomin zajmuje

(wed³ug serwisu jakdojade.pl)

40-60 minut i wymaga jednej

b¹dŸ dwóch przesiadek, co

oznacza, ¿e za³atwienie spra-

wy w urzêdzie zajmuje nie

mniej ni¿ trzy godziny. Pod-

ró¿ jest szczególnie trudna dla

osób starszych, ale tak¿e dla

rodziców z ma³ymi dzieæmi.

Nowa linia mia³aby s³u¿yæ

tak¿e jako dojazd do Bia³o-

³êckiego Oœrodka Sportu i

Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury

i u³atwi przemieszczanie siê

pomiêdzy Zielon¹ Bia³o³êk¹,

Bia³o³êka Dworsk¹ i Tarcho-

minem. Bêdzie te¿ wa¿nym

elementem skomunikowania

dzielnicy z planowan¹ przez

m.st. Warszawê przychodni¹

specjalistyczn¹ ze szpitalem

jednego dnia. Ponadto bez-

poœrednie po³¹czenie, o

które wnioskujemy, jest istotne

tak¿e ze wzglêdu na plano-

wane wkrótce otwarcie filii

Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury

przy ul. G³êbockiej, której

oferta kulturalno-rozrywkowa

bêdzie przyci¹ga³a miesz-

kañców z ca³ej Bia³o³êki.

Zakoñczenie linii przy

przystanku tramwajowym

pozwoli³oby mieszkañcom

Podpisz petycjê!

Gazoci¹g c.d.
1800 drzew rosn¹cych nad

Kana³em. Plany PGNiG Ter-

miki wywo³a³y oburzenie i

liczne protesty mieszkañców

tej czêœci Bia³o³êki, którzy

zwracali uwagê, ¿e lokalizacja

gazoci¹gu po zachodniej

stronie Kana³u oznacza

kompletn¹ dewastacjê terenów

o du¿ych walorach przyrodniczych

i rekreacyjnych.

W listopadzie ubieg³ego

roku okaza³o siê, ¿e budowa

gazoci¹gu przeprowadzona

zostanie na mocy specustawy

gazowej, gdy¿ gazoci¹g z

Rembelszczyzny na ¯erañ,

jako czêœæ ogólnopolskiego

systemu, zosta³ zakwalifiko-

wany jako inwestycja towa-

rzysz¹ca budowie terminalu

do odbioru skroplonego

gazu w Œwinoujœciu. Dziêki

specustawie PGNiG Termika

nie musi uzgadniaæ kwestii

budowy z samorz¹dem, a

jedynie z wojewod¹, bêd¹cym

przedstawicielem administracji

rz¹dowej.

Jakkolwiek w sprawie

lokalizacji gazoci¹gu nic ju¿

siê nie da zrobiæ, to na zago-

spodarowanie terenu wokó³

inwestycji mieszkañcy mog¹

mieæ wp³yw.

- Chcemy oddzieliæ proces

projektowania od procesu

budowy - poinformowa³

zebranych wiceprezydent

Micha³ Olszewski. - Na

prze³omie lipca i sierpnia

podpiszemy z wykonawc¹

gazoci¹gu, spó³k¹ Gaz-System

porozumienie, zak³adaj¹ce

wspólne zaprojektowanie tere-

nów nad Kana³em ̄ erañskim

oraz uzgodnienie projektu

gospodarki drzewostanem.

Plan wyciêcia 1800 drzew

wcale nie musi byæ zrealizo-

wany, tym bardziej, ¿e mimo

specustawy inwestor za

ka¿de wyciête drzewo musi

zap³aciæ. Wiadomo, ¿e wolny

od drzew musi byæ pas o

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 j.t.), art. 49 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 roku Kodeks Postêpowania Administracyjnego (DZ. U. z 2016 r. poz. 23 j.t.) oraz art. 92 ust. 1

pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2015 poz. 1445 j.t., ze zm.),art. 1

ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 j.t.),

ZAWIADAMIAM
o wszczêciu postêpowania na wniosek z³o¿ony 10 czerwca 2016 roku, przez Zastêpcê

Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, dzia³aj¹cego z upowa¿nienia Prezydenta m.st. Warszawy,

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej w dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy polegaj¹cej na rozbudowie ulicy Skarbka z Gór na odcinku

od skrzy¿owania z ulic¹ Derby do skrzy¿owania z drog¹ na dzia³ce nr 12/5, obejmuj¹cej:

- miejscowe poszerzenia chodnika,

- wymianê nawierzchni zachodniej czêœci jezdni,

- przebudowê sieci uzbrojenia terenu

- przebudowê dróg innych kategorii.

Inwestycja drogowa realizowana bêdzie na terenie dzia³ek:

- z obrêbu 4-16-32, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 6/4, 36, 35/1,

- z obrêbu 4-16-36, oznaczonych w  ewidencji gruntów nr:  2/5, 3/5, 4/15, 4/17, 5/10,

6/4, 7/12, 7/16, 9/4, 10/4, 11/5, 11/7, 12/6, 43/1, 44/6, 45/1, 64, 1/5 (wydzielonej z dzia³ki nr 1),

7/17 (wydzielonej z dzia³ki nr 7/4), 7/19 (wydzielonej z dzia³ki nr 7/15), 9/5 (wydzielonej

z dzia³ki nr 9/3), 10/5 (wydzielonej z dzia³ki nr 10/3), 11/8 (wydzielonej z dzia³ki nr 11/6).

W ramach przedmiotowej inwestycji istnieje:

- obowi¹zek przebudowy oœwietlenia ulicy Skarbka z Gór poprzez likwidacjê istniej¹cego oœwietlenia

na terenie  dzia³ek nr 44/36 i 45/5 z obrêbu 4-16-36 i budowê w pasie drogowym ulicy Skarbka z Gór,

- obowi¹zek przebudowy dróg innych kategorii – drogi (bez nazwy), wybudowanej na podstawie

decyzji nr 343/ZRID/2011, prostopad³ej do ulicy Skarbka z Gór tj. wykonanie chodnika wraz z

przejœciem dla pieszych na terenie dzia³ek nr 11/5, 12/5, 12/14 z obrêbu 4-16-36.

Stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w Urzêdzie

Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,

03-122 Warszawa, tel.: 22 51 03 193, pokój nr 404c, w godzinach pracy Urzêdu, do czasu wydania decyzji.

Trwa zbiórka podpisów w sprawie utworzenia bezpo-

œredniego po³¹czenia autobusowego miêdzy Zielon¹

Bia³o³êk¹ a Tarchominem.

sprawniej dostaæ siê równie¿

do metra.

Akcja zosta³a poprzedzona

interpelacjami radnych: Alek-

sandry Gajewskiej (radnej

Warszawy) oraz Ilony £¹ckiej,

Anny Majchrzak, Anny My-

œliñskiej, Magdaleny Rogu-

skiej i Filipa Pelca - radnych

dzielnicy reprezentuj¹cych

wszystkie obszary Bia³o³êki.

Inicjatorzy akcji zebrali ju¿

ponad 1000 podpisów pod

swoj¹ petycj¹! Odby³o siê

równie¿ pierwsze spotkanie z

dyrektorem ZTM, Wies³awem

Witkiem, który zleci³ ju¿ nie-

zbêdne analizy. Zgodnie z

ustaleniami, w najbli¿szym

czasie odbêdzie siê wspólne

spotkanie robocze, podczas

którego powstanie plan pracy.

„Zale¿y nam na organizacji

spotkañ konsultacyjnych z

mieszkañcami” – deklaruj¹

organizatorzy – „Chcemy, by

linia ta powsta³a zgodnie z

oczekiwaniami podró¿uj¹cych,

zatrzymywa³a siê w wa¿nych dla

nich punktach, a jednoczeœnie

stanowi³a sprawny i szybki œro-

dek transportu. Dyrektor ZTM

wys³ucha³ naszych argumentów

i zadeklarowa³ wspó³pracê,

wiêc wierzymy, ¿e nasza ak-

cja zakoñczy siê pomyœlnie dla

mieszkañców”. W lipcu orga-

nizatorzy przeka¿¹ podpisy

Prezydent m.st. Warszawy,

Hannie Gronkiewicz-Waltz.

Podpisy poparcia pod

petycj¹ by³y dotychczas zbie-

rane na piknikach szkolnych

i Dniach Bia³o³êki. Ponadto

listy dostêpne s¹ (i bêd¹ co

najmniej do koñca czerwca)

w wielu miejscach, m.in. w

Zielonej Bibliotece przy ul.

Berensona, w 3 Pokoje z

Kuchni¹ przy ul. G³êbockiej,

Bia³o³êckim Oœrodku Sportu i

Bia³o³êckim Oœrodku Kultury

oraz w parafiach Zielonej Bia-

³o³êki w najbli¿sze niedziele.

„Cieszy nas, ¿e mieszkañ-

cy bardzo chêtnie podpisuj¹

petycjê. Daje nam to silne

argumenty w rozmowach z

w³adzami miasta i - mamy

nadziejê - przyspieszy utwo-

rzenie po³¹czenia.” – mówi¹

inicjatorzy akcji i dodaj¹:

„Zdajemy sobie sprawê, ¿e

nie stanie siê to natychmiast,

¿e temat ten jest wyzwaniem

i wymaga tak¿e inwestycji w

infrastrukturê drogow¹ na

trasie, któr¹ ta linia bêdzie

ostatecznie kursowa³a. Nie

uciekamy od trudnych kwestii.

£¹czymy si³y, by skutecznie

je rozwi¹zywaæ.”

Petycja online dostêpna

pod linkiem:

http://www.petycjeonline.com/

bezporedni_autobus_midzy-

_zielon_biaok_a_tarchominem

szerokoœci 6 metrów. Drzewa

szczególnie cenne maj¹ byæ

policzone.

- Nie wszystkie drzewa warto

chroniæ – mówi wiceprezydent

Olszewski. – Naszym zada-

niem jest ochrona gatunków

szlachetnych, a wiêkszoœæ

rosn¹cych nad Kana³em

to ponad 50-letnie topole

w³oskie, drzewa o niskiej

wartoœci przyrodniczej. W

po³owie sierpnia powiem, ile

cennych drzew jest zagro¿onych.

Za wyciêcie 1800 drzew

inwestor ma posadziæ 20

tysiêcy. Taka iloœæ nie zmieœci

siê nie tylko nad Kana³em

¯erañskim, ale i w ca³ej Bia³o-

³êce. Mo¿liwe, ¿e nasadzenia

bêd¹ realizowane równie¿ na

obrze¿ach dzielnicy.

Budowa gazoci¹gu plano-

wana jest na lata 2017-2018.

Ca³y projekt, ³¹cznie z zago-

spodarowaniem terenu ma

siê zakoñczyæ w 2020 roku.

Informacje o postêpie prac

oraz uzgodnieniach z inwe-

storem bêd¹ zamieszczane

na stronie dzielnicy Bia³o³êka.

Joanna Kiwilszo

Na obszarze kilkukrotnie

wiêkszym i bardziej zaludnio-

nym ni¿ np. Œródmieœcie,

znaczna wiêkszoœæ ulic - ok.

70% - to nieutwardzone drogi.

Te nielicznie istniej¹ce, o

ogromnym znaczeniu komuni-

kacyjnym, s¹ w dramatycznym

stanie technicznym i od lat

nadaj¹ siê do generalnego

remontu. Taka sytuacja dotyczy

praktycznie ka¿dej ulicy na

ZB: K¹ty Grodziskie, Bia³o³êcka,

Ostródzka, Lewandów, ale

absolutnym „faworytem”, wed³ug

mnie, i przyk³adem na to, ¿e

zanim urzêdnik wyda pozwole-

nie na jak¹kolwiek inwestycjê

mieszkaniow¹, powinien jednak

„wyjœæ zza biurka” jest ulica

G³êbocka, doskona³y przyk³ad

braku wizji i konsekwencji w

kszta³towaniu miasta/dzielnicy.

G³êbocka - jedna z najwa¿-

niejszych ulic ZB - to w¹ska,

po³atana ulica z ogromnym

ruchem ulicznym, pojedynczym

pasem jezdni w ka¿dym kierunku,

bez minimalnych szans na

poszerzenie z zabudowaniami

i ogrodzeniami, wychodz¹cymi

wprost na jezdniê. Po jednej

stronie w¹ziutki, ju¿ mocno

zu¿yty chodnik, pamiêtaj¹cy

czasy pustych pó³ek w sklepach,

po drugiej - pobocze gruntowe,

permanentnie zastawiane przez

parkuj¹ce przy osiedlach samo-

chody. Wœród mieszkañców

Zielonej Bia³o³êki takie irracjo-

nalne widoki nie budz¹ ju¿

zdziwienia. W tej czêœci dzielnicy

to przecie¿ coœ zupe³nie natu-

ralnego. Zdziwienie natomiast,

i to du¿e, mo¿e wzbudzaæ fakt, i¿

przy tej ulicy i z takim „zapleczem

infrastrukturalnym” znajduje siê

spora zabudowa, a mianowicie:

budynki jednorodzinne, osiedla

domów wielorodzinnych, szko³a

podstawowa, oœrodek kultury

(w³aœciwie dwa), poczta, dwa

dyskonty, sklepy lokalne, pasa¿

handlowy, dwa koœcio³y (jeden

w budowie). W „szybkich” planach

zaœ maj¹ powstaæ jeszcze

przedszkole, ¿³obek i gimna-

zjum... A i to nie wszystko.

Obecnie w fazie realizacji s¹ trzy

kolejne osiedla z lokalami

mieszkalno-us³ugowymi na

ok. 1500 mieszkañ. A ilu jest

Alternatywa?
Bia³o³êka Wschodnia, tzw. Zielona Bia³o³êka, to czêœæ

dzielnicy dynamicznie, a zarazem chaotycznie zabudowywana

przez deweloperów, za to za zgod¹ i aprobat¹ Miasta

Sto³ecznego Warszawy oraz w³adz dzielnicy Bia³o³êka.

Trudno to zrozumieæ. Najpierw bez opamiêtania i jakiej-

kolwiek kontroli wydawane s¹ deweloperom pozwolenia

na zabudowê mieszkaniow¹, a gdy ju¿ jest za póŸno, gdy

a deweloper wybuduje wielotysiêczne osiedla, zaczyna siê

dostrzegaæ chroniczny brak infrastruktury. Jest to niezro-

zumia³e tym bardziej, ¿e dzielnica ma naprawdê bardzo

du¿y potencja³, który obecnie jest marnowany.

dokoñczenie ze str. 1

mieszkañców do obs³u¿enia

przez zapchan¹ ju¿ dzisiaj

komunikacjê miejsk¹? Ile sa-

mochodów dodatkowo wyjedzie

na i tak ju¿ niedro¿n¹ ulicê

G³êbock¹? Czy ulica ta, po

której przecie¿ je¿d¿¹ równie¿

autobusy komunikacji miejskiej,

jest w stanie wytrzymaæ jeszcze

wiêksze natê¿enie ruchu, gdy

bloki mieszkalne zostan¹ od-

dane do u¿ytku i mieszkañcy

wyjad¹ samochodami?

O ile z rozwoju Wschodniej

Bia³o³êki nale¿a³oby siê tylko

cieszyæ, o tyle usytuowanie takiej

iloœci inwestycji skumulowane na

d³ugoœci oko³o kilometrowego

odcinka, który ma ograniczone

mo¿liwoœci, ju¿ takie radosne

nie jest. Dlaczego w³adze

miasta/lokalne dopuœci³y w tym

miejscu do tak gêstej zabudowy,

wiedz¹c, ¿e nie ma ¿adnej

alternatywy drogowej i komuni-

kacyjnej? Którêdy mieszkañcy

bêd¹ doje¿d¿aæ do swoich domów?

