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Rośnie front przeciwników budowy 
ośrodka dla narkomanów i bezdom-
nych w Szpitalu praskim. Teraz głos 
zabrali prascy seniorzy, którzy sprze-
ciwili się planom stołecznego ratusza.

SENIORZY Z PRAGI  
KRYTYKUJĄ RATUSZ

Drogowcy wymie-
nią 58 latarni przy 
ul. Ratuszowej na 
nowoczesne słupy 
oświetleniowe.
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po naszej publikacji na portalu  
przegladpraski.pl miejska spółka 
Tramwaje Warszawskie zmieniła plany.  
– Będziemy szukali innych rozwiązań – 
zadeklarowali.
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Powoli, bardzo ostrożnie, będziemy 
wracali do sytuacji sprzed pandemii. 
Czy pamiętają Państwo jeszcze, że 
na powitanie podaje się rękę? Oczy-
wiście! Myślę, że nikt z nas nie bę-
dzie miał problemu, żeby odnaleźć 
się w nowej-starej sytuacji.

Dla mnie, jako radnego, powrót 
do normalności to przede wszyst-
kim możliwość spotkań z miesz-
kańcami i realnych posiedzeń rad 
i komisji. Praca z telefonem przy 
uchu, przy wiecznie rozładowanej 
baterii z powodu posiedzeń on-
-line, naprawdę może zmęczyć. 
Nikt z nas nie wyobraża sobie, że 
ten czas miałby wrócić, ale prze-
strzegam przed huraoptymizmem. 
Uważajmy na siebie, dbajmy  
teraz szczególnie o swoje zdrowie. 
Wystarczy niewiele, choćby sok  
z cytryny rano, butelka wody w cią-
gu dnia i odrobina aktywności, np. 
spacer, oczywiście po Pradze. To 
właśnie podczas takich spacerów 
zwróciłem uwagę na postępują-
cą dewastację zabytkowego słupa 
transformatorowego, z przełomu 
wieków, przy ul. 11 Listopada. Zna-
jąc finansowe możliwości miasta,  
a właściwie ich brak, zwróciłem się 
z prośbą o otoczenie zabytku opie-
ką do potentata energetycznego. 
Tuż po sąsiedzku na prostą zdaje 

się wychodzić TKKF Błyskawica. 
Siłownia, stojąc na skraju bankruc-
twa, dzięki wsparciu rządowych 
tarcz i zaangażowaniu samorzą-
dowców czeka na wielkie otwarcie. 
Jestem przekonany, że mieszkańcy 
nie zawiodą. Przed nami też duże 
wyzwanie. Ratusz planuje w naj-
bliższych dwóch latach wprowa-
dzić na całym obszarze Pragi-Pół-
noc strefę płatnego parkowania. 
Dotychczasowe doświadczenia, 
kiedy konsultacje społeczne zosta-
ły zdominowane przez aktywistów, 
jawnie wspieranych przez władze 
miasta, to dowód, że nie wolno 
zostawić tym ludziom wyłączne-
go prawa o stanowieniu o naszej 
codzienności. Ten cichy układ, 
kiedy radni i urzędnicy współpra-
cują mniej lub bardziej oficjalnie 
z dziwnymi organizacjami, w za-
mian za korzyści, został pokazany 
przy okazji batalii o Szpital Praski. 
Kto stanął ramię w ramię z wła-
dzami miasta, które forsują stwo-
rzenie ośrodka dla uzależnionych  
w szpitalu, a kto opowiedział się po 
stronie mieszkańców? To pytanie, 
na które łatwo znaleźć odpowiedź.

KAMIL CIEPIEŃKO,
RADNY DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC
radny@kamilciepienko.pl

JACEK WACHOWICZ,
RADNY DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC
radnywachowicz@op.pl

Idealne rozwiązania w zasadzie nie 
istnieją… W zasadzie nie, ale można 
się starać jak najbardziej zbliżyć do 
tychże, na przykład w przestrzeni 
miejskiej. Z jednej strony chcemy żyć 
w mieście i korzystać z jego możliwo-
ści – pracy, nauki, dostępu do instytu-
cji kultury, rekreacji, a z drugiej – chce-
my więcej zieleni, spokoju. Marzenia  
o zieleni i pięknie natury w mieście da 
się zrealizować.