Kiedy szumnie zapowiadany

podczas ka¿dych wyborów

samorz¹dowych remont ulicy

G³êbockiej w koñcu stanie siê

rzeczywistoœci¹? Oczywiœcie,

za alternatywê mo¿na by uznaæ

ulicê Kartograficzn¹, jeszcze

nieprzejezdn¹ w ca³oœci lub

w¹ziutk¹ ulicê Skarbka z Gór,

totalnie zakorkowan¹ o ka¿dej

porze dnia lub te¿ ulicê Sieczn¹,

która jeszcze nie powsta³a, ale

wed³ug w³adz lokalnych, wci¹¿

jest „priorytetow¹”. To ma byæ al-

ternatywa? Jeœli tak, to tylko dla

tych, którzy siedz¹ za biurkiem.

Ewa Lewandowska

Stowarzyszenie

Razem dla Bia³o³êki

Axel Cheer Team tworz¹ uczniowie Gimnazjum Spor-

towego nr 57 przy Jagielloñskiej 7 w Warszawie, którzy

rozwijaj¹ swoje zainteresowania taneczne w klasach spor-

towych o profilu taniec. Oprócz codziennych treningów

tanecznych, realizowanych w ramach zajêæ lekcyjnych,

odbywaj¹ siê równie¿ treningi specjalistyczne (3x w

tygodniu po 1,5 h) z zakresu akrobatyki i techniki cheer.

Kojarzone g³ównie z amerykañskich filmów pokazy cheerliderek

to tylko fragment dyscypliny sportu, która ma tak¿e w naszym kraju

swoje mistrzostwa. W kwietniu tego roku na XIX Mistrzostwach

Polski Cheerleaders w Gdyni dru¿yna z warszawskiej Pragi

zdoby³a tytu³ wicemistrza Polski. Ten sukces daje im mo¿liwoœæ

wziêcia udzia³u w Mistrzostwach Europy (ECU European Cheer-

lading Championship 2016) w Wiedniu, gdzie mieliby reprezen-

towaæ Polskê. Niestety, taki wyjazd wi¹¿e siê z kosztami, które

musieliby ponieœæ sami zawodnicy. Dlatego wpadli na pomys³

zebrania brakuj¹cej kwoty 6000 z³otych na platformie PolakPotrafi.pl.

Jest to jeden z portali crowdfundingowych, gdzie prywatne

osoby wp³acaj¹ dowolne kwoty na projekty, które chc¹ wesprzeæ.

Na portalu czytamy miêdzy: „Udzia³ w takiej imprezie sportowej

dla ka¿dego sportowca jest ogromnym wydarzeniem. Tym

bardziej w tak trudnej i nietypowej dyscyplinie. Zebrane œrodki

pozwol¹ na wyjazd pe³nej dru¿yny, a to zapewni bogatsz¹,

trudniejsz¹ i ciekawsz¹ choreografiê. Dadz¹ nam mo¿liwoœæ

reprezentowania Polski na zawodach miêdzynarodowych i

zdobycie ogromnego doœwiadczenia trenerskiego i zawodniczego”.

Do momentu zamkniêcia numeru uda³o siê zebraæ nieco ponad

po³owê tej kwoty. Niestety, na uzbieranie reszty pozosta³o tylko 45

godzin. Zasad¹ jest, ¿e tylko osi¹gniêcie za³o¿onej kwoty gwarantuje

jej przekazanie projektodawcom. W innym wypadku pieni¹dze wróc¹

do ofiarodawców. Czy wiêc m³odzie¿ z warszawskiej Pragi pojedzie

na upragnione Mistrzostwa Europy? Czy uzdolnieni uczniowie

musz¹ naprawdê sami p³aciæ za swój rozwój?                             Kr.

Czy m³odzie¿ z Pragi pojedzie na

Mistrzostwa Europy?
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Po odrzuceniu propozycji

zmiany porz¹dku dziennego i

przyjêciu protoko³u z poprzedniej

sesji, obrady zaczê³y siê od

informacji na temat III edycji

bud¿etu partycypacyjnego

Targówek 2017. Przedstawi³a je

Sylwia Wailand, koordynatorka

ds. bud¿etu partycypacyjnego.

Z³o¿ono 186 projektów. Pula

œrodków to 3 126 600 z³ (na rok

2016 by³a to kwota 2 860 000 z³).

Bêdzie ona podzielona na

5 obszarów: Bródno (77 pro-

jektów), Bródno Podgrodzie

(28 projektów), Zacisze (32

projekty), Targówek Mieszka-

niowy (33 projekty), Targówek

Fabryczny, Elsnerów, Utrata

(16 projektów). Odby³y siê

publiczne dyskusje mieszkañ-

ców i weryfikacja projektów:

35 projektów wycofano, 43

zweryfikowano negatywnie,

108 dopuszczono do g³oso-

wania. M³odzie¿ z Targówka

zg³osi³a 22 projekty.

W dyskusji na sesji zg³oszono

uwagi m.in. na temat regula-

minu g³osowania. Krzysztof

Miszewski zachêca³ wszystkich

do informowania o mo¿liwoœci

g³osowania w sprawie bud¿etu

partycypacyjnego.

Tematem pierwszej uchwa³y

by³y zmiany w za³¹czniku

dzielnicy Targówek do bud¿etu

m.st. Warszawy na rok 2016.

W zwi¹zku z wycofaniem siê

dyrektora Biura Gospodarki

Nieruchomoœciami z decyzji

dotycz¹cej przeznaczenia

dochodów w wysokoœci 1 507 420

z³ na wydatki maj¹tkowe dla

dzielnicy Targówek – zarz¹d

dzielnicy wprowadzi³ autopo-

prawkê: wykreœlenie zwiêk-

szenia œrodków przeznaczonych

na: prace przygotowawcze

budowy ulicy Nowo Trockiej

(1 050 000 z³) oraz na budo-

wê oœwietlenia i czêœciowego

ogrodzenia przy zbiorniku

retencyjno-rekreacyjnym przy

ul. Bardowskiego (457 420 z³).

Projekt uchwa³y przewiduje

zwiêkszenie œrodków, prze-

znaczonych do dyspozycji

dzielnicy o 1 845 040 z³, na

realizacjê projektów unijnych

pn.: „Nauczyciel przysz³oœci”

(110 444 z³), „Dzieci o specjalnych

potrzebach edukacyjnych

w kszta³ceniu integracyjnym

(71 810 z³). „Dobra kadra to

sukces szko³y” (155 366 z³).

Projekt uchwa³y pozytywnie

zaopiniowa³y 3 komisje Rady.

W g³osowaniu uchwa³ê popar³o

13 radnych, 8 wstrzyma³o siê

od g³osu.

Projekt kolejnej uchwa³y

dotyczy³ negatywnego zaopi-

niowania projektu uchwa³y

Rady m.st. Warszawy w spra-

wie nadania obiektowi miej-

skiemu w dzielnicy Targówek

nazwy „Skwer Kazimierza

Porêbskiego”. Rada Dzielnicy

Targówek rekomendowa³a

nadanie temu obiektowi, zlo-

kalizowanemu po pó³nocnej

stronie ul. Samarytanki, imie-

nia Boles³awa Dubickiego –

wybitnego zawodnika i trenera

zapasów; wnioskowa³ o to

UKS „Zdrowy Targówek”

Projekt uchwa³y popar³o 14

radnych, 5 wstrzyma³o siê od

g³osu.

Jednomyœlnie, 20 g³osami,

na przewodnicz¹cego komi-

sji mieszkaniowej wybrany

zosta³ Jacek Duczman, na

wiceprzewodnicz¹c¹ Urszula

Suzdalcew.

Tak¿e jednomyœlnie, 19

g³osami za bezzasadn¹ uznano

skargê p. A.B. na dzia³anie

dyrektora OPS Dzielnicy

Targówek.

„Informacji zarz¹du dzielnicy

na temat realizacji inwestycji

zbiornika rekreacyjno-reten-

cyjnego przy ul. Bardowskiego

wraz z zagospodarowaniem

terenu” udzieli³ burmistrz

S³awomir Antonik. W tej

„odziedziczonej” inwestycji

brakuje m.in. œcie¿ki dla rol-

karzy, œcie¿ki rowerowej,

placów zabaw dla dzieci.

Uda³o siê postawiæ urz¹dzenia,

s³u¿¹ce do aktywnego odpo-

czynku. Jest wynajmowana

ochrona obiektu, finansowa-

na ze œrodków wydzia³u

ochrony œrodowiska. Zarz¹d

dzielnicy doszed³ do wniosku,

¿e trzeba wy³oniæ aktywnego

operatora, powo³ano zespó³.

Opracowano wyst¹pienie do

Urzêdu m.st. Warszawy, by

mo¿na by³o og³osiæ konkurs.

Projekt nie zyska³ akceptacji,

co zahamowa³o proces wy³a-

niania operatora. 8 czerwca

zarz¹d dzielnicy zdecydowa³

o przekazaniu obiektu przy

ul. Bardowskiego w admini-

strowanie ZGN, 15 czerwca

podj¹³ decyzjê, ¿e funkcjono-

wanie obiektu rozpocznie siê

„wiankami” 24 czerwca. Do 5

lipca wykonawca ma usun¹æ

usterki we wnêtrzu pawilonu.

Trzeba bêdzie zapewniæ bez-

pieczeñstwo m.in. na wyso-

kiej wie¿y ze œciank¹ wspi-

naczkow¹ oraz czyszczenie

pla¿y. Na pe³n¹ realizacjê

zadania brakuje ok. 1,5 mln

z³otych (na œcie¿ki, oœwietle-

nie, ogrodzenie). Podstaw¹

koncepcji zbiornika jest

zachowanie funkcji retencyj-

nych, ale tak¿e zagospodaro-

wanie okolicy. Zbiornik jest

podczyszczany – nie bêdzie

móg³ byæ k¹pieliskiem.

Zg³oszono pomys³, by zim¹

wykorzystaæ zbiornik jako

lodowisko, ale musz¹ byæ za-

pewnione bezpieczne warunki

u¿ytkowania. „Zamierzamy

dyskutowaæ, by wypracowaæ

dobr¹ koncepcjê” – zapewni³

burmistrz Antonik. Dokonane

zosta³y odbiory techniczne,

s¹ pozwolenia na u¿ytkowanie,

ale s¹ te¿ usterki wykonawcze

do usuniêcia. Zainstalowano

kamery monitoringu, trzeba

zawrzeæ kolejn¹ umowê z

ochron¹.

W „Informacjach i zapyta-

niach” poruszono m.in. sprawê

korków na ul. Lusiñskiej, chod-

nika na ul. Radzymiñskiej przy

poczcie, przetargu w sprawie

liceum przy ul. Oszmiañskiej,

budowy przedszkola i ¿³obka,

rezerwacji sali obrad na

spotkania z mieszkañcami.

Jednym z tematów by³y formy

przekazywania informacji o

imprezach. Burmistrz Antonik

zapewni³, ¿e wydzia³ promocji

i kultury dopracuje koncepcjê

docierania z takimi informacjami

do mieszkañców i do radnych.

Jedn¹ z koncepcji jest przeka-

zywanie informacji w formie

dotychczasowej przez biuro

Rady Dzielnicy. „Monitorujemy

sprawê” – zapewni³ burmistrz

radnego, zaniepokojonego

zagro¿eniem kleszczami w

Parku Bródnowskim.

Mimo wyra¿onej na sesji

negatywnej opinii o wyst¹-

pieniu na poprzedniej sesji

m³odego mieszkañca Tar-

gówka i wniosku o odbiera-

nie g³osu, gdy wyst¹pienie

„godzi w powagê obrad”,

m³ody mieszkaniec ponownie

stan¹³ na mównicy i odczyta³

informacje o reakcjach na

swoje wyst¹pienie. Reakcj¹

jednego z radnych by³o py-

tanie: „Czy ka¿dy mo¿e

przyjœæ i 4 godziny mówiæ?”

Przewodnicz¹cy Krzysztof

Miszewski przypomnia³:

Jesteœmy od tego, by na tym

forum umo¿liwiæ wypowia-

danie siê. S¹ kluby i radni,

którzy mog¹ wnioskowaæ o

skrócenie czasu wypowie-

dzi, ale nie mieszkañcom.

Ograniczenie wypowiedzi

mog³oby uderzyæ w zasady

dzia³ania samorz¹du.

Formalny wniosek w

tej sprawie nie zosta³

zg³oszony.

K.

XXV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Owocne obrady
15 czerwca sesjê prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady

Krzysztof Miszewski, który liczenie g³osów powierzy³

Danucie Kozielskiej.

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

II linia metra:

trudna stacja Trocka
metra. Modernizacja ma siê

zakoñczyæ w paŸdzierniku

tego roku. Trwaj¹ te¿ prace

nad oprogramowaniem dla

systemu sterowania ruchem.

Chodzi o to, by system by³

kompatybilny z tym, który

zastosowano na centralnym

odcinku II linii.

Wola wci¹¿ stoi

Budowa zachodniego

odcinka do stacji Ksiêcia

dokoñczenie ze str. 1

Trzeci wiek, druga m³odoœæ, pierwsza klasa
Nowy Praski Klub Seniora rozpoczyna dzia³alnoœæ przy ul.

K³opotowskiego 6 w siedzibie Fundacji Rozwoju Spo³eczeñstwa

Obywatelskiego. Projekt kierowany jest do mieszkañców w wieku 60+.

Uczestnicy Klubu bêd¹ wspó³decydowaæ o zajêciach i ich tematyce.

Zapraszamy do korzystania z miejsca do spotkañ, z gier planszowych,

z lekcji bryd¿a, z informacji o lokalnych punktach us³ugowych (projekt

„Prascy Rzemieœlnicy”). Wspólnie zaplanujemy grê miejsk¹ na Pradze

Pó³noc o charakterze historyczno-kulturowo-przyrodniczym. Zapro-

ponujemy wyk³ady, dyskusje, mini-biblioteczkê i wymianê ksi¹¿ek.

Oferujemy sta³¹ pomoc w dostêpie do komputera. Nauczymy

obs³ugi potrzebnych narzêdzi, stron internetowych i programów.

Powstaje te¿ komputerowa strona projektu, dostosowana do

potrzeb osób starszych i specjalnie dla nich opracowana.

Zajêcia Klubu odbywaj¹ siê piêæ dni w tygodniu przy ul. K³opotow-

skiego 6 i innych lokalizacjach na Pradze, w czasie dostosowanym

do potrzeb uczestników. Uroczyste spotkanie inauguracyjne odbêdzie

siê w pierwszych dniach lipca. Zachêcamy do udzia³u w projekcie i

kontaktu pod nr tel. 22 616 33 16, w godz. 9.00-16.00,

„Trzeci wiek, druga m³odoœæ, pierwsza klasa” to projekt reali-

zowany ze œrodków Rz¹dowego Programu Aktywnoœci Spo³ecz-

nej Osób Starszych (ASOS). Zapraszamy!

Janusza (C6) wci¹¿ jeszcze

siê nie rozpoczê³a. Brakuje

pozwoleñ na budowê i w

zwi¹zku z tym niemo¿liwe jest

rozpoczêcie inwestycji przez

firmê Gulermak. Wszystko to

w kontekœcie opisywanych ju¿

przez nas, s³usznych sk¹d-

in¹d protestów mieszkañców

Woli i Bemowa, z powodu

których konieczne by³o za-

wieszenie i wyd³u¿enie ca³ej

procedury przygotowawczej.

Trzeba by³o sporz¹dziæ i

przed³o¿yæ do oceny nowy

raport oddzia³ywania na

œrodowisko. Do rozpoczêcia

budowy na zachodnim odcinku

jest ju¿ jednak bli¿ej ni¿ dalej.

Wszyscy s¹ zainteresowani jak

najszybszym jej rozpoczêciem

- zarówno w³adze miasta, jak

i wojewoda mazowiecki.

El¿bieta Gutowska

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515
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To rodzina o tak silnych tradycjach niepodleg³oœciowych

i socjalistycznych, ¿e wydaje siê wrêcz niemo¿liwe, aby Zofia

nie kontynuowa³a tej samej drogi. Babcia Zofii ze strony

mamy, pochodz¹ca z ziemiañskiej rodziny z Budzowa, Zofia

Praussowa (1878-1945), by³a prawdziw¹ rewolucjonistk¹,

zwi¹zan¹ z Organizacj¹ Bojow¹ PPS i blisk¹ wspó³pracownic¹

Józefa Pi³sudskiego. Studiowa³a matematykê w Petersburgu,

na tzw. Kursach Bestu¿ewskich, jedynej wtedy uczelni

dostêpnej dla dziewcz¹t. Dziadek, Ksawery Franciszek

Prauss, urodzony w Œwiniarach ko³o Kielc w 1874 r., tak¿e

studiowa³ w Petersburgu, w Petersburskim Instytucie Tech-

nologicznym. Ponoæ zachwyci³ siê Zofi¹, gdy ta prowadzi³a

walkê o lepsze porz¹dki w sto³ówkach studenckich.

On by³ ju¿ wtedy cz³onkiem Polskiej Partii Socjalistycznej,

w 1901 roku zorganizowa³ w Kijowie tajn¹ drukarniê „Robotnika”

i za swoj¹ dzia³alnoœæ rewolucyjn¹ zosta³ w 1906 roku osadzony

w wiêzieniu w Petersburgu. Legenda rodzinna g³osi, ¿e to w³aœnie

Zofia, wtedy ju¿ ¿ona Ksawerego, zorganizowa³a brawurow¹

akcjê uwolnienia go z carskiej tiurmy. Po tym zdarzeniu

Praussowie musieli opuœciæ Królestwo Polskie. Przez Finlandiê

przedostali siê do Francji. Œciœlej mówi¹c, Ksawery Prauss

trafi³ najpierw do sanatorium w Szwajcarii, poniewa¿ chorowa³

na gruŸlicê. W tym czasie Zofia zarabia³a na ¿ycie sprz¹taj¹c

w Hotelu Polskim w Pary¿u. Po kuracji Ksawery do³¹czy³ do

niej i studiowa³ biologiê na Sorbonie.

Po kilku latach wrócili do Polski. Osiedli w Zakopanem,

gdzie za³o¿yli pierwsz¹ szko³ê koedukacyjn¹. Ksawery

Prauss by³ te¿ jednym z za³o¿ycieli Tatrzañskiego

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz szefem Sekcji

Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzañskiego. Kiedy wybuch³a

I wojna œwiatowa, s³u¿y³ w I Brygadzie Legionów. PóŸniej,

ze wzglêdu na zaawansowan¹ gruŸlicê, zajmowa³ siê wraz

z ¿on¹ werbunkiem do Legionów. Zawsze jednak najbli¿sza

by³a mu oœwiata i wychowanie m³odzie¿y.

W 1915 roku, po wycofaniu siê Rosjan z Królestwa, stan¹³

wiêc na czele Centralnego Biura Szkolnego, a w niepodleg³ej

ju¿ Polsce zosta³ ministrem edukacji w pierwszym rz¹dzie

II Rzeczypospolitej z premierem Jêdrzejem Moraczewskim.

Wprowadzi³ wówczas system szkolnictwa powszechnego,

zwany póŸniej programem Praussa. Zak³ada³ on tworzenie

œwieckich szkó³ z nauk¹ religii, dostosowan¹ do zadeklaro-

wanego wyznania uczniów. W tym czasie Zofia zak³ada³a

Ligê Kobiet i organizowa³a wydzia³ kobiecy w PPS-ie, a tak¿e

stworzy³a od podstaw Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy. PóŸniej,

jako dwukrotna pos³anka w Sejmie, zawsze zajmowa³a

siê ochron¹ pracy, problemami zatrudnienia kobiet i

m³odocianych oraz opiek¹ spo³eczn¹.

Przy tak aktywnym trybie ¿ycia, Praussowie nie mieli

czasu na wychowywanie dzieci. A mieli dwie córki: Jadwigê i

Ewê (ur. w 1914 r.). Kiedy w czasie wojny walczyli o woln¹

Polskê, Ewa ¿y³a w pensjonacie, prowadzonym przez jej

babciê. Pe³no by³o tam „porzuconych” przez rodziców dzieci

PPS-owców. Tak¿e po wojnie, ca³e miesi¹ce, czy wrêcz lata Ewa

przebywa³a raz u jednych, raz u innych krewnych, bo rodzice,

zamiast o w³asne dziecko, troszczyli siê o sprawy robotników.

W 1922 roku, kiedy Zofia Praussowa po raz drugi dosta³a

siê do Sejmu, jej m¹¿ zosta³ wybrany do Senatu. By³ ju¿

wtedy bardzo chory. W 1925 roku zmar³ podczas kuracji we

W³oszech. ¯ona prze¿y³a go o 20 lat. Do koñca, nawet po

przewrocie majowym w 1926 r. pozosta³a wierna Pi³sud-

skiemu. Ca³y czas zajmowa³a siê sprawami ludzi ubogich.

Tu¿ przed wojn¹ tworzy³a tzw. junackie hufce pracy dla

bezrobotnej m³odzie¿y. W czasie II wojny dzia³a³a w ZWZ-AK.

W 1942 roku aresztowana przez gestapo, trafi³a na Majdanek,

a potem do Oœwiêcimia, gdzie zmar³a z wycieñczenia, tu¿

przed wyzwoleniem obozu przez Armiê Czerwon¹.

W chwili œmierci ojca, Ewa Prauss mia³a 11 lat. Za lat

kilkanaœcie mia³a poznaæ swego przysz³ego mê¿a, Stani-

s³awa P³oskiego, który urodzi³ siê i wychowa³ w Rosji. Jego

ojciec, pochodz¹cy z ziemiañskiej rodziny Józef P³oski, jako

ma³y ch³opiec, po Powstaniu Styczniowym zosta³ zabrany

rodzicom i wcielony do rosyjskiego korpusu kadetów,

co by³o czêst¹ praktyk¹ w³adz carskich wobec polskich

ziemian, zagro¿onych konfiskat¹ maj¹tku. Józef dos³u¿y³

siê w carskiej armii stopnia pu³kownika. Do Królestwa

pozwolono mu przyjechaæ dopiero kiedy przekroczy³ czter-

dziestkê. Rodzina postanowi³a go wyswataæ. Józef, jako

¿e sam, spêdziwszy tyle lat w Rosji, zapomnia³ jêzyka

polskiego, postawi³ warunek, ¿e ¿ona musi piêknie mówiæ

po polsku. W 1898 r. poœlubi³ pochodz¹c¹ z okolic Piotrkowa,

24-letni¹ Wandê Biegañsk¹. Wkrótce po œlubie wyjechali

znowu do Rosji, do Briañska, gdzie stacjonowa³ jego pu³k.

Tam w Briañsku, w 1899 roku urodzi³ siê ich syn Stanis³aw.

Stanis³aw P³oski do Polski przyjecha³ z rodzicami maj¹c

ju¿ kilkanaœcie lat. Osiedli w Piotrkowie, gdzie Stanis³aw

chodzi³ do jednej szko³y ze Stefanem Roweckim, póŸniej-

szym genera³em „Grotem”. W 1917 r. rozpocz¹³ studia

historyczne na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem

Marcelego Handelsmana, jednak w 1918 roku, jako

cz³onek tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej znalaz³ siê w

Kijowie. W 1920 roku jako ochotnik bra³ udzia³ w wojnie

polsko-bolszewickiej. Po wojnie pracowa³ w Wojskowym

Biurze Historycznym, ale wszystko wskazuje na to, ¿e

dzia³a³ w wywiadzie, tzn. w Oddziale II Sztabu Generalnego

Wojska Polskiego, s³ynnej „Dwójce”.

Nie wiadomo, w jakich okolicznoœciach Stanis³aw P³oski

pozna³ znacznie od siebie m³odsz¹ Ewê Prauss, doœæ, ¿e

pobrali siê pod koniec lat 30., a tu¿ przed wybuchem II

wojny œwiatowej przysz³a na œwiat ich córka, która otrzy-

ma³a na czeœæ babci imiê Zofia. Zofia Romaszewska w do-

kumentach, jako datê urodzenia, ma  podany rok 1940.

Jest to wynik modnego wówczas odm³adzania siê kobiet.

Tata, za³atwiaj¹c formalnoœci w s¹dzie, odm³odzi³ córkê,

nie wiadomo tylko co prawda dlaczego, jedynie o rok.

Zofia zosta³a ochrzczona w piwnicy, podczas bombardo-

wania. PóŸniej, kiedy ojciec poszed³ walczyæ w kampanii

wrzeœniowej, wyjecha³a z mam¹ na prowincjê. Jednak

nied³ugo potem wróci³a do Warszawy. Zamieszka³a na Bielanach,

na ulicy Kleczewskiej. Rodzice prawie od razu weszli do

konspiracji i ukrywali siê. Ojciec Stanis³aw pracowa³ w Biurze

Informacji i Propagandy Komendy G³ównej AK, gdzie by³ szefem

biura historycznego. Oboje brali udzia³ w Powstaniu. Mama

Ewa by³a ¿o³nierzem AK Dysk i przesz³a szlak bojowy

zgrupowania Rados³aw, z Woli na Stare Miasto, nastêpnie

kana³ami do Œródmieœcia, a potem na Czerniaków. Stamt¹d,

u schy³ku Powstania, ³ódk¹ przeprawi³a siê na drugi brzeg

Wis³y, gdzie zosta³a przez Rosjan aresztowana. Po wyjœciu z

aresztu dotar³a do Lublina, gdzie podjê³a pracê w wojsku.

Ma³¹ Zosi¹ przez ca³y ten czas opiekowa³a siê babcia,

mama taty, która przyjecha³a z Piotrkowa. Tak w bielañskim

mieszkaniu na Kleczewskiej, z babci¹ i kuzynk¹ prze¿y³a

powstanie. Pod koniec powstania, we wrzeœniu, Niemcy

wywieŸli je do obozu w Pruszkowie. W pewnym momencie,

wraz z ludŸmi starymi i chorymi, za³adowano je do wagonu.

Cierpi¹ca na zaburzenia pamiêci, nieœwiadoma swojego losu

babcia twierdzi³a, ¿e jad¹ do ciotki Irenki. Jednak cztero-

letnia Zosia wiedzia³a, ¿e Irenka ju¿ wtedy nie ¿y³a i nie

chcia³a jechaæ. A ¿e by³a dzieckiem, które zawsze wiedzia³o,

czego chce, wyskoczy³a z wagonu, tu¿ przed tym, jak

poci¹g ruszy³. Babcia odjecha³a i do tej pory nie wiadomo,

co siê z ni¹ sta³o.

Zosia zosta³a na peronie. Zaczê³a p³akaæ. Ktoœ zaintere-

sowa³ siê p³acz¹cym dzieckiem – okaza³o siê, ¿e to by³a

znajoma s¹siadka z Bielan. Rezolutna dziewczynka potrafi³a

zaprowadziæ s¹siadkê do swojej rodziny, zamieszka³ej w

Pruszkowie. PóŸniej trafi³a do innej ciotki, do Krakowa. I

tam w grudniu 1944 roku znalaz³a j¹ mama, przyjechawszy

z Lublina. Pracowa³a tam w oddzia³ach operacyjnych Ludo-

wego Wojska Polskiego, które zawraca³y fabryki, wywo¿one

masowo przez Sowietów na wschód. Je¿eli zd¹¿y³o siê tak¹

W poprzednim numerze przedstawiliœmy dzieje rodziny senatora Zbigniewa Romaszewskiego.

Opowieœæ nasz¹ przerwaliœmy na dniu 8 grudnia 1956 roku, kiedy to na zorganizowanym w Sali

Kongresowej przez tygodnik „Po Prostu” zjeŸdzie za³o¿ycielskim Rewolucyjnego Zwi¹zku M³odzie¿y,

szesnastoletni Zbyszek Romaszewski pozna³ Zosiê P³osk¹. Tak zaczê³a siê ponad pó³ wieku trwaj¹ca

historia wspólnego ¿ycia i wspólnej dzia³alnoœci. Dziœ poznamy dzieje rodziny Zofii Romaszewskiej.

Zofia P³oska-Romaszewska w VI klasie

szko³y podstawowej

Józef P³oski, dziadek Zofii od strony ojca

z babci¹ Wand¹ Biegañsk¹

Historia praskich rodów

Rodzina Romaszewskich cz. 2

fabrykê zawróciæ przed Bugiem – by³a nasza, je¿eli prze-

kroczy³a Bug – by³a stracona. Akurat zawracano Pruszków,

kiedy ktoœ krzykn¹³, ¿e Zosia znajduje siê w Krakowie.

Tak siê odnalaz³y. Mama Ewa chcia³a najpierw sama pojechaæ,

jakoœ urz¹dziæ siê w Warszawie, ale Zosia nie da³a siê po

raz kolejny zostawiæ. Razem polecia³y wiêc rosyjskim

samolotem do Warszawy, a nastêpnie, po skutej lodem Wiœle

powêdrowa³y na Bielany. W mieszkaniu zasta³y choinkê ozdo-

bion¹ bombkami ze swastykami i walaj¹ce siê po pod³odze

resztki ksi¹¿ek. Okaza³o siê, ¿e podczas Powstania w ich domu

stacjonowali Niemcy. Urz¹dzili sobie tu kasyno oficerskie.

Poniewa¿ wokó³ by³o bardzo niebezpiecznie, krêcili siê

ró¿ni podejrzani osobnicy, Ewa P³oska, absolwentka kursów

minerskich, zaminowa³a teren wokó³ domu. Nauczy³a siê

te¿ najgorszych przekleñstw we wszystkich jêzykach œwiata.

Kiedy wiêc w maju 1945 r. wróci³ z oflagu Stanis³aw

P³oski, przywita³a go wi¹zank¹ najgorszych wyzwisk w

kilku jêzykach. Dopiero po d³u¿szym czasie, uda³o mu siê

przekonaæ j¹, kim jest. Bardzo szybko siê przeprowadzili.

Pocz¹tkowo mieszkali w ma³ym mieszkaniu na ¯oliborzu,

a wiosn¹ 1946 sprowadzili siê na Pragê, do rz¹dowego

2-pokojowego mieszkania na ulicy Zygmuntowskiej.

Jak to siê sta³o, ¿e przedwojenny wojskowy, cz³onek

wywiadu dosta³ rz¹dowe mieszkanie? Po wojnie Stanis³aw

P³oski zosta³ dyrektorem Instytutu Pamiêci Narodowej przy

Prezydium Rady Ministrów, instytucji powo³anej w 1944

roku przy PKWN. By³ œwietnym historykiem, a jego wywia-

dowcza dzia³alnoœæ by³a najg³êbsz¹ tajemnic¹ - nawet w

domu siê o niej nie mówi³o. Kiedy w latach 50. IPN

zlikwidowano, rozpocz¹³ pracê w Instytucie Historii PAN.

Z okresu dzieciñstwa spêdzonego na Pradze Zofia

Romaszewska pamiêta zabawy, niekoniecznie bezpieczne,

ale niezwykle zajmuj¹ce, jak np. chodzenie po gruzowiskach,

gdzie mo¿na by³o znaleŸæ nadzwyczajne kryjówki, zje¿d¿anie

na sankach z górki dochodz¹cej do wiœlanego wa³u, przy

moœcie Kierbedzia oraz zagl¹danie do kostnicy Szpitala

Przemienienia Pañskiego. Bardzo dumna jest te¿ z tego, ¿e

osobiœcie odbudowywa³a katedrê œw. Floriana – z ³opatk¹ i wia-

derkiem chodzi³a z doros³ymi na odgruzowywanie koœcio³a.

Do szko³y na ulicy Kowelskiej mia³a doœæ daleko, ale chodzi³a

tam sama, nara¿aj¹c siê niekiedy na utarczki z miejscowymi

urwisami. Nikomu wtedy nie przychodzi³o do g³owy odprowadzaæ

dziecko do szko³y. Zachowa³y siê za to spisane przez Zofiê i jej

mamê relacje ze wspólnych wycieczek po Pradze, jakie robi³y

w 1947 i 1948 roku. To swoista kronika powojennych dziejów

Pragi, zilustrowana dzieciêcymi rysunkami. Podczas wycieczki

do Portu Praskiego Zofia obserwowa³a, jak w miejscu dawnego

mostu Kierbedzia buduje siê most Œl¹sko-Dobrowski. Przy

podwy¿szaniu nasypu pracowa³a kolejka, której lokomotywê

warszawiacy nazwali „samowarkiem”. W samym porcie

zwróci³a uwagê na baseny portowe. Ówczesny Port Praski

têtni³ ¿yciem. Zosia by³a œwiadkiem roz³adowywania towarów

ze statku i za³adowywania ich na platformê konn¹.