W ubiegłym roku wystąpiłem 
do władz dzielnicy Praga-Północ  
z pomysłem posadzenia ziele-
ni na ogrodzeniach lub wzdłuż 
ogrodzeń placówek oświato-
wych. Wszelkie działania ekolo-
giczne, dające więcej zieleni są 
ważne. Zależało mi na tym, aby 
wygrodzić miejsca przebywania 
dzieci i młodzieży na terenach 
sportowych placówek oświato-
wych i zminimalizować negatyw-

ny wpływ hałasu i zanieczyszczeń 
emitowanych z ulic. Pomysł zy-
skał akceptację i z przyjemnością 
mogę stwierdzić, że się przyjął  
i spodobał. Wzdłuż  wielu ogro-
dzeń są już nasadzenia, które 
tworzą gęstą barierę izolacyjną. 
Fachowcy –  m.in. z  dzielnico-
wego Wydziału Ochrony Środo-
wiska – pomogli wybrać właści-
we rośliny. Wzięto pod uwagę 
możliwość wykonania nasadzeń  
w danej lokalizacji, tj. sąsiedz-
two korzeni drzew, warunki sie-
dliskowe, warunki świetlne, ro-
dzaj podpór, po jakich mogą się 
piąć rośliny, rodzaj ogrodzenia 
oraz przydatność zastosowa-
nia poszczególnych gatunków  
w placówkach oświatowych (brak 
właściwości trujących). Krzewy 
żywopłotowe np.: żywopłot z gra-
bu, który szybko buduje wysoką 
barierę, a w okresie zimowym 
utrzymujące się liście dają dodat-
kową izolację, a przez cały rok 
dają schronienie ptakom.

Żywopłoty mają też duże wartości 
estetyczne – po prostu ogrodzenia 
ładnie wyglądają, mniej „betonowo” 
i miejsko,  ale przede wszystkim 
mają wrażliwości zdrowotne. Zna-
komicie funkcjonują w przestrzeni 
miejskiej i będę czynił starania, aby 
więcej było podobnych rozwiązań. 

Pokazuje to, że rozsądne, budujące 
działania ekologiczne są możliwe. 

Ekologia to tworzenie, a nie de-
wastacja! Poza tym warto wyjść 
trochę poza schemat i pomyśleć 
nad oryginalnymi rozwiązaniami, 
które mogą przyjąć się nie tylko  
w naszej dzielnicy.

Racjonalne myślenie i kasa

BARBARA DOMAŃSKA,
RADNA DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC
bdomanska@radni.um.warszawa.pl

Niedawno mieliśmy okazję wysłu-
chać relacji przedstawiciela urzędu 
miasta o postępie prac nad realiza-
cją projektu „Centrum Lokalne Plac 
Hallera”. Uczestniczyłam w tym 
dziele od samego początku, czyli od 
2016 r. Plany były zacne. Najpierw 
odbyły się konsultacje społeczne  
– cieszyły się nawet dużym zaintere-
sowaniem. Mieszkańcy wykazali się 
kreatywnością i chęcią wniesienia 

swojego wkładu w projekt. Powstały 
koncepcja urbanistyczna i projekt 
budowlany. Miało powstać cudowne 
miejsce łączące handel, rekreację  
i kulturę. W zasadzie byłam przeko-
nana, że się uda. Potencjał miejsca 
jest ogromny – cudowna, zwarta 
przestrzeń, w którą można wryso-
wać przeróżne wizje. Mnóstwo lu-
dzi zaangażowanych w urealnienie 
tych wizji. To się nie mogło nie udać!  
A jednak… Miało być pięknie, a wy-
szło jak zawsze. Zabrakło kasy. Cała 
para poszła w gwizdek.

Codziennie mijam smutny kikut 
budynku przy ul. Markowskiej 16. 
Tutaj również – plany szumne  
i z rozmachem. Pięć pięter zo-
stało zaplanowanych na „miej-
sce spotkań” pod nazwą Syner-
gia (cyt. ze strony internetowej). 
2400 mkw. powierzchni ma stać 
się miejscem, „gdzie każdy bę-
dzie mógł poćwiczyć na sali spor-
towej, posilić się w jadłodajni, 
porozmawiać o lokalnych inicja-
tywach i wszelkich działaniach 
na rzecz najbliższego otoczenia”. 
Pięć kondygnacji, ponad dwa 

tysiące metrów! Ogromna prze-
strzeń… I tu pojawia się pytanie: 
Kto za to zapłaci? Czy tym razem 
w budżecie miasta znajdą się pie-
niądze, by dokończyć rozpoczęty 
projekt i przemienić smutny kikut 
w rzeczoną Synergię? Posiłkując 
się doświadczeniem z pl. Hallera, 
można mieć co do tego poważne 
obawy i wątpliwości. Tak jak pro-
jekt Centrum Lokalnego stanął 
smutnie na półce, tak smutnie 
będą na nas patrzyły puste oczo-
doły kamienicy przy ul. Markow-
skiej 16.

A przecież można inaczej – za-
równo rada dzielnicy, jak i Komi-
sja Architektury, której przewod-
niczę, wystosowała stanowisko  
o zmianę przeznaczenia budynku 
na cele mieszkalne. Na wyższych 
kondygnacjach (z utrzymaniem na 
parterze funkcji społecznych) mo-
głoby powstać nawet 40 mieszkań! 

Temat wciąż jest aktualny i – jak 
się Państwo domyślają – nie rezy-
gnujemy z walki, by ul. Markow-
ską zagospodarować racjonalnie, 
dla dobra prażan.

światełko 
w Pandemii

ANDRZEJ SOWA,
RADNY DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC
asowa@radni.um.warszawa.pl

Pandemia koronawirusa, z którą 
zmagamy się od ponad roku, po-
woli zwalnia. Byli już tacy, którzy 
dla doraźnych celów politycznych 
wieszczyli jej koniec latem ubie-
głego roku, dlatego należy być bar-
dzo ostrożnym z ogłaszaniem zwy-
cięstwa nad pandemią. Większość  
z nas zmagała się z chorobą,  
a wielu straciło znajomych, przy-
jaciół, bliskich i najbliższych. Dla-
tego ciesząc się z powolnego po-
wrotu do normalności, uważajmy 
ciągle na siebie. Wstrzymajmy się 
jeszcze trochę z wyjściami do kin  
i teatrów, weekendowymi wyjaz-
dami, dużymi zgromadzeniami  
i hucznymi imprezami. Nośmy 
maseczki, zachowujmy dystans, 
myjmy i dezynfekujmy ręce.  
A przede wszystkim uwierzmy 
specjalistom, epidemiologom, le-
karzom w skuteczność szczepio-
nek i szczepmy się dla siebie i dla 
innych. Dla tych, których lubimy  
i kochamy, ale także dla tych, któ-
rych nie znamy.

Każdego dnia dzwonią do mnie  
i piszą rodzice, prosząc o informa-
cje dotyczące wznowienia zajęć nie 
tylko dla swoich pociech, lecz tak-
że dla siebie. Panie pytają o zum-
bę, panowie o możliwość pogrania  
w siatkówkę i piłkę nożną. Mam 
nadzieję, że już niedługo w obiek-
tach, m.in. Dzielnicowego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, wszyscy bę-
dziemy mogli ćwiczyć i się bawić.

Wiosna, ciepłe i coraz dłuższe 
dni zachęcają nas do aktywności 
i przebywania na świeżym powie-
trzu. Spacerując po Pradze, z ra-
dością patrzę na kwitnące tulipany, 
które jesienią sadziliśmy wspólnie  
z mieszkańcami. Budząca się do ży-
cia przyroda daje nam energię, ra-
dość i optymizm. Motywuje nas do 
działania. Dlatego, bez spektakular-
nych akcji, razem z kolegą, radnym 
Kamilem Ciepieńko ze stowarzysze-
nia Kocham Pragę, które reprezen-
tujemy, posadziłem kilkadziesiąt sa-
dzonek drzew na terenie dzielnicy. 
Również wspólnie z Kamilem odby-
liśmy cykl spotkań z mieszkańcami 
celem poprawienia warunków par-
kowania samochodów w okolicach 
ul. Darwina 5 i 3A. Mam nadzieję, 
że przyniosą one pozytywne efekty. 