Czytaj¹c relacje z wypraw do ZOO, mo¿na przeœledziæ,

jak przybywa³o zwierz¹t w ogrodzie. Zosia pisze o borsuku,

którego znaleziono w ruinach i który zamieszka³ w ZOO. Z

jej zapisków wynika, ¿e w 1947 roku w ogrodzie prowa-

dzonym przez dr ̄ abiñskiego ¿y³y ju¿ ma³py, niedŸwiedzie,

jelenie i osio³. Zosia wspomina te¿ o œwie¿o urodzonych w

ZOO lisach oraz gadaj¹cych po francusku papugach.

Po ukoñczeniu szko³y podstawowej, Zofia P³oska

rozpoczê³a naukê w liceum im. Marii Curie-Sk³odowskiej

na Saskiej Kêpie, tym samym, które ukoñczy³a równie¿

Agnieszka Osiecka. Wychowana na „Kamieniach na szaniec”

Aleksandra Kamiñskiego, postanowi³a za³o¿yæ w szkole

dru¿ynê harcersk¹. W czasie wakacji, na obozach wraz z

kole¿ankami prowadzi³a przedszkole dla wiejskich dzieci.

W burzliwym roku 1956 Zofia mia³a 17 lat i by³a rewo-

lucyjnie nastawiona do otaczaj¹cej j¹ rzeczywistoœci, chcia³a

walczyæ i zmieniaæ œwiat. Kiedy us³ysza³a, ¿e w liceum na

Ratuszowej, pewien ch³opak zdj¹³ ze œciany portret marsza-

³ka Rokossowskiego, uzna³a to za niezwykle bohaterski czyn

i postanowi³a nawi¹zaæ ze œmia³kiem kontakt. Buntownik

mia³ na imiê Józek, mieszka³ w komunistycznych blokach

osiedla Praga II i obraca³ siê w krêgu s³ynnych „walterowców”,

których liderem by³ Jacek Kuroñ. Józek dosta³ zaproszenie

na spotkanie z Helen¹ Jaworsk¹ z ZMP. Dziêki znajomoœci z

Józkiem, Zofia trafi³a te¿ 8 grudnia 1956 roku na zorga-

nizowany w Sali Kongresowej przez tygodnik „Po Prostu”

za³o¿ycielski zjazd Rewolucyjnego Zwi¹zku M³odzie¿y,

na który przyszed³ te¿ Zbigniew Romaszewski.

Tak siê poznali. Rewolucyjny Zwi¹zek M³odzie¿y nie trwa³

d³ugo, wcielony do powsta³ego w styczniu 1957 roku Zwi¹zku

M³odzie¿y Socjalistycznej. Przetrwa³a jednak ich przyjaŸñ.

Wraz z Józkiem i innymi m³odymi ludŸmi tworzyli razem

rozentuzjazmowan¹, pe³n¹ nadziei na zmiany demokratyczne

grupê, któr¹ zainteresowa³ siê Stanis³aw Manturzewski,

dziennikarz z redakcji „Po prostu” i socjolog, zajmuj¹cy siê

wraz z Czes³awem Czapówem badaniami nad m³odzie¿¹ z

marginesu. Oczywiœcie, to nie oni stanowili przedmiot jego

badañ. Stworzyli grupê przeciwstawn¹ - wzorcow¹. Dziêki

Manturzewskiemu uczestniczyli w ¿yciu kulturalnym stolicy.

Chodzili razem do kina i do teatru na Becketta, Kafkê,

ogl¹dali spektakle Konrada Swinarskiego, s³uchali jazzu.

Par¹ stali siê dopiero w 1959 roku. Byli na pierwszym roku

fizyki, kiedy w 1960 roku wziêli œlub. Zamieszkali z rodzicami

Zofii w mieszkaniu na Zygmuntowskiej. Utrzymywali siê z ko-

repetycji. Kiedy pó³tora roku póŸniej urodzi³a siê ich córka

Agnieszka, przeprowadzili siê do Œródmieœcia. By³o to konieczne

ze wzglêdu na chorobê ojca Zofii, który by³ pr¹tkuj¹cym

gruŸlikiem i niemowlê nie mog³o przebywaæ z nim w jednym

pomieszczeniu. Zaraz po porodzie zamieszkali wiêc na

Szmulkach. Po pewnym czasie uda³o siê zamieniæ mieszkanie

na Zygmuntowskiej na dwa mniejsze na ulicy Ho¿ej.

Dalsze losy Romaszewskich nie s¹ ju¿ zwi¹zane z Prag¹,

choæ znajomoœæ Szmulek odegra jeszcze rolê w ¿yciu Zbigniewa

Romaszewskiego. W autobiograficznej ksi¹¿ce – wywiadzie

udzielonym Piotrowi Skwieciñskiemu, Zbigniew Romaszewski

wspomina, jak 13 grudnia 1981 roku wraca³ z Gdañska do

Warszawy, ¿eby unikn¹æ kontroli na dworcu, wyskoczy³ z po-

ci¹gu w³aœnie na Szmulkach, gdzie zna³ ka¿dy k¹t. Byæ mo¿e

Szmulki uratowa³y go wtedy przed internowaniem? Od kilku

lat dzia³a³ ju¿ wtedy w opozycji demokratycznej. Podobnie jak jego

¿ona, musia³ byæ zawsze aktywny, reagowa³ na niesprawiedliwoœæ

i ludzk¹ krzywdê, stara³ siê pomóc. Nie wystarcza³a mu praca

naukowa w Instytucie Fizyki PAN.

Gdy w czerwcu 1976 roku wybuch³ robotniczy bunt w

Radomiu, zaanga¿owa³ siê w akcjê pomocow¹ dla rodzin

strajkuj¹cych. We wrzeœniu tego roku, z Miros³awem

Chojeckim rozpocz¹³ wspó³pracê z Komitetem Obrony

Robotników (KOR), potem z ¿on¹ Zofi¹ stworzyli Biuro

Interwencji KOR. W mieszkaniu Romaszewskich by³o

centrum, dokumentuj¹ce przypadki naruszenia praw

cz³owieka i pomagaj¹ce ofiarom bezprawia.

W stanie wojennym uruchomili Radio Solidarnoœæ.

Pocz¹wszy od 12 kwietnia 1982 r. nadawa³o ono kilku-

minutowe audycje z niezapomnianym motywem piosenki

„Siekiera, motyka”, granej na flecie. W 1983 r. s¹d woj-

skowy skaza³ Zbigniewa Romaszewskiego na 4,5 roku, a

Zofiê Romaszewsk¹ na 3 lata  wiêzienia. Oboje wyszli na

wolnoœæ na mocy amnestii 1984 roku i wrócili do dzia³al-

noœci w Komisji Interwencji i Praworz¹dnoœci NSZZ „Soli-

darnoœæ”. Kilka miesiêcy po wyjœciu z wiêzienia, Zbigniew

Romaszewski napisa³ list w obronie Andrieja Sacharowa i

Jeleny Bonner, internowanych opozycjonistów w Rosji.

Podczas obrad Okr¹g³ego Sto³u Zbigniew Romaszewski by³

ekspertem do spraw reformy prawa i s¹dów. Do Senatu zosta³

wybrany po raz pierwszy w 1989 i zasiada³ w nim nieprze-

rwanie przez 22 lata, w latach 2007-2011 pe³ni¹c funkcjê

wicemarsza³ka. Wielokrotnie organizowa³ miêdzynarodowe

konferencje obrony praw cz³owieka. W styczniu 2014 roku

jeszcze raz w³¹czy³ siê do polityki - anga¿uj¹c siê w sprawê

ukraiñsk¹, pojecha³ do Charkowa na zjazd euromajdanów. Nie-

stety, by³a to jego ostatnia akcja. Zmar³ 13 lutego 2014 roku.

Zofia Romaszewska w latach 1989-1995 by³a dyrektorem

Biura Interwencji Kancelarii Senatu, a w 1991-1993 – sêdzi¹

Trybuna³u Stanu. 24 wrzeœnia 2015 zosta³a doradc¹ spo³ecznym

prezydenta RP Andrzeja Dudy. W uznaniu znamienitych

zas³ug dla Rzeczypospolitej Polskiej, oboje Romaszewscy

zostali odznaczeni Orderem Or³a Bia³ego: Zbigniew 9 listopada

2011 r. przez prezydenta Bronis³awa Komorowskiego, a Zofia

– 3 maja 2016 r. przez prezydenta Andrzeja Dudê.

Nie neguj¹c ich zas³ug dla pañstwa, wydaje siê, ¿e

fenomen Romaszewskich polega na czym innym: na ich

niez³omnej postawie w przeciwstawianiu siê z³u. Nie zabie-

gaj¹c o zaszczyty, karierê i bogactwo, wierni podstawowym

wartoœciom, Zofia i Zbigniew Romaszewscy uosabiali

zawsze etos i tradycje „Solidarnoœci”. Etos ten wynieœli z

rodzinnych domów, ale te¿ z Pragi, gdzie siê wychowywali

w trudnych latach stalinizmu.

Joanna Kiwilszo

PS. Podstawê niniejszego artyku³u stanowi³

wywiad, jaki przeprowadzi³am z Zofi¹ Roma-

szewsk¹ w styczniu 2016 roku. Korzysta³am te¿

z ksi¹¿ki Piotra Skwieciñskiego „Romaszewscy:

autobiografia”. Zdjêcia pochodz¹ z archiwum

rodzinnego Zofii i Zbigniewa Romaszewskich.
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W Pa³acyku mia³yby siê wiêc

znaleŸæ i warsztaty, i otwarta

kuchnia czy pralnia, a tak¿e

pomieszczenia, w których od-

bywa³yby siê ró¿ne zajêcia dla

mieszkañców oraz takie, które

mog³yby pos³u¿yæ jako miejsce

spotkañ dla NGO. Wymienione

pomys³y to jedynie wierzcho³ek

góry lodowej, a wszystko skru-

pulatnie zapisali moderatorzy

konsultacji z „ê”.

Jeœli chodzi o sam Pa³acyk,

pojawi³y siê trzy mo¿liwe sce-

nariusze: rozdzielenie dzia³alnoœci

DK Praga na dwa obiekty

(obecny i w Pa³acyku), powiêk-

szenie powierzchni obiektu

bez dokonywania dobudowy

(powiêkszenie terenu o czêœæ

boiska szkolnego) oraz zbudo-

wanie jednego, nowoczesnego

domu kultury na Pradze

Pó³noc. Zwrócono uwagê,

¿e Pa³acyk Konopackiego ma

jedynie niewiele wiêksz¹ po-

wierzchniê ni¿ obiekt znajdu-

j¹cy siê na D¹browszczaków.

Burmistrz Zab³ocki postulowa³,

by wybraæ trzeci¹ z opcji, na

co przedstawiciele Praskiej

Wspólnoty Samorz¹dowej usil-

nie próbowali przeforsowaæ

lansowany od dawna pomys³

domu kultury przy Placu We-

teranów, na terenie Parku Pra-

skiego. Ten ostatni pomys³ nie

spodoba³ siê jednak mieszkañcom.

Jedna z przyby³ych osób,

starsza kobieta, przypomnia³a

lokalnym politykom, ¿e konsultacje

spo³eczne dotyczy³y w³aœnie

utworzenia domu kultury w

Pa³acyku, a nie w innej lokali-

zacji. Jeœli wiêc takie miejsce

w nim nie powstanie, miesz-

kañcy Pragi bêd¹ pamiêtaæ

przy okazji kolejnych wyborów

samorz¹dowych o tym, ¿e

Co dalej z Pa³acykiem Konopackiego?
zostali przez w³adze dzielnicy

oszukani. Pomys³u utworzenia

w Pa³acyku placówki pe³ni¹cej

funkcjê kulturow¹ bronili pozo-

stali mieszkañcy, wspierani

przez pracowników urzêdu

miasta odpowiedzialnych za

ZPR. Wiceburmistrz Wolke

pozostawa³ jednak na ich

g³osy nieczu³y i z ka¿d¹ chwil¹

niszczy³ ich marzenia o domu

kultury w Pa³acyku oraz o

ogrodzie spo³ecznoœciowym.

Liczy³o siê jedynie to, by prze-

forsowaæ wszystkimi mo¿liwymi

sposobami pomys³ powstania

domu kultury na Placu Wete-

ranów. Radny Jacek Wacho-

wicz wprost powiedzia³, ¿e

wyst¹pi do Biura Kultury m.st.

Warszawy o œrodki na przepro-

wadzenie w³asnych konsultacji

spo³ecznych, które udowodni¹,

¿e mieszkañcy Pragi wcale nie

chc¹ w Pa³acyku Konopackiego

domu kultury, ale jeszcze o tym

nie wiedz¹ (sic!).

Atmosfera zaczê³a przypo-

minaæ tê, jaka mia³a miejsce na

sesji w urzêdzie dzielnicy, kiedy

omawiano funkcje, jakie ma

pe³niæ Pa³acyk. Przypomnijmy,

¿e radni z PWS zachowywali

siê wtedy podobnie i przez za-

krzyczenie próbowali przefor-

sowaæ pomys³, by w Pa³acyku

powsta³o Muzeum ¯o³nierzy

Wyklêtych. Nie zostanie on jednak

w tym miejscu zrealizowany.

Chc¹c rozluŸniæ napiêt¹ atmos-

ferê, burmistrz Zab³ocki pod-

sun¹³ pomys³, by w Pa³acyku

Konopackiego powsta³o cen-

trum aktywnoœci lokalnej, które

by³o pierwotnie pomyœlane przy

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

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

(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 778)

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

- decyzji nr 30/CP/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniaj¹c¹ ostateczn¹ decyzjê  nr 42/CP/2015

z 02.11.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie drogi,

zjazdu oraz infrastruktury towarzysz¹cej na terenie dzia³ek ew. nr 201/1, 201/2 z obrêbu 4-07-03

oraz dz. ew. nr 79 z obrêbu 4-07-05 przy ul. Szlacheckiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w

m.st. Warszawie, poprzez rozszerzenie zakresu decyzji o dzia³kê ew. nr 199/1 z obrêbu 4-07-03.

- decyzji nr 31/CP/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej DN 150 mm w ul. S³onecznego

Poranka na dz. nr ew. 25/3, 36/1 z obrêbu 4-16-21, dz. nr ew. 33/2, 33/3, 33/43, 34, 35/3, 35/6,

35/7, 36/8, 36/10, 36/12, 36/14, 36/16, 36/18, 36/20, 36/22, 36/24, 36/26, 36/28, 54/1

z obrêbu 4-16-22 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora

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

pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 11 kwietnia 2016 r.

- decyzji nr 32/CP/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegaj¹cej na budowie sieci elektroenergetycznej do zasilenia dzia³ki nr ew. 35/17

z obrêbu 4-02-26 na dz. nr ew. 36/4, 35/24, 35/27, 35/29, 35/16, 35/21, 35/17 z obrêbu 4-02-26 przy

ul. Skierdowskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora RWE STOEN

OPERATOR Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowanego przez Anettê Hamudê,

z³o¿ony dnia 30 marca 2016 r., zmieniony dnia 11 kwietnia 2016 r. oraz 13 kwietnia 2016 r.

- decyzji nr 33/CP/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm w ul. Zab³ockiej

od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm w ul. Delfina do posesji zlokalizowanej

przy ul. Zab³ockiej 16, na dz. nr ew. 82/2, 26/3, 26/4 z obrêbu 4-06-09 na terenie Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów

i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,

z³o¿ony dnia 19 kwietnia 2016 r.