Na koniec chciałbym życzyć wszyst-
kim czytelnikom „Przeglądu Praskie-
go” jak najwięcej szczęścia, rado-
ści, pozytywnej energii oraz przede 
wszystkim zdrowia.

woda i sok 
z cytRyny

mądRa ekologia
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SENIORZY Z PRAGI 
KRYTYKUJĄ RATUSZ

TEMAT NUMERU  
Rośnie front przeciwników 
budowy ośrodka dla nar-
komanów i bezdomnych  
w Szpitalu Praskim. Teraz 
głos zabrali prascy seniorzy, 
którzy sprzeciwili się pla-
nom stołecznego ratusza.

Seniorzy to grupa społeczna, któ-
ra wielokrotnie była wykorzysty-
wana w narracji władz Warszawy 
jako beneficjenci tzw. Centrum 
Redukcji Szkód Re-Start w Szpi-
talu Praskim. Placówka ma nieść 
pomoc i wsparcie osobom uzależ-
nionym od narkotyków, w kryzy-
sie bezdomności oraz praskim 
seniorom. – To zagranie medialne, 
żeby przekonać do siebie star-
szych mieszkańców – komentują 
radni Kocham Pragę, stowarzy-
szenia, które pierwsze nagłośni-
ło plany ratusza. – Już sam fakt 
traktowania seniorów w ten spo-
sób oznacza brak empatii wobec 
mieszkańców Pragi.

Głos zabrała Rada Seniorów 
Dzielnicy Praga-Północ, która 
przygotowała stanowisko w tej 
sprawie. Seniorzy zwracają uwa-
gę, że pozbawienie budynku B 
funkcji szpitalnej, w którym ma 
powstać ośrodek Re-Start, zmniej-

szyło ochronę życia i zdrowia 
mieszkańców. „Decyzja dotyka 
zwłaszcza seniorów, którzy czę-
ściej korzystają z usług medycz-
nych niż inne grupy wiekowe”  
– czytamy w stanowisku.

Seniorzy zwracają też uwagę, że 
obecna struktura szpitala nie za-
spokaja potrzeb prażan, szczegól-
nie że szpital obejmuje swoim za-
sięgiem nie tylko Warszawę, lecz 
także obszary wschodniej części 
województwa mazowieckiego.

„Przychodnia przyszpitalna dzia-
ła w skandalicznych warunkach! 
Budynek dawnej stajni i wozowni 
zupełnie nie nadaje się do tego celu 
mimo dokonanej adaptacji. Ciasne 
korytarze, małe gabinety lekarskie 
i pomieszczenie, które nie nadaje 
się do pracy rejestratorek, powo-
dują ogromny dyskomfort zarów-
no dla pacjentów, jak i lekarzy 
oraz pozostałych pracowników.  
W czasie pandemii pacjenci muszą 
oczekiwać na zewnątrz budynku 
niezależnie od warunków pogo-
dowych” – tłumaczą w stanowisku 
prascy seniorzy. Rada seniorów 
zadaje też pytanie: Kto i dlaczego 
odebrał budynek szpitalowi, ogra-
niczając potrzeby lecznicze rosną-
cej liczbie mieszkańców?

Stanowisko trafiło do prezyden-
ta Warszawy Rafała Trzaskow-
skiego.

KRÓTKO Z PRAGI

Zawodniczka praskiej Jagiellonki, 
Zofia Sobczak, ustanowiła nowy 
rekord Polski w pływaniu na dy-
stansie 50 metrów stylem motylko-
wym kobiet do lat 15. Wynik uczen-
nicy Szkoły Podstawowej przy  
ul. Jagiellońskiej to 27,86 setnych 
sekundy. Odebrała go gdańszczan-
ce Paulinie Cierpiałowskiej. Nowy 
rekord Polski padł podczas roz-
grywanych w Lublinie Głównych 
Mistrzostw Polski Seniorów i Mło-
dzieżowców w pływaniu.

Prokuratura wszczęła śledztwo  
w sprawie tragicznego wypadku, 
do którego doszło na moście Gdań-
skim. 68-letni rowerzysta, podczas 
wyprzedzania innych rowerzy-
stów, zahaczył o jednego z nich. 
W wyniku kraksy upadł i uderzył 
głową o metalową barierkę mostu. 
Mimo że miał kask, obrażenia były 
na tyle dotkliwe, że mężczyzna 
zmarł w szpitalu. – Okoliczności 
wypadku są ustalane m.in. poprzez 
przesłuchania świadków – infor-
muje Katarzyna Skrzeczkowska  
z praskiej prokuratury.

Rekord na Pradze

Śmierć na moście

PRzemysław gRUz

Ruszył sezon Warszawskich Linii 
Turystycznych. Na ulicach Pra-
gi pojawiła się nowa linia 100, 
która będzie kursować m.in. po  
ul. Targowej i al. Solidarności. Za-
bytkowym autobusem dojedziemy 
z Pragi do centrum Warszawy. Ta-
bor będzie obsługiwany przez au-
tobusy marek Jelcz i Ikarus. „Set-
ka” będzie kursowała w soboty, 
niedziele i święta od godz. 12 do 
18. W autobusach będą obowiązy-
wały bilety ZTM.

Setka na Pradze

Zajęcia w ogrodzie
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W Ogrodzie Jordanowskim przy 
ul. Namysłowskiej 21 ruszy-
ła rekrutacja na zajęcia w roku 
szkolnym 2021/2022. Zajęcia są 
bezpłatne, a ich celem jest rozwi-
janie zdolności i zainteresowań 
najmłodszych. Najprościej zapi-
sać się na stronie internetowej 
Biura Edukacji lub bezpośrednio 
w ogrodzie.

PRzystanek zostaje na moście
INTERWENCJA  Po naszej publikacji na por-

talu Przegladpraski.pl „Przystanek tramwajowy na moście 
Gdańskim do likwidacji”, miejska spółka Tramwaje War-
szawskie zmieniła plany. – Będziemy szukali innych rozwią-
zań – zadeklarowali.

dzą przez torowisko w miejscu,  
w którym jest to nielegalne, czyli na 
całej długości.

Po naszej publikacji w mediach 
społecznościowych pojawiło się 
mnóstwo komentarzy mieszkańców, 
którzy negatywnie wypowiedzieli 
się na temat pomysłu tramwajarzy. 
Głos zabrali też prascy radni, którzy 
zgodnie, ponad podziałami politycz-
nymi, opowiedzieli się przeciwko 
likwidacji przystanków.

W listopadzie 2020 r. na przy-
stankach tramwajowych Wybrzeże 
Helskie 03 i 04 przeprowadzono 
badanie ruchu pasażerskiego. Wy-
nika z niego, że średnia dzienna 
liczba osób wsiadających od strony 
Golędzinowa wynosi 36 osób, a od 
strony zoo – 20. Z kolei liczba wy-
siadających to 20 i 41 osób. Średnio 
aż 75 proc. dziennej liczby kursów 
odbywa się bez wymiany pasażer-

Tramwajarze 
planowali li-
kwidację przy-
stanków tram-
wajowych na 
moście Gdań-
skim. Zmiany 
tłumaczyli tym, 
że perony nie 
spełniają wy-
mogów bez-
pieczeństwa 
i spowalniają 
ruch. Dodatko-
wo przystanki 
są niebezpiecz-
ne, ponieważ 
piesi przecho-

skiej. – Jeśli już mamy opierać się 
na wiarygodnych liczbach, bada-
nie należy przeprowadzić latem, 
gdy dziki praski brzeg żyje a kolej-
ki do zoo należą do najdłuższych  
w Warszawie – mówi Wojciech 
Król, mieszkaniec Golędzinowa.