POUCZENIE

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 (pokój 305 i 308), w

poniedzia³ki w godz. 08.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00. Od decyzji s³u¿y stronom

odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem organu wydaj¹cego

decyzjê w terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce

siê do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ

dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie. Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub

za poœrednictwem poczty. Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po

up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

dokoñczenie ze str. 1 Markowskiej 16. Burmistrz

chcia³by, aby kamienicê

przeznaczyæ na lokale miesz-

kaniowe lub, ewentualnie, na

mieszkania i CAL. Pomys³ z

mieszkaniówk¹ w tym miejscu

jednak nie przypad³ do gustu

spo³ecznikom.

Kwestiom konsultacji doty-

cz¹cych Pa³acyku poœwiêcone

by³o równie¿ posiedzenie

Dzielnicowej Komisji Dialogu

Spo³ecznego, które odby³o siê

22 czerwca. Po wys³uchaniu

sprawozdania przedstawicielki „ê”,

na wniosek przewodnicz¹cego

DKDS, Krzysztofa Michalskiego

z Praskiego Stowarzyszenia

Mieszkañców „Micha³ów” przy-

jêta zosta³a uchwa³a skierowa-

na do w³adz miasta, w której

praskie organizacje pozarz¹do-

we popieraj¹ kierunek dalszych

prac zwi¹zanych z Pa³acykiem,

zgodnie z ¿yczeniami miesz-

kañców wyra¿onymi podczas

konsultacji, a jednoczeœnie do-

magaj¹ siê przyspieszenia prac

dotycz¹cych zaadaptowania,

zgodnie z zapisami ZPR,

budynku przy Markowskiej 16

na cele centrum aktywnoœci

lokalnej.

Miejmy nadziejê, ¿e przez

ambicje polityków Praskiej

Wspólnoty Samorz¹dowej

nie zostanie pogrzebany po-

mys³, by Pa³acyk Konopac-

kiego s³u¿y³ mieszkañcom i

odpowiada³ na ich potrzeby.

Niech siê dzieje wola pra¿an,

by w tym miejscu by³ dom

kultury.

WM/MK

Na jakie dzia³ania samo-

rz¹d Targówka przeznacza

pieni¹dze w 2016 roku?

Targówek jest jedn¹ z naj-

szybciej rozwijaj¹cych siê

dzielnic Warszawy. Obecnie trwa

planowanie budowy budynku

komunalnego przy ul. Odrow¹¿a.

Znajdzie siê tam równie¿ przed-

szkole.  Przy ulicy Gilarskiej i Œw.

Wincentego przygotowywany jest

zespó³ szkolno – przedszkolny

za 25 mln. Budujemy przedszkole

przy ul. Kunieckiej za 5,5 mln.

Do wymienionych inwestycji na-

le¿y jeszcze do³¹czyæ budowê

Centrum Aktywnoœci Lokalnej

(CAL) przy ul. Siarczanej. Obecnie

przy budowie CAL trwaj¹ prace

zabezpieczaj¹ce. Podobnie jest

z przedszkolem na ul. Kunieckiej.

Placówka zaplanowana zosta³a

na rok 2018. Znajdzie tam

miejsce 120 maluchów. Warto

wspomnieæ, ¿e projekt przygo-

towano w ten sposób, aby w

przysz³oœci dobudowaæ kolejne

4-5 oddzia³ów.

W e-mailach przychodz¹cych

do Urzêdu Dzielnicy miesz-

kañcy krytycznie oceniaj¹

brak inwestycji w Parku

Wiecha?

Park Wiecha to dzisiaj teren

budowy drugiej linii metra. Jest

to miejsce objête rewitalizacj¹.

By³y konsultacje spo³eczne,

dotycz¹ce zagospodarowania

terenu. Wokó³ parku przebiega

tak¿e tzw. obwodnica ulicy

Handlowej. Po zakoñczeniu

budowy metra, ulica zostanie

przebudowana. W samym

parku powstanie dom kultury

o powierzchni od 3 do 5 tys m2.

Na inwestycje w dzielnicy

Rozmowa z Grzegorzem Gadeckim - zastêpc¹ burmistrza dzielnicy Targówek.

Na fotografii od lewej: Danuta Hertel - naczelnik Wydzia³y Infrastruktury, Teresa

Go³dowska - Wydzia³ Inwestycji, Ma³gorzata Paw³owska - specjalista ds. rewitalizacji,

Grzegorz Gadecki zastêpca burmistrza Targówka

przeznaczono blisko 120 mln

z³otych. To kwota wiêksza od

bud¿etu niejednego polskiego

miasta. Z tych pieniêdzy finan-

sujemy inwestycje oœwiatowe,

drogowe i komunikacyjne, a

metro na Targówek jest tego

najlepszym przyk³adem.

Wspomnia³ Pan o drogach,

ale jest na Targówku jedna z

g³ównych arterii, o której

ciê¿ko powiedzieæ, ¿e drogê

w czymkolwiek przypomina.

- Chodzi o ulicê £odygow¹.

Faktycznie jest to problem.

Przygotowywana jest przez

miasto decyzja œrodowiskowa.

Po jej uzyskaniu, co nast¹pi

jesieni¹ - budowa ruszy. Zgodnie

z planem Miejskich Inwestycji

Drogowych, w ci¹gu dwóch

najbli¿szych lat inwestycja

powinna siê rozpocz¹æ.

Inicjatywa zrodzi³a siê w g³o-

wach dwóch kreatywnych kobiet:

mieszkanki oraz pasjonatki Pragi

Pó³noc. Panie, zainspirowane

barwn¹, wielokulturow¹ dziel-

nic¹, postanowi³y wskrzesiæ pa-

triotyzm lokalny wœród praskich

mieszkañców, a w szczególnoœci

dzieci oraz zaraziæ je pasj¹

tworzenia i mi³oœci¹ do sztuki.

Inicjatywê tê wspar³ urz¹d

dzielnicy Pragi Pó³noc obejmu-

j¹c j¹ honorowym patronatem

burmistrza. 

Przez ca³y maj w placówce

¿³obka Akademia Zosi, przy ulicy

Bia³ostockiej 24, prowadzone

by³y warsztaty plastyczne dla

dzieci, podczas których powsta³y:

kolorowa makieta 3D dzielnicy,

obrazy pêdzlem malowane oraz

wiele innych form plastycznych

przedstawiaj¹cych Pragê Pó³noc.

Do inicjatywy twórczej do³¹czy-

³y siê praskie przedszkola. W

obecnoœci burmistrzów oraz

przedstawicieli urzêdu Dzielnicy

Praga Pó³noc otwarta zosta³a

wystawa pt. „Co kryj¹ praskie

ulice i kamienice”. Spotkanie

uœwietni³a sw¹ obecnoœci¹

Dorota Gajek, artystka europej-

skich filharmonii, mieszkanka

Pragi, tworz¹ca dla dzieci

baœnie muzyczne. Robert B¹bik,

nasz s¹siad z Kwiaciarni Stara

Praga zaprezentowa³ nam

stuletni patefon, z którego

zabrzmia³y dŸwiêki starej muzyki.

Dodatkowo wystawê odwiedzi³a

œwiatowej s³awy malarka

Katarzyna Bersz-Letki, której

twórczoœæ równie¿ mogliœmy

podziwiaæ podczas wernisa¿u w

¿³obku Akademia Zosi. 

Dziêki partnerowi 101foto.pl

zorganizowaliœmy konkurs

fotograficzny pt. „Praga Pó³noc

w dzieciêcym obiektywie”.

Zdjêcia laureatów konkursu zo-

sta³y wydrukowane na p³ótnie

w formie obrazów i od 27 czerwca

mo¿na podziwiaæ je w Muzeum

Pragi na dzieciêcej wystawie

fotografii, zorganizowanej

przez Przedszkole nr 163. 

Mój Dom, Moja Praga by³a

równie¿ goœciem III Art Festiwalu

Rodziny, który odby³ siê na sta-

dionie Legii w Warszawie. Tam,

dziêki 101foto.pl, dwie rodziny

mog³y namalowaæ wspania³e

ogromne obrazy przedstawiaj¹ce

prask¹ ulicê, z których jeden

zosta³ wystawiony na licytacjê,

a dochód ze sprzeda¿y prze-

znaczony dla fundacji Art, która

zbiera³a fundusze na wakacje

dla dzieci z rodzin dysfunkcyj-

nych. 24 czerwca na terenie

Warszawskiego Ogrodu Zoolo-

gicznego odby³ siê wielki fina³

inicjatywy, którego goœæmi byli

nie tylko laureaci konkursów

oraz prac plastycznych, ale

równie¿ wszyscy partnerzy oraz

przedstawiciele urzêdu Dzielnicy

Pragi Pó³noc. 

Wielki fina³ poprowadzony

zosta³ przez Krzysztofa Tez oraz

kukie³ki muppet, a dok³adnie

Bercika i Zoœkê, która dzielnie

reprezentowa³a swój ¿³obek Aka-

demiê Zosi. Na scenie goœciliœmy

wiele wspania³ych osobowoœci. 

Firma Domal Sp. z o.o. wspa-

niale nag³oœni³a nam uroczy-

stoœæ, szko³a tañca SwingOut.pl

porwa³a wszystkich do tañca w

rytmie przedwojennego swinga,

Robert B¹bik z Kwiaciarni Stara

Praga pokaza³ nam, jak wspania-

³a jest historia Pragi, a Dorota

Gajek ze Spring Music napisa³a,

skomponowa³a oraz wystawi³a

wspania³¹ bajkê muzyczn¹

pt.: „Spacer po ZOO”, 101foto.pl

po raz kolejny zaskoczy³o nas

niespodziank¹ i wydrukowa³o

wspania³e obrazy do konkursu

plastycznego. Tym razem nasi

goœcie wraz z dzieæmi malowali

obrazy z wizerunkiem zwierz¹t.

Obrazy te zosta³y zlicytowane,

a dochód przekazaliœmy dwóm

fundacjom: Fundacji Art oraz

Fundacji Panda. Szczêœliwym

nabywcom urz¹d Dzielnicy Pra-

ga Pó³noc do obrazów do³¹czy³

nagrody niespodzianki. 

My, jako organizatorzy i twórcy

inicjatywy Mój Dom, Moja Praga:

¯³obek Akadmia Zosi oraz Cre-

ative Nicole, pragniemy z tego

miejsca podziêkowaæ wszystkim

partnerom za ich wielkie serca

oraz pomocne i chêtne do pracy

d³onie. Przedszkolom, szko³om

oraz œwietlicom za czynny udzia³

w inicjatywie. Rodzicom za wspa-

nia³e dzieci i dzieciom za ich

ogromny wk³ad artystyczny.

Mój dom
Lokalna Inicjatywa Spo³eczna „Mój Dom, Moja Praga” powsta³a

z chêci pokazania dzieciom nowego oblicza Pragi Pó³noc oraz zjed-

noczenia rodzin, mieszkañców dzielnicy oraz sympatyków Pragi.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

120 milionów

na dzielnicowe inwestycje
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

ANGIELSKI, 609-631-186

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ALE szybka i elastyczna

po¿yczka do 25000 z³,

tel. 668-681-912

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,

strychów. Wywóz mebli. Tel.

22 499-20-62

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

PO¯YCZKA nawet na

oœwiadczenie, szybko i

bezpiecznie, tel. 668-681-912

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

tel. 22 789-33-89, 506-938-201

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

789-090-573

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z

pokolenia na pokolenie, i jest uznawany za

jednego z najlepszych healerów w Azji i Europie.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je

eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne

organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y ener-

getyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej, likwiduj¹c ca³e spectrum

choroby. Poœwiêca choremu oko³o pó³ godziny,

ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿

uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne

manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe,

praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak

zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowi-

ciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje

umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdu-

mieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do

Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po

pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie

schorzenia.

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu

wielu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów

wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwieniu r¹k i nóg

Dlaczego lepiej wybraæ Jamesa?

- wizyta trwa 30 minut, przez które James zajmuje

siê ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem

wskazanych miejsc

- doje¿d¿amy do domu czy szpitala, jeœli sam

nie jesteœ w stanie do nas dotrzeæ

- prowadzimy sta³¹ dzia³alnoœæ, codziennie mo¿esz

siê z nami skontaktowaæ w godzinach 9-19.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

29 i 30 czerwca

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30 i 31 lipca

1, 2, 3 i 4 sierpnia

Zapisy i informacje w godz. 9-19 pod numerami

tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.

Sobota i niedziele telefony komórkowe.

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13

tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl

Pe³en zakres us³ug

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

Annopol II Sp. z o.o. Sp.k. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, reprezentowany przez

£ukasza Barana, z³o¿ony dnia 18 maja 2016 r., zmieniony dnia 8 czerwca 2016 r., w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu

wodoci¹gowego DN 200 na dz. nr ew. 12/2, 9, 8/2 obr. 4-07-10 przy ul. Annopol na terenie

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Pu³awska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowana przez

Monikê Chociaj, z³o¿ony dnia 6 czerwca 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na przebudowie sieci ciep³owniczej od komory AW-9/L-6/P-6

do komory AW-9/L-6/P-6/P-1 w technologii preizolowanej na dz. nr ew. 71/21, 71/32, 59/2

obr. 4-07-10 przy ul. Annopol na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 778)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

Grzegorza ̄ ra³ka, reprezentowanego przez Roberta Zawadkê, z³o¿ony dnia 23 maja 2016 r.,

zmieniony dnia 9 czerwca 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej DN 100 w drodze dojazdowej na odcinku od

istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego w ul. Ostródzkiej do hydrantu za ostatnim projektowanym

przy³¹czem wodoci¹gowym na dz. nr ew. 13/13, 13/14, 52 z obr. 4-16-35 przy ul. Ostródzkiej

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j. t.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

RWE STOEN OPERATOR Sp. z o. o., ul. Piêkna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowany

przez Józefa Hamudê, z³o¿ony dnia 23 maja 2016 r., uzupe³niony dnia 13 czerwca 2016 r.,

w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na wymianie i

demonta¿u sieci elektroenergetycznej nN na dz. nr ew. 14/5, 14/29, 16/3, 16/6, 18/23, 18/24,

26/7, 26/8, 27, 43/16  z obrêbu 4-17-05 przy ul. Brzeziñskiej, Dwusiecznej na terenie

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni

(licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców

do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze

z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie,

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

Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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www.drzwiokna.waw.pl

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, gdy by³em dzieckiem,

rodzice, w dobrze pojêtym

poczuciu s³onecznych wakacji,

zostawiali mnie u ciotki na

letnie miesi¹ce.

Trzylatek nie zna pojêcia

letniej misji witaminy D3.

Dziecko, jak zwierzê, ¿yje we

mgle dotyku, dŸwiêków i

zapachu rodziny. Ta mg³a

to poczucie bezpieczeñstwa

i wyznacznik normalnoœci.

Aliœci dzieci nigdy nie porzu-

ca³y rodziców, a psy i koty nie

porzuca³y swoich w³aœcicieli.

Proszê o tym pamiêtaæ.

Przed i w trakcie wakacji

schroniska nape³niaj¹ siê

ponad miarê porzuconymi

zwierzêtami. Skala tej

patologii jest ogromna i jest

odzwierciedleniem postêpu-

j¹cego zbydlêcenia naszego

spo³eczeñstwa. Ka¿dy, kto

ma zwierza ze schroniska,

p³aci za debila, który go po-

rzuci³. Dawniej spo³eczne,

obecnie narodowe nie musi

byæ bydlêce. Szanujmy nasz¹

godnoœæ i prawo do godnoœci

zwierz¹t.

Efektem dzia³ania pszczó³

jest samo dobro. Finalnym

zaœ produktem jest miód. Od

pocz¹tku cywilizacji uwa¿any

za pokarm bogów, substancjê

mistyczn¹ i lekarstwo na wszystko.

Ze wszystkim siê zga-

dzam, a jego w³aœciwoœci

wynikaj¹ z zebranych py³ków

kwiatowych, nektaru i spadzi.