Argumentacja mieszkańców i zde-
cydowany sprzeciw radnych Pragi-
-Północ trafiły do przedstawicieli 
miejskiej spółki. – Zdiagnozowali-
śmy problem, zarówno pod kątem 
inżynieryjnym jak i społecznym 
– mówi „Przeglądowi Praskiemu” 
Maciej Dutkiewicz, rzecznik praso-
wy Tramwajów Warszawskich. – Bę-
dziemy szukali innych rozwiązań.

Jak dodaje, może to być ogra-
niczenie prędkości, przepusto-
wości, a nawet przystanek na 
żądanie. – To wszystko będzie 
przedmiotem analiz naszych in-
żynierów – tłumaczy.       RED

w zabytkowym budynku szpitala Praskiego ma powstać ośrodek dla narko-
manów, schronisko dla osób bezdomnych... i miejsce aktywności seniorów!

Przystanek tramwajowy wybrzeże Helskie
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Projekt budowy Centrum Lokalne-
go na Pradze-Północ jest jednym  
z 10 centrów, które miasto chce 
zrealizować w ciągu najbliższych 
kilkunastu lat. Idea powstała jesz-
cze w czasach prezydentury Han-
ny Gronkiewicz-Waltz.

Każdy z projektów poprzedza-
ły konsultacje społeczne, które 
w przypadku pl. Hallera rozpo-
częły się w 2015 r. Od tego czasu 
udało się jedynie wyremontować 
sześć lokali usługowych, w tym 
m.in. wymienić w nich witryny. 
Najważniejsze elementy projek-
tu – remont chodników i tarasów 
na placu – wciąż pozostają w fazie 
planowania.

– Ulice na placu nie są remonto-
wane od lat. Po niewielkim desz-
czu woda zbiera się w ogromne 
kałuże, chodniki są niebezpieczne 
dla osób starszych, a wjazd wóz-
kiem na tarasy placu to wyzwanie 
– przekonuje jedna z mieszkanek 
pl. Hallera.

Zarząd Dróg Miejskich, który 
decyduje o remontach ulic, a tak-
że Zarząd Transportu Miejskiego, 
który ma wpływ na to, w jakim 
stanie są zatoki autobusowe, za-
słaniają się planami centrum lo-

kalnego i przekonują, że dopóki 
centrum nie powstanie, dopóty 
one nie mogą działać.

– To największy projekt cen-
trum lokalnego w Warszawie, to 
bardzo duże wyzwanie – tłuma-
czyła podczas sesji rady dzielnicy 
Joanna Tymińska, zastępca dy-
rektora Biura Rozwoju Gospodar-
czego Warszawy. To tłumaczenie 
nie satysfakcjonowało radnych. 
– Miasto ma problem i nie jest  
w stanie poradzić sobie z reali-
zacją własnego pomysłu – powie-
dział Kamil Ciepieńko, radny ze 
stowarzyszenia Kocham Pragę. 
– Dla mieszkańców priorytetem 
jest remont chodników i pode-
stów. To etap, którego wciąż nie 
możemy się doczekać.

– Dzielnica jest tak samo odpo-
wiedzialna – przekonywała z kolei 
Joanna Tymińska. I zaapelowała 
do władz Pragi-Północ o wspar-
cie i wyznaczenie koordynatora, 
który pomoże w przeprowadzeniu 
skomplikowanych procesów in-
westycyjnych.

Okazało się, że już w 2019 r. 
władze dzielnicy wysłały pismo 
do Biura Rozwoju Gospodarcze-
go, w którym znalazły się zarów-
no propozycja koordynatora, jak 
i kosztorys remontów ciągów 

komunikacyjnych. – Trudno nie 
odnieść wrażenia, że straciliśmy 
jeden rok – komentował radny 
Ciepieńko. W piśmie jest mowa 
o blisko 7 mln zł, które mają po-
zwolić przeprowadzić potrzebny 
remont. Jeszcze podczas sesji 
wiceburmistrz dzielnicy Dariusz 
Kacprzak poinformował, że po-
nownie przesłał pismo, już bez-
pośrednio do Joanny Tymińskiej. 
Zaznaczył jednak, że kosztorys 
będzie wymagał aktualizacji.