Miód wzbogacany jest przez

pszczo³y w enzymy i dopiero

to wszystko razem wziête

daje pe³niê smaku i dobro-

czynnego dzia³ania. Sk³adniki

miodu poch³aniaj¹ toksyny,

w tym o³ów. Maj¹ pobudza-

j¹ce dzia³anie na ogóln¹

odpornoœæ. Warto pamiêtaæ,

¿e pe³na aktywnoœæ biolo-

giczna sk³adników miodu

pojawia siê po oœmiu do

dwunastu godzin od roz-

puszczenia go w wodzie.

Temperatura spo¿ywanego

miodu nie powinna przekro-

czyæ czterdziestu stopni.

Wy¿sza jest to¿sama z zani-

kiem jego dzia³ania. Dlatego

s³odzenie gor¹cej kawy czy

herbaty miodem ma walory

wy³¹cznie smakowe.

Chcia³bym Szanownym

Pañstwu ¿yczyæ udanych

wakacji w otoczeniu piêknych

widoków, w otoczeniu szczê-

œliwych dzieci i zwierzaków

z pszczelim bzyczeniem w

tle. Proszê te¿ nie zapomnieæ

o wystawieniu p³askiej mi-

seczki z wod¹ dla ptaków.

Odwdziêcz¹ siê œpiewem.

Szczypta zwierzeñ,

szczypta  skojarzeñ

Jak nas poinformowa³

rzecznik prasowy Tramwajów

Warszawskich Micha³ Powa³ka,

podczas przebudowy kanalizacji

odwadniaj¹cej natrafiono na

nieistniej¹cy na mapie ewiden-

cyjnej obiekt. Okaza³o siê, ¿e

jest to szyb w kszta³cie walca o

œrednicy  ponad 7 m i g³êboko-

œci 40 m, zabezpieczony od

góry grub¹ ¿elbetow¹ p³yt¹.

Szyb by³ jednym z kilkunastu

wykonanych w Warszawie w

s¹siedztwie planowanej linii

metra. Konstrukcjê odkrytego w

Al. Solidarnoœci szybu bada

Metro Warszawskie. W zwi¹zku

Dawne metro utrudnia remont
Warszawska Praga kryje wci¹¿ niejedn¹ tajemnicê z przesz³oœci.

Podczas prowadzonej obecnie przez Tramwaje Warszawskie

przebudowy linii tramwajowej w Al. Solidarnoœci natrafiono

na nieznane pozosta³oœci budowy metra z lat 50.

z tym niespodziewanym odkry-

ciem niezbêdna okaza³a siê

zmiana przebiegu odwodnienia

ulicy, co wymaga stosownych

uzgodnieñ i wyd³u¿y planowany

czas trwania prac do pierwszych

dni wrzeœnia. A tymczasem

wraz z zamkniêciem jednej nitki

Al. Solidarnoœci na remontowanym

odcinku w korkach stanê³y

wszystkie s¹siednie ulice,

którymi poprowadzono objazd.

Tramwaje Warszawskie prze-

buduj¹ nie tylko tory tramwajowe

i przystanki, ale tak¿e jezdnie

pomiêdzy ul. Jagielloñsk¹ a

Targow¹, instalacje podziemne

w pasie drogowym oraz jezdnie

i chodniki. Niestety, odnaleziony

szyb znajdzie siê bezpoœrednio

pod jezdni¹ i nie bêdzie dostêp-

ny dla mi³oœników historii.

Mamy jednak zapewnienie, ¿e

Tramwaje Warszawskie roz-

wa¿¹ mo¿liwoœæ wprowadzenia

jakiejœ formy oznakowania tego

miejsca.

W ramach realizacji projektu

przebudowy skrzy¿owania zli-

kwidowane zostanie tymczasowe

po³¹czenie torów w ul. Jagiel-

loñskiej oraz wyremontowany

pas tramwajowo-autobusowy na

moœcie. Projekt zak³ada te¿ uzu-

pe³nienie sieci dróg rowerowych

w tym miejscu oraz ocalenie

wiekowego dêbu, o co zabiegali

spo³ecznicy i ekolodzy. Propono-

wane rozwi¹zania drogowe nie

podobaj¹ siê jednak s¹siaduj¹cym

ze skrzy¿owaniem Al. Solidarnoœci/

ul. Jagielloñska mieszkañcom, a

jak twierdzi „Miasto Jest Nasze”

– s¹ niezgodne z planem zago-

spodarowania przestrzennego,

który zak³ada powstanie tam

przestrzeni bardziej przyjaznej

dla pieszych - wê¿sze jezdnie i

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

Ch³odnym okiem

Praski folwark

Spo³eczny obserwator

Prosto z mostu

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Zaskoczony wynikami wczorajszego

referendum w Wielkiej Brytanii pod

wp³ywem emocji felieton postanowi³em

poœwiêciæ sprawie Brexitu i konsekwencj¹

z niego wynikaj¹cych dla Europy i Polski.

Felieton napisa³em, przeczyta³em i

postanowi³em ... nie publikowaæ go na

³amach NGP. Nie dlatego, ¿e wyszed³ z³y

(zainteresowani znajd¹ go na moim

profilu na FB), ale dlatego, ¿e sprawy

praskie uzna³em za wa¿niejsze.

W ubieg³¹ œrodê bra³em udzia³ w

posiedzeniu komisji infrastruktury, która

wizytowa³a zbli¿aj¹c¹ siê ku ukoñczeniu

inwestycjê m.st. Warszawy na ulicy Targowej

56, znan¹ jako Centrum Kreatywnoœci.

Inwestycja trwaj¹ca prawie trzy lata ze

zrujnowanej kamienicy Mintera (druga

tego samego w³aœciciela mieœci siê przy

Sierakowskiego/K³opotowskiego) ma

szanse uczyniæ z centrum obiekt znacz¹cy

na warszawskiej mapie nowych rozwi¹zañ

technologicznych. Sama kubatura bu-

dynku robi wra¿enie, ponad 3200m2 do

zagospodarowania w tym ponad 300 m2

zadaszonego patia, szeœæ sal konferencyj-

nych, kawiarnia, gastronomia i oczywiœcie

pomieszczenia do pracy tzw. pokoje –

du¿o pokoi. Centrum ma byæ nastawione

na inkubowanie nowoczesnych rozwi¹zañ

w zakresie mody, gier komputerowych i

nowoczesnego designu. Wszystko to ruszyæ

ma ju¿ we wrzeœniu, a kosztowa³o –

bagatela - prawie 28 milionów z³otych, z

czego lwi¹ czêœæ pokry³y dotacje z UE. To

ju¿ drugi obiekt przy Targowej odtworzo-

ny z dotacji Unii. Muzeum Pragi powoli,

bo o nim mówiê, wpisuje siê w jej klimat,

staraj¹c siê odpowiadaæ na oczekiwania

zarówno lokalnej spo³ecznoœci, jak i

sprostaæ oczekiwaniom zwiedzaj¹cych,

zainteresowanych histori¹ tej czêœci War-

szawy. Architektonicznie Centrum bardziej

podoba mi siê ni¿ Muzeum. Bardziej za-

dbano tu o detal. Chocia¿ nie ustrze¿ono

siê b³êdów. Na attyce kamienicy Targowa

56 - oprócz daty budowy - by³y jeszcze

dwa wazony, których dziœ nie ma. Walczê

o ich powrót. Ma³a rzecz, a boli. Realizuj¹c,

jako dyrektor/burmistrz Pragi w latach

2001/2002 rewitalizacjê kamienic przy

ulicy Z¹bkowskiej bardzo zwraca³em

uwagê na dba³oœæ o detale architektoniczne,

takie jak tympanony, pilastry itp. Szkoda,

¿e przez wiele lat nie kontynuowano

tej inicjatywy. Dopiero od jakiegoœ czasu

m.st. Warszawa kieruje na ten cel du¿e

pieni¹dze. W sumie na prawobrze¿n¹

Warszawê ma pójœæ 1,3 miliarda z³otych.

Gazetê Pañstwo otrzymaj¹ 29 czerwca.

Dzieñ wczeœniej zapowiedziany jest na

sesji Rady Dzielnicy Praga Pó³noc prezydent

Micha³ Olszewski, z którym bêdziemy

dyskutowaæ na temat postêpu dzia³añ

rewitalizacyjnych na naszej dzielnicy.

Relacja z tego spotkania ju¿ po wakacjach.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Brexit nie, Praga tak

Czerwiec bie¿¹cego roku obfituje w

wiele wa¿nych wydarzeñ. Polscy pi³karze

rêczni poznali rywali fazy grupowej nad-

chodz¹cych Mistrzostw Œwiata, które w

styczniu 2017 roku odbêd¹ siê we Francji;

trwaj¹ Mistrzostwa Europy w pi³ce no¿nej,

czy Liga Œwiatowa w pi³ce siatkowej. Kibi-

cujemy naszym zawodnikom i trzymamy

kciuki za … fina³. Odby³o siê g³osowanie

w kolejnej edycji bud¿etu partycypacyjnego,

a w czwartek 23 czerwca, wyjœcie Wielkiej

Brytanii z Unii Europejskiej sta³o siê

faktem. Europê czekaj¹ wielkie zmiany.

Przywódcy i politycy wielu pañstw szeroko

komentuj¹ obecn¹ sytuacjê. Dwa rodzime

komentarze zwróci³y uwagê mieszkañców:

„¯yjemy w demokratycznym pañstwie

prawa” i „obowi¹zkiem polityka jest

s³uchaæ obywateli”.

Zasada demokratycznego pañstwa

prawnego jest podstawow¹ zasad¹ konsty-

tucyjn¹ w RP. Jest fundamentem, na któ-

rym opiera siê ustawodawstwo, wyk³adnia

oraz proces stosowania prawa. Zasada zo-

sta³a wyra¿ona w artykule 2 Konstytucji RP,

co uwidocznia jej rangê. Przepis art. 2 Kon-

stytucji, formu³uj¹cy zasadê demokratycz-

nego pañstwa prawnego, nie poprzestaje

jednak na okreœleniu, ¿e RP jest takim

pañstwem, stwierdza dodatkowo bowiem,

¿e pañstwo ma „urzeczywistniaæ zasady

sprawiedliwoœci spo³ecznej”. Takie brzmie-

nie omawianego przepisu nawi¹zuje do

koncepcji pañstwa opiekuñczego, które w

swoich zadaniach musi uwzglêdniaæ ele-

ment socjalny – pañstwo dba o obywateli,

którzy nie s¹ zdani sami na siebie. 

„Obowi¹zkiem ka¿dej w³adzy jest

s³uchaæ obywateli i im s³u¿yæ. Do tego

jesteœmy powo³ani. Ten program napisali Polacy”

– mówi³a w swoim expose Pani Premier.

Czy obecna w³adza na Pradze Pó³noc

faktycznie s³ucha obywateli i im s³u¿y?

To pytanie mieszkañcy dzielnicy zadaj¹

sobie coraz czêœciej. Czy samorz¹dowcy

s¹ dla dzielnicy i jej mieszkañców, czy dla

samych siebie? Czy faktycznie istnieje i

obowi¹zuje jednakowe prawo dla wszystkich

obywateli, bez wzglêdu na piastowane

funkcje i zajmowane stanowiska?

Zg³aszamy, sygnalizujemy problemy –

mówi¹ mieszkañcy - a jesteœmy traktowani

jak „z³o konieczne”.

Jak mamy mieæ szacunek do w³adzy,

która nie dba o swój autorytet, nie jest

sprawiedliwa, która w konflikcie dobra

w³asnego i dobra dzielnicy wybiera dobro

w³asne? A przecie¿ oczekujemy tak ma³o

-mówi¹ - chcemy tylko dobrego rz¹dze-

nia. Oczekujemy rzetelnoœci i uczciwoœci,

s³uchania pomys³ów ludzi. W³adza nie

mo¿e izolowaæ siê od mieszkañców i uwa-

¿aæ za najm¹drzejsz¹. Jeœli przestaje kon-

sultowaæ decyzje, to koñczy siê rzetelnoœæ

i uczciwoœæ. Czy¿by w dzielnicy wa¿ny dla

w³adzy by³ tylko moment wyborów, a

potem przez cztery lata ju¿ siê nie s³ucha

ludzi? - pytaj¹ mieszkañcy.

Doskonale rozumiem rozgoryczenie

mieszkañców. Ludzie chc¹ byæ dobrze

rz¹dzeni przez siln¹ w³adzê. Chc¹, by w³a-

dza by³a skuteczna, mia³a „czyste rêce” i

dotrzymywa³a s³owa. Ma mówiæ prawdê,

nawet kiedy ta prawda jest bolesna.

Winston Churchill powiedzia³ kiedyœ, ¿e

sukces nie jest ostateczny, pora¿ka nie jest

totalna, ale najwa¿niejsza jest odwaga.

Bez odwa¿nych decyzji, bez odwagi

posiadania wizji nie bêdzie sukcesu,

nie bêdzie lepszego jutra.

Mo¿e nadszed³ czas na weryfikacjê

dotychczasowej polityki w naszej dzielnicy?

Mo¿e warto wróciæ do bazy programowej

partii rz¹dz¹cej i przypomnieæ naszym

w³odarzom jej treœci? (W dzielnicy Praga

Pó³noc w³adzê sprawuje koalicja PiS i

grupa samorz¹dowców - przypis autora).

Czy¿by cz³onków jednej partii obowi¹zy-

wa³y ró¿ne programy?

Mieszkañcy dzielnicy, wybieraj¹c

radnych, niejako zatrudnili ich, aby w ich

imieniu zarz¹dzali dzielnic¹ i dbali o

dobro wspólne. Dlatego mieszkañcy po-

winni byæ traktowani podmiotowo. Ka¿dy

ma bowiem prawo zadawaæ pytania i byæ

wys³uchanym z szacunkiem, nawet gdy

jego pytania s¹ najbardziej irracjonalne.

Rozpoczê³y siê wakacje, które kojarz¹

siê ka¿demu ze s³oñcem i wspania³¹

przygod¹. Dla radnych i zarz¹du dzielnicy

oby by³ to czas przemyœleñ i zebrania si³

do dalszej s³u¿by na rzecz mieszkañców.

Udanych wakacji!

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Charyzma w³adzy

Gdy w ostatni dzieñ 2014 roku bur-

mistrzem Pragi Pó³noc zosta³ wieloletni

radny tej dzielnicy, Pawe³ Lisiecki, wielu

mieszkañców, w tym ni¿ej podpisany, z

optymizmem patrzy³o w przysz³oœæ. O

tym, ¿e nastanie nowa jakoœæ w relacjach

w³adza-mieszkañcy œwiadczyæ mog³y wcze-

œniejsze doœwiadczenia w kontaktach z

nowym burmistrzem, a tak¿e z³o¿ona tu¿

po zaprzysiê¿eniu deklaracja o wspieraniu

inicjatyw lokalnych, partnerskich relacjach

z organizacjami pozarz¹dowymi, a tak¿e

budowie kapita³u spo³ecznego.

Mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e przynaj-

mniej w sferze relacyjnej okres burmi-

strzostwa Lisieckiego odpowiada³ tym

szczytnym has³om. Poniedzia³kowe spo-

tkania z mieszkañcami trwa³y nieraz od

wczesnych godzin porannych do póŸnej

nocy, a i dla przedstawicieli praskich

ngo’sów burmistrz zawsze znajdowa³ czas.

Coœ siê jednak zmieni³o, gdy Lisiecki prze-

niós³ siê do ³aw sejmowych. Zrekonstru-

owany zarz¹d dzielnicy z dominuj¹c¹ rol¹

reprezentantów lokalnego ugrupowania

odszed³, nie tylko w moim przekonaniu,

od zarysowanego przez poprzednika

kierunku, w jakim powinny rozwijaæ siê

relacje w³adza-mieszkañcy. Zmianê widaæ

w kilku obszarach. Pierwszym z nich jest

partycypacja obywatelska, mierzona po-

ziomem zaanga¿owania mieszkañców w

¿ycie dzielnicy. Otó¿ poziom ten spada, co

widaæ choæby na przyk³adzie tegorocznej

edycji bud¿etu partycypacyjnego. Analizuj¹c

cz¹stkowe wyniki g³osowania mo¿na

stwierdziæ, ¿e Praga Pó³noc jest w ogonie

warszawskich dzielnic (choæ na ostateczne

wnioski przyjdzie czas). Ktoœ powie, ¿e

tak jest od dawna, równie¿ przy okazji

wyborów. W³aœnie dlatego to na barkach

w³adz spoczywa obowi¹zek podejmowania

dzia³añ aktywizuj¹cych mieszkañców.

Tymczasem - co s³yszymy na Pradze z ust

w³odarzy? ¯e bud¿et partycypacyjny jest

iluzj¹, ¿e nas na to nie staæ, ¿e daj¹c œrodki

mieszkañcom zabieramy je samorz¹dom

itp. Pozostawiam Pañstwa ocenie, czy w ten

sposób zachêcimy kogoœ do dzia³ania…

Kolejny obszar, pokrewny partycypacji

obywatelskiej, to wspó³decydowanie o

kierunkach rozwoju dzielnicy. I znów

przyk³ad, tym razem dotycz¹cy konsultacji

spo³ecznych. W przypadku tych, które

zosta³y przeprowadzone i dotyczy³y

przysz³oœci Pa³acyku Konopackiego, lokalni

politycy sugerowali zmianê pomys³ów

wyra¿onych przez uczestników konsultacji

(wiêcej w bie¿¹cym numerze NGP),

natomiast w przypadku niedosz³ych,

dotycz¹cych przysz³oœci biblioteki praskiej,

u¿yli po raz kolejny argumentu ekono-

micznego. To zreszt¹ jedyny taki przypa-

dek w Warszawie, by nie przeprowadzaæ

konsultacji na wniosek mieszkañców z

powodu ew. kosztów ich realizacji.

Osobnym w¹tkiem jest co najmniej

stanowczy, by nie powiedzieæ quasi-

autorytarny styl podejmowania decyzji

oraz podnoszenie argumentów, ¿e zawsze

mo¿na to zmieniæ przy okazji… kolejnych

wyborów. A to wszystko w dobie zwiêk-

szania skali zaanga¿owania mieszkañców

w procesy decyzyjne. Chcia³oby siê zapytaæ:

quo vadis, Prago?

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Mieszkañcy wspó³decyduj¹? Przyk³ad Pragi

W Polsce panuje powszechny entuzjazm

zwi¹zany z Euro 2016 oraz startem naszej

dru¿yny w tym turnieju. Nasz historyczny

sukces (czêœæ z Pañstwa w momencie

czytania tego felietonu bêdzie ju¿ wiedzieæ, czy

skoñczyliœmy na æwieræfinale czy te¿ gramy

dalej; nie zmieni to jednak faktu, ¿e odnieœli-

œmy najwiêkszy sukces od 1982 roku) nie

wzi¹³ siê z niczego. Mamy w koñcu klasowych

zawodników, a nawet kilka gwiazd œwiatowego

formatu, którzy stanowi¹ o sile naszej dru¿yny.

A nowi pi³karze pokroju Roberta Lewandow-

skiego i Grzegorza Krychowiaka byæ mo¿e ju¿

biegaj¹ po warszawskich boiskach.

Ka¿dy trener przyzna, ¿e dla rozwoju

sportowca kluczowe s¹ jego m³odzieñcze

lata. To wówczas w najwiêkszym stopniu jego

naturalne predyspozycje przekuwane s¹ w

umiejêtnoœci i nawyki, na których bêdzie

bazowa³ przez ca³¹ swoj¹ sportow¹ karierê.

I pewnych spraw, zaniedbanych w tym

okresie, nie da siê ju¿ nadgoniæ. Dlatego

tak wa¿ne jest, aby system edukacyjny

maksymalnie wspiera³ m³ode talenty, stwarza³

im dogodne warunki oraz zachêca³ do

uprawiania sportu ju¿ od najm³odszych lat.

W Polsce tak zazwyczaj jest, ¿e sukces

sportowy (i nie tylko) odnosi siê nie dziêki

systemowi, ale wbrew niemu. Doskonale

obrazuje to przyk³ad Agnieszki Radwañskiej,

która gwiazd¹ tenisa sta³a siê w zasadzie

wy³¹cznie dziêki uporowi swojemu i

swoich rodziców (którzy równie¿ ponieœli

z tego tytu³u ogromne wydatki). Tymczasem

w samorz¹dzie po³owa bud¿etu przezna-

czana jest na cele edukacyjne, do których

zalicza siê edukacja sportowa. I to w

du¿ej mierze rol¹ samorz¹du lokalnego

jest zaszczepienie u dzieci i m³odzie¿y

sportowego bakcyla oraz zapewnienie

warunków do szlifowania ich talentów,

chocia¿by przez swobodny dostêp

do obiektów sportowych. Szczególne zna-

czenie ma to w mojej dzielnicy - Bia³o³êce,

która jest najm³odsz¹ dzielnic¹ Warszawy

i gdzie po boiskach biega najwiêcej

kandydatów na przysz³ego drugiego

Lewandowskiego. Mam nadziejê, ¿e obecny

sprzyjaj¹cy klimat sportowy stanie siê

bodŸcem do szerszej dyskusji na ten

temat oraz zmian, które zaowocuj¹ w

przysz³oœci jeszcze wiêkszymi sukcesami.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie „Inicjatywa

Mieszkañców Warszawy”

Ko³o „Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

Mo¿emy mieæ kolejnego Lewandowskiego!

W Muzeum Techniki nie bywa siê czê-

sto, chyba ¿e ma siê dzieci w stosownym

wieku. Ale gdy siê je ma, to siê bywa, i

byæ mo¿e jest to jedyne warszawskie mu-

zeum, które odwiedzi³ ka¿dy mieszkaniec

stolicy zakorzeniony rodzinnie w naszym

mieœcie. Atrakcyjnoœæ unikalnych zbiorów

i mnogoœæ akcji edukacyjnych sprawia, ¿e

jest to jedno z najwa¿niejszych muzeów

stolicy.

Funkcjonowanie Muzeum Techniki jest

te¿ jednym z g³ównych argumentów prze-

ciwko fizycznej likwidacji Pa³acu Kultury,

któremu niewiele pomóg³by wpis do reje-

stru zabytków, gdyby nie mieœci³ w swoich

przepastnych wnêtrzach kilku takich za-

cnych instytucji, nie nadaj¹cych siê do

przeprowadzki w inne miejsca. Ma³o kto

wie, ¿e pomieszczenia tej czêœci Pa³acu

by³y zaprojektowane specjalnie na potrze-

by Muzeum Techniki, które powstawa³o

razem z nim: powo³ane w 1952, a

otwarte w 1955 roku. ¯eby jednak nie

wi¹zaæ siê tylko z t¹ tradycj¹, kilka lat

temu Muzeum zmieni³o nazwê na Muzeum

Techniki i Przemys³u, nawi¹zuj¹c w ten

sposób do swojego przodka, za³o¿onego

w 1929 r. na Krakowskim Przedmieœciu.

Jak Pañstwo siê domyœlaj¹, Muzeum

ma k³opoty, skoro trzeba tu wyliczaæ, jak

bardzo jest wa¿ne i potrzebne. Jest to

instytucja ani pañstwowa, ani miejska, lecz

prowadzona przez Naczeln¹ Organizacjê

Techniczn¹. No i w tym roku Muzeum nie

dosta³o dotacji z Ministerstwa Nauki i

Szkolnictwa Wy¿szego. Jakby tego by³o

ma³o, Zarz¹d Pa³acu Kultury i Nauki

wymówi³ mu umowê najmu pomieszczeñ,

czyli - mówi¹c kolokwialnie - zamierza

Muzeum Techniki wyrzuciæ z Pa³acu.

Bior¹c pod uwagê specyfikê zbiorów

muzealnych, w praktyce oznacza to

wyrok: likwidacjê.

Zarz¹d Pa³acu Kultury to spó³ka

miejska, nad któr¹ pe³n¹ kontrolê

sprawuj¹ w³adze miasta. Przewodnicz¹cym

rady nadzorczej spó³ki jest Ludwik

Rakowski, wp³ywowy polityk Platformy

Obywatelskiej, sk¹din¹d burmistrz

dzielnicy Wilanów, a cz³onkiem zarz¹du...

Sebastian Wierzbicki, do niedawna praski

samorz¹dowiec. Sebastianie, co siê dzieje?

Spó³ka w poprzednim roku mia³a ponad

milion z³otych zysku, wiêc sk¹d takie

chore pomys³y?

Warszawskie Muzeum Techniki ma

kilka filii. Zaczê³y siê wakacje, dlatego dwa

zdania o jednej z nich, dla wybieraj¹cych

siê w okolice Gdañska. W odleg³oœci

pó³tora kilometra spacerowej drogi od

oliwskiej katedry znajduje siê XVI-

wieczna kuŸnia wodna - wodna, czyli z

æwierætonowym m³otem podnoszonym

strumieniem wody. KuŸnia jest do dziœ

czynna podczas specjalnych pokazów.

Polecam - wiele radoœci dla doros³ych i

dla dzieci.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Wyrok na

Muzeum Techniki

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8
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Odnosz¹c siê do pierwszego punktu stanowiska Zarz¹du Dzielnicy

Bia³o³êka nie zmieniam swojego zdania, podzielanego przez bardzo

wielu warszawiaków, co do celu organizowania biegów masowych,

które wed³ug mnie nie zas³uguj¹ na wyk³adanie z bud¿etu kwoty

100 tys. z³, nawet jeœli wspó³finansuje je podmiot komercyjny. Mam

oczywiœcie œwiadomoœæ, ¿e za organizacjê „Biegu przez Most” z

13 wrzeœnia 2015 nie odpowiada obecny Zarz¹d. Sto³eczne biegi i

maratony, do której to kategorii imprez nale¿a³ wspó³organizowany

przez Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ubieg³oroczny „Bieg przez Most”,

przebiegaj¹cy tras¹ Mostu Pó³nocnego, poza walorem fizycznego

wy¿ycia siê, maj¹ mizerne walory edukacyjne, ponadto nadmiar masowych

biegów w naszym mieœcie komplikuje ¿ycie jego mieszkañców.

Ufundowane w ubieg³ym roku nagrody finansowe, tablety i medale

dla zwyciêzców „Biegu przez Most”, zmiana organizacji ruchu na

czas imprezy na odcinku 10 km, zabezpieczenie biegu przez odpo-

wiednie s³u¿by, zapewnienie pomocy lekarskiej itp. – wszystko to

jest kosztowne i zbêdne, jeœli zwa¿yæ ile jest innych, pilnych potrzeb.

Czym innym jest Piknik Historyczny, cykliczna impreza ograniczona

do niewielkiego obszaru, przedsiêwziêcie o wysokich walorach eduka-

cyjnych, w formule bardzo lubianej przez mieszkañców, od najm³odszych

do najstarszych – z widowiskami batalistycznymi, pokazami pojazdów

wojskowych, pokazami grup rekonstrukcyjnych, prezentacj¹ kolekcji broni

pancernej, z grami i zabawami historycznymi, m.in. z konkursami wiedzy,

w ubieg³ym roku wiedzy o II wojnie œwiatowej. Przyznajê, i¿ rzeczywiœcie

nie wiedzia³am o tym, ¿e w³adze dzielnicy proponowa³y organizatorom

wspó³finansowanie imprezy, zaœ na pozosta³¹ kwotê mieli oni znaleŸæ

sponsorów. Jak twierdz¹ organizatorzy tegorocznej edycji Pikniku

Historycznego, która - jak wiadomo - nie dojdzie do skutku, informacja o

tym, ¿e maj¹ szukaæ sponsorów dotar³a do nich na tyle póŸno, ¿e nie

by³o ju¿ mo¿liwoœci zaanga¿owania kogokolwiek we wspó³finansowanie

przedsiêwziêcia, jako ¿e tego typu kwestie ustala siê co najmniej pó³

roku przed imprez¹. Wielu mieszkañców Bia³o³êki naprawdê szczerze

¿a³uje, ¿e Piknik Historyczny w tym roku siê nie odbêdzie.

Odnosz¹c siê do drugiego punktu stanowiska Zarz¹du Dzielnicy

Bia³o³êka chcia³abym zauwa¿yæ, ¿e jedynie poinformowa³am o tle sporu

dotycz¹cego ulicy Siecznej. Jest tajemnic¹ poliszynela, ¿e wielu

mieszkañców uwa¿a³o ten problem za - w najlepszym razie - element

przetargowy podczas politycznych roszad w radzie dzielnicy, zaœ w

najgorszym - za przejaw próby korupcji politycznej. Nie odkrywam tu

Ameryki - przez prasê centraln¹ i lokalne portale zajmuj¹ce siê spra-

wami sto³ecznych samorz¹dów przetoczy³a siê dyskusja na temat

Siecznej. Czu³am siê w obowi¹zku poinformowania o tym Czytelników,

przy czym zakoñczy³am optymistycznym zdaniem „Na szczêœcie

wszystkie te dylematy ju¿ za nami, bowiem na ostatniej sesji zgodnie

powrócono do pierwotnej koncepcji. Sieczna w planowanym kszta³cie

powstanie do 2018 roku.” Generalnie wyrazi³am równie¿ zadowolenie

z podejmowanych przez Radê Dzielnicy prób dojœcia do konsensusu.

El¿bieta Gutowska

Stanowisko Zarz¹du

Dzielnicy Bia³o³êka
W nawi¹zaniu do artyku³u „Krucha zgoda i niepewny spokój” z

poprzedniego numeru Nowej Gazety Praskiej, wyjaœniamy, ¿e:

- Piknik historyczny w zesz³ym roku kosztowa³ 30 tys. z³. W tym

roku jego organizatorzy wycenili go na 70 tys. z³. Dzielnica nie mog³a

sobie pozwoliæ na taki wydatek, gdy¿ kwota zabezpieczona w

bud¿ecie na ten cel wynosi³a 40 tys. z³. Organizatorom zapro-

ponowano wspó³finansowanie wydarzenia przez dzielnicê pod

warunkiem, ¿e znajd¹ siê sponsorzy, którzy sfinansuj¹ brakuj¹c¹

kwotê 30 tys. z³. Wobec braku zainteresowania ze strony potencjal-

nych sponsorów oraz odmowy obni¿enia ceny przez organizatora,

piknik ze wzglêdów finansowych nie móg³ dojœæ do skutku.

- Nie jest prawd¹, jakoby budowa takich ulic jak Zyndrama z Masz-

kowic czy Brzeziñskiej odbywa³a siê kosztem ulicy Siecznej. Ulica ta

zostanie zrealizowana w terminie nawet wczeœniejszym ni¿ pierwotnie

planowany, a budowa nowych ulic zostanie sfinansowana z nowych

œrodków pozyskanych na ostatniej sesji Rady m.st. Warszawy.

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

OdpowiedŸ na stanowisko

Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka

Jerzyk zwyczajny (Apus

apus) jest niewielkim (d³ugoœæ

ok. 18 cm, masa 32-50 g., roz-

piêtoœæ skrzyde³ ok. 40 cm)

ptakiem wêdrownym z rodziny

jerzykowatych, o jednolitym,

ciemnym ubarwieniu, zamiesz-

kuj¹cym niemal ca³¹ Europê,

znaczn¹ czêœæ Azji oraz pó³nocn¹

Afrykê. Ze wzglêdu na d³ugie,

ostre skrzyd³a o sierpowatym

kszta³cie, przypomina trochê

jaskó³kê, z któr¹ jednak wcale

nie jest spokrewniony.