CENTRUM LOKALNE 
PRZEROSŁO MIASTO

PRZESTRZEŃ PRAGI  Prawie 7 mln zł – tyle może kosztować kolejny etap budowy 
Centrum Lokalnego Plac Hallera. Władze miasta deklarują pomoc, ale liczą też na wsparcie 
dzielnicy. Projekt trwa od 2015 r. i nic nie wskazuje na to, że szybko się skończy.

Redakcja
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Kontrowersje budzi też pomysł 
przeniesienia pętli autobusowej  
z pl. Hallera. – To tylko sugestie  

i propozycje – uspokajał Andrzej Ja-
worski z JAZ+Architekci, odpowie-
dzialny za projekt architektoniczny 
centrum lokalnego. Wskazał też, że 
po analizach drogowców ruch au-
tobusów na placu pozostanie bez 
zmian, pętla zaś może być przenie-
siona. – Nic nie zostało jednak osta-
tecznie przesądzone – przekonywał.

Jednym z pomysłów jest przenie-
sienie pętli autobusowej na rondo 
Starzyńskiego. Ta koncepcja może 
jednak się zmienić, bo tuż za rondem, 

w kierunku Żerania, powstają pla-
ny nowych osiedli mieszkaniowych. 
Niewykluczone więc, że to właśnie 

tam powstanie pętla. Co na to miesz-
kańcy? Zdania są podzielone.

Radny Kamil Ciepieńko zapropo-
nował, żeby w najbliższym czasie 
odbyła się komisja architektury, 
na której osoby zainteresowane: 
radni, urzędnicy i architekci, raz 
jeszcze przyjrzą się planom cen-
trum lokalnego. – Priorytetem są te 
etapy, które bezpośrednio dotyczą 
mieszkańców Pragi, czyli chodni-
ki, ulice i porządek z miejscami do 
parkowania – mówi radny.
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Nowe oświetlenie pojawi się na 
całej ulicy. 58 latarni zostanie za-
stąpionych nowoczesnymi słupami 
oświetleniowymi. Dodatkowo po-
jawi się też 21 latarni, które będą 
oświetlały chodnik. Na wszystkich 
latarniach zawiśnie łącznie 97 
LED-owych opraw.

– Inwestycja poprawi bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego. Przede 
wszystkim po zmroku będzie ja-
śniej. Zmniejszy się również ryzy-
ko wystąpienia awarii, bo inwesty-
cja zakłada wymianę przewodów 
– ułożonych w ziemi 
zostanie 940 m nowego 
okablowania. Redukcji 
ulegnie zużycie energii 
elektrycznej, bo oprawy 
LED-owe do zapewnie-
nia lepszego światła po-
trzebują zdecydowanie 
mniej prądu niż lampy 
sodowe – przekonują 
przedstawiciele Zarzą-
du Dróg Miejskich.

W ramach przebu-
dowy oświetlenia na  
ul. Ratuszowej doświe-
tlonych zostanie sześć 

przejść dla pieszych bez sygnali-
zacji: dwie zebry na skrzyżowa-
niu z ul. Targową i po jednej przy 
wejściu do zoo, przy skrzyżowaniu  
z ul. Namysłowską oraz przy wlo-
cie ul. Harnasie, a oprócz tego jed-
no przejście na skrzyżowaniu ulic 
Targowej i 11 Listopada.

Drogowcy zaplanowali też re-
mont sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej  
i pl. Hallera. Remont obejmie m.in. 
wymianę sygnalizatorów i kabli. 
Światła zostaną też wyposażone  
w automatyczną detekcję pieszych 
i pojazdów.

ŚwIATłO 
dlA PRAGI

INWESTYCJE  Drogowcy ogłosili przetarg 
na modernizację oświetlenia na ul. Ratuszowej. Jeszcze  
w tym roku stare betonowe latarnie zostaną zastąpione no-
wymi słupami z LED-owymi oprawami. Ma być jaśniej, bez-
pieczniej i taniej.