Œrodowiskiem jerzyka jest

powietrze. Ca³e ¿ycie – oprócz

wysiadywania jaj i karmienia

m³odych – spêdza w powietrzu:

bardzo szybko lata (od 40 do 100

km/h), w locie ³apie po¿ywienie,

zbiera materia³ do wyœcielenia

„gniazda”, a nawet œpi. Spowo-

dowane to jest specyficzn¹ bu-

dow¹ nóg: wszystkie cztery pal-

ce jerzyka skierowane s¹ do

przodu. Dlatego jerzyk nie mo¿e

wyl¹dowaæ i chodziæ po ziemi,

ani usi¹œæ na ga³êzi czy na dru-

cie, mo¿e natomiast przyczepiæ

siê do pionowej powierzchni, np.

do œciany budynku. Co ciekawe,

jerzyk mo¿e pozostawaæ w locie

bez przerwy 2 do 3 lat.

Jerzyki nie buduj¹ gniazd,

lecz wykorzystuj¹ na swoje sie-

dliska znalezione szczeliny i

otwory, do których zawsze wra-

caj¹. Przylatuj¹ do nas w pierw-

szych dniach maja. Kiedyœ przy-

latywa³y wczeœniej - w kwietniu,

„na œwiêtego Jerzego”, st¹d ich

nazwa. Odlatuj¹ w pierwszej

po³owie sierpnia, aby przezimo-

waæ w Afryce. Ka¿dego dnia

przelatuj¹ co najmniej 1000 km,

zjadaj¹c przy tym ogromne ilo-

œci komarów, much i meszek. S¹

wiêc naszymi naturalnymi sprzy-

mierzeñcami w walce z owada-

mi, które tak czêsto daj¹ nam siê

we znaki. Jerzyki s¹ gatunkiem

œciœle chronionym, a wiêc chro-

niony jest doros³y ptak, jego pi-

sklê i gniazdo, czyli siedlisko, na

mocy Ustawy o ochronie przy-

rody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz.

U. nr 92, poz. 880, póŸn. zm.).

Pierwotnie jerzyki zamieszkiwa³y

góry, gnie¿d¿¹c siê w skalnych

szczelinach. Z biegiem czasu,

gdy w miastach pojawi³y siê wy-

sokie murowane budowle, ptaki

zaadaptowa³y siê do miejskich

warunków, wykorzystuj¹c otwory

i szczeliny w stropodachach

oraz zag³êbienia muru, gdzie

temperatura zmienia siê wolno,

podobnie jak w skale. Miejsca na

siedliska musia³y byæ dostatecznie

wysoko, mieæ niewielkie otwory

wlotowe i byæ odpowiednio

zorientowane, zwykle na stronê

wschodni¹ lub pó³nocn¹. Wyda-

wa³oby siê, ¿e wymagania jerzy-

ków nie s¹ zbyt wygórowane i

populacja tych ptaków powinna

byæ w naszych miastach liczna. I

tak rzeczywiœcie by³o jeszcze

kilkanaœcie lat temu, a¿ do mo-

mentu, kiedy nasta³a era termo-

modernizacji budynków, a wraz

z ni¹ systematyczne niszczenie

jerzykowych siedlisk.

Jak przedstawi³ to Adam Gat-

niejewski w swojej prezentacji w

Senacie, mechanizm niszczenia

siedlisk jerzyków jest zawsze

ten sam. Najpierw projektanci

dokumentacji ocieplenia budyn-

ku nie uwzglêdniaj¹ wymagañ

ustaw i pomijaj¹ siedliska

chronionych ptaków. Przy

zatwierdzeniu projektu nikt nie

interesuje siê zgodnoœci¹

projektu z Ustaw¹ o ochronie

œrodowiska, a wykonawcy nie

zawsze sprawdzaj¹, czy w

ocieplanym budynku s¹ siedliska

jerzyków. Nie uwzglêdniaj¹ te¿

okresu lêgowego w harmono-

gramie prac – otwory do stropo-

dachu zostaj¹ zamkniête czêsto

z ptakami i pisklêtami w œrodku.

Na ³amanie prawa nie reaguj¹

równie¿ inwestorzy. Rzadko

zawiadamiana policja i organy

sprawiedliwoœci zazwyczaj

oddalaj¹ i umarzaj¹ sprawê.

Mimo wiêc istnienia prawnej

ochrony jerzyków, mimo ¿e w

2008 roku Minister Ochrony

Œrodowiska uzna³ stropodachy

za siedliska naturalne jerzyków,

niszczenie ich siedlisk trwa od

wielu lat i w ten sposób w Pol-

sce od 1997 roku zniszczono co

najmniej 80% populacji jerzyka.

- W pó³nocnej czêœci Poznania

na oœmiu osiedlach stwierdzono

zamkniêcie ponad 38 tysiêcy

otworów, które na pewno by³y lub

mog³yby byæ siedliskami jerzy-

ków – mówi Adam Gatniejewski.

– Rekompensata - to zaledwie

930 sztuk skrzynek lêgowych lub

otworów, z czego wiêcej ni¿

po³owa nie zostanie nigdy

zasiedlona, gdy¿ znajduje siê

w miejscach Ÿle wybranych.

Jedn¹ z wa¿niejszych przy-

czyn tego stanu rzeczy jest

ustawa z 1997 roku (póŸniej

zmieniona ustaw¹ z dnia 21

listopada 2008 roku) o wspie-

raniu termomodernizacji i

remontów, która stanowi o przy-

znawaniu premii wynosz¹cej

nawet 25% kosztu ocieplenia,

któr¹ z BGK otrzymuje ka¿dy in-

westor, spe³niaj¹cy wymagania

okreœlone w audycie. W ustawie

tej nie ma s³owa o ochronie

œrodowiska i ptasich siedlisk.

W œlad za ustaw¹ idzie brak

tych tematów w programach

studiów dla in¿ynierów budow-

nictwa i audytorów termomoder-

nizacji oraz w pracach Instytutu

Techniki Budowlanej. Obok

braku wiedzy, kolejn¹ przyczyn¹

niszczenia siedlisk jerzyków jest

traktowanie tych przestêpstw

przez polski wymiar sprawiedli-

woœci i organy œcigania jako

czyny o znikomej szkodliwoœci

spo³ecznej, co prowadzi do

ca³kowitej bezkarnoœci sprawców.

Dochodzi do tego biernoœæ

urzêdów, maj¹cych w swojej

nazwie „ochronê œrodowiska”.

S¹ te¿ i dobre przyk³ady dzia³ania

na rzecz jerzyków. Na jednym

z osiedli w Poznaniu zamonto-

wano na trzech blokach ponad

500 skrzynek lêgowych zastê-

puj¹cych dotychczasowe siedli-

ska jerzyków, które zosta³y po

dwóch dniach zasiedlone.

Wzorcowym przyk³adem jest

te¿ dzia³anie Rady Miasta Mi-

lanówek, która przyjê³a uchwa³ê

wprowadzaj¹c¹ „Program

ochrony jerzyka i innych ptaków

chronionych zwi¹zanych z

budynkami wielorodzinnymi w

Milanówku”. Program wymienia

zagro¿enia dla ptaków oraz

okreœla szczegó³owe zalecenia

dla wykonawców prac budow-

lanych, które pomog¹ chroniæ

jerzyki, m.in. stwierdza, ¿e:

wszelkie prace remontowe,

budowlane i modernizacyjne na

budynku zamieszka³ym przez

jerzyki nie powinny mieæ miej-

sca w ich porze lêgowej, tj. od

pocz¹tku maja do koñca sierpnia;

nale¿y wprowadzaæ skrzynki

lêgowe jako miejsce zastêpcze

dla utraconych gniazd; zabrania

siê zatykania i zas³aniania

otworów wlotowych prowadz¹cych

do stropodachów.

Próba przywrócenia siedlisk

jerzyków zosta³a dokonana

tak¿e w Bia³o³êce. Na ulicy Od-

krytej powsta³a wie¿a z budkami

lêgowymi dla jerzyków. Niestety,

nie zosta³a zasiedlona. Wydaje

siê, ¿e przyczyn¹ niepowodzenia

by³a z jednej strony z³a lokali-

zacja – przy placu zabaw i ska-

teparku, a z drugiej strony fakt,

¿e taka wie¿a zbyt szybko siê

nagrzewa. Mimo to, radny Marcin

Korowaj, który by³ inicjatorem

wie¿y dla jerzyków, zrobi³ dobr¹

robotê w tym sensie, ¿e zwróci³

uwagê na problem. Ludzie

zaczêli reagowaæ, zrozumieli, ¿e

jerzyki s¹ czêœci¹ ekosystemu i

s¹ nam potrzebne. Jednak w

sferze mentalnoœci jest jeszcze

du¿o do zrobienia.

Na osiedlu Porajów nale¿¹cym

do RSM „Praga” na Tarchominie

trwa obecnie czyszczenie

elewacji budynków, m.in. przy

ulicach Atutowej 3, Porajów 5 i

Szczêœliwej 2. Choæ jerzyków

ju¿ dawno tam nie ma, gdy¿

wszystkie otwory w murze zo-

sta³y pozamykane podczas

ociepleñ kilka lat temu, zwróci³am

siê do RSM „Praga” z zapyta-

niem, czy przy podobnych

pracach przestrzega siê har-

monogramu omijaj¹cego okres

lêgowy ptaków, czy przed pracami

budowlanymi zasiêga siê np.

porady ornitologa, czy wreszcie

rekompensuje siê zniszczone

kiedyœ siedliska poprzez zak³a-

danie budek lêgowych?

OdpowiedŸ, jak¹ otrzyma³am

jest niepokoj¹ca i ka¿e siê za-

stanowiæ nad kondycj¹ rodzaju

ludzkiego. Andrzej Chromiec,

inspektor nadzoru prac budow-

lanych w RSM „Praga” przyzna³,

¿e nie tylko nie rekompensuj¹,

przeciwnie, czêsto zakrywaj¹

powsta³e w ocieplinie szczeliny

oraz zak³adaj¹ nowe kratki na

otwory wentylacyjne, ale robi¹

to zim¹, w okresie od listopada

do marca. Najsmutniejsze jest

jednak to, ¿e czynnoœci te

wykonuj¹ na wniosek samych

lokatorów, którzy skar¿¹ siê na

brudz¹ce ptaki.

- S¹siedztwo ptaków wywo-

³uje u ludzi skrajne reakcje –

mówi Andrzej Chromiec. – Ile

g³osów za, tyle przeciw, trudno

wszystkim dogodziæ.

Paradoksalnie jerzyki w ogóle

nie brudz¹ elewacji ani otoczenia,

gdy¿ ich odchody s¹ praktycz-

nie niedostrzegalne, rozpylaj¹

siê w powietrzu. Mo¿liwe wiêc,

¿e ta niechêæ ludzi do ptaków

wynika po prostu z niewiedzy.

Przecie¿ bez powodu nie chcieliby

zabijaæ naszych najlepszych

przyjació³ w walce z komarami

i meszkami.

Przytoczone wczeœniej przy-

k³ady troski o los jerzyków, s¹

niestety rzadkie. Dzia³ania poje-

dynczych osób, organizacji eko-

logicznych czy uczelni czêsto

odnosz¹ sukcesy; s¹ to jednak

zawsze dzia³ania lokalne, które nie

uratuj¹ jerzyków. Podstawowym

orê¿em w walce o ratowanie

jerzyków musi byæ prawo obo-

wi¹zuj¹ce wszystkich obywateli

i wszystkie podmioty gospodar-

cze oraz urzêdy. Dlatego trzeba

poprawiæ Ustawê o wspieraniu

termomodernizacji i remontów.

Musi siê tam znaleŸæ zapis o

ochronie ptasich siedlisk.

- Tylko wtedy, gdy wype³nianie

prawa ochrony przyrody stanie

siê normalnym dzia³aniem in-

stytucji wydaj¹cych pozwolenia

na ocieplanie i remonty budynków,

gdy projektanci i wykonawcy

oraz inwestorzy zostan¹ zmu-

szeni do przestrzegania prawa,

zaistniej¹ warunki dla ochrony

siedlisk jerzyków-mówi Adam

Gatniejewski.

Równie wa¿na wydaje siê

byæ edukacja spo³eczeñstwa,

które powinno sobie zdawaæ

sprawê, ¿e nie jesteœmy sami

na tej planecie i musimy po-

zwoliæ ¿yæ innym gatunkom.

Joanna Kiwilszo
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Dwa lata temu w Nowej Gazecie Praskiej zamieœciliœmy

tekst dotycz¹cy postawionej z inicjatywy radnego Marcina

Korowaja, przy ul. Odkrytej wie¿y lêgowej dla jerzyków, której

ptaki nie chcia³y zasiedliæ. W zwi¹zku z tym tekstem odezwa³

siê do redakcji znawca jerzyków, od wielu lat dzia³aj¹cy w

sprawie ich ochrony w Poznaniu, in¿. Adam Gatniejewski.

Wed³ug jego wskazówek wracamy dzisiaj do tematu, jako

¿e przywrócenie zniszczonych przez cz³owieka siedlisk

jerzyków w polskich miastach jest problemem wielkiej wagi.

Miejsce dla jerzyków

£adunki s¹ detonowane z

praskiego brzegu, co wi¹¿e siê

z ogromnym hukiem. W takich

sytuacjach zwierzêta w ZOO s¹

faszerowane œrodkami uspokaja-

j¹cymi, czêsto pomocy wymagaj¹

tak¿e domowe psy i koty, które

bardzo Ÿle reaguj¹ce na detonacje.

Tymczasem dziko ¿yj¹ce zwierzêta

nadwiœlañskich terenów Natura

2000 s¹ nara¿ane na skutki takich

dzia³añ cz³owieka ca³kiem bezre-

fleksyjnie. Dotyczy to nie tylko

samych pokazów, ale tak¿e g³o-

œnoœci imprez nad Wis³¹. Podczas

trwania Wianków, ju¿ w póŸnych

godzinach wieczornych, za po-

moc¹ rêcznego miernika wykonano

pomiary ha³asu w Parku Praskim.

Wynosi³ on ponad 80 decybeli,

podczas gdy nawet zliberalizowa-

na norma dopuszcza 55 dB. Przy

po³udniowym wietrze na ha³as

narzekali mieszkañcy Muranowa,

a po praskiej stronie nawet Œliwic,

gdzie mimo upa³u trzeba by³o za-

mykaæ okna, ¿eby ha³as by³ mniej

Dyktat ha³asu
W sobotê 25 czerwca po raz kolejny odby³a siê nad Wis³a

plenerowa impreza na powitanie lata, organizowana przez

Sto³eczn¹ Estradê. Uczestniczy³y w niej t³umy mieszkañców

miasta, dla których po pó³nocy uruchomiono nawet dodatkow¹

komunikacjê miejsk¹. Zwieñczeniem koncertu na Podzamczu

by³ po raz kolejny pokaz fajerwerków. Ju¿ w zesz³ym roku

grupa organizacji wnioskowa³a o zaniechanie organizowania

pokazów pirotechnicznych na rzecz mniej szkodliwych dla

mieszkañców i œrodowiska pokazów laserowych. W zesz³ym

roku by³o za póŸno na zmiany, ale podczas tegorocznych

Wianków wszystko pozosta³o po staremu.

dotkliwy. Pomiar g³oœnoœci poka-

zów pirotechnicznych podczas

Wianków, wykonany na œcie¿ce

wzd³u¿ Wis³y przy parku linowym,

wykaza³ œrednio ponad 110 dB,

czyli ha³as zbli¿ony do g³oœno-

œci startuj¹cego samolotu. Po-

szczególne detonacje by³y

jeszcze g³oœniejsze. Ponadto

naukowo udowodniono, ¿e tego

typu wybuchom towarzyszy

emisja bardzo szkodliwych dla

zdrowia gazów i py³ów.

Wiele miast zrezygnowa³o z

fajerwerków na rzecz pokazów

laserowych; czy w³adze stolicy

staæ na tak¹ refleksjê? Czy s¹ w

stanie zapanowaæ nad ha³asem

w mieœcie, który jest tak samo

szkodliwy jak zanieczyszczenia

powietrza? Jeœli nie, wkrótce

mo¿e siê okazaæ, ¿e mimo pro-

gramu rewitalizacji uci¹¿liwoœci

¿ycia w mieœcie rosn¹, a nie malej¹,

a praska przyroda dzika pozostanie

tylko za spraw¹ zdziczenia

ludzkich obyczajów.              Kr.