Redakcja

Rośliny pojawią się  
w reprezentacyjnych 
miejscach stolicy. Na 
Pradze, przy skrzyżo-
waniu al. Solidarności  
z ul. Jagiellońską i przed 
katedrą św. Floriana, za-
kwitną tulipany. Dodat-
kowo w konstrukcjach 
kwiatowych w okolicy 
katedry – bratki, sto-
krotki i pierwiosnki,  
a przy skrzyżowaniu  
al. Solidarności i ul. Tar-
gowej – niezapominajki, pierwiosn-
ki i stokrotki. Przy wejściu do parku 
Praskiego, od al. Solidarności, poja-
wią się też bratki.

Wiosną w rabatach bylinowych 
i na trawnikach w pasach drogo-
wych będzie można podziwiać 
kilkaset tysięcy kwitnących roślin 
cebulowych posadzonych w latach 
2019–2020 – są to m.in. tulipany 
w różnych odmianach, śnieżniki 
lśniące, krokusy, szachownice ce-
sarskie, narcyzy, czosnki olbrzy-
mie. W poprzednim numerze „Prze-
glądu Praskiego” pisaliśmy też  
o nasadzeniach przy ul. Radzymiń-

Reklama

KRÓTKO Z PRAGI

Zmarł Jarosław Zieliński, historyk 
architektury, varsavianista, pisarz 
i publicysta. Autor i współautor 
kilkudziesięciu publikacji poświę-
conych Warszawie, w tym przede 
wszystkim serii „Atlas dawnej ar-
chitektury ulic i placów Warszawy”. 
Autor kilkuset prac studialnych, 
artykułów naukowych i popularno-
naukowych, felietonów, artykułów 
prasowych oraz kilkudziesięciu 
scenariuszy telewizyjnych. Wielo-
krotnie nagradzany za zasługi dla 
stolicy oraz  za twórczość literacką 
w dziedzinie varsavianów. Jarosław 
Zieliński zmarł we wtorek 27 kwiet-
nia. Miał 63 lata.

Praga-Północ zyskała nowe po-
łączenie wodne z lewobrzeżną 
Warszawą. Prom będzie cumował 
przy plaży Rusałka, na wysokości  
ul. Ratuszowej. Dopłyniemy nim 
do Śródmieścia, na wysokości 
Multimedialnego Parku Fontann. 
Do końca czerwca br. prom bę-
dzie kursował w sobotę, niedzielę 
i święta, a od 1 lipca będzie już pły-
wał codziennie. Prom może jedno-
razowo zabrać 40 osób. Może też 
przewozić rowery.

Miasto nie zapomni

Promem na Pragę

Kolejarze planują modernizację 
linii średnicowej. Obok budowy 
nowych przystanków, przy rondzie 
de Gaulle’a oraz przy Wybrzeżu 
Kościuszkowskim, transformację 
przejdzie także stacja Warszawa 
Wschodnia. Powstanie tam hala 
przykrywająca wszystkie perony. 
Przebudowany zostanie również 
układ podziemny stacji, który za-
kłada poszerzenie ciągów komuni-
kacyjnych, tworząc bardziej kom-
fortowe warunki obsługi ruchu 
pasażerskiego.

Peron pod dachem

Redakcja

ZIELEŃ  Trwają wiosenne nasadzenia 
roślin kwitnących przy ulicach i w parkach. Stolicę ozdo-
bią tysiące stokrotek, niezapominajek, bratków i tulipanów  
w różnych barwach. Sprawdziliśmy, jakie kwiaty pojawią się 
na Pradze-Północ.

dzielnica 
w kwiatacH

skiej, przy której pojawią się nowe 
krzewy, w tym róże, w liczbie ponad 
2 tys. szt. Przy ul. Okrzei pojawi się 
z kolei aż 300 szt. japońskich krze-
wów o nazwie Genpei.

Miejscy ogrodnicy prowadzą też 
przeglądy drzew przy ul. Szwedz-
kiej oraz przy ulicach Inżynier-
skiej, Wileńskiej, Dąbrowsz-
czaków oraz Okrzei. Wiosenne 
porządki trwają też w parku Pra-
skim; ogrodnicy m.in. grabią wy-
brane trawniki. – Nie prowadzi-
my tych zabiegów pod krzewami  
i drzewami, aby opadłe liście chro-
niły ich korzenie – zapewniają.Ulica Ratuszowa. Fot. zdm

nasadzenie w parku Praskim

Konserwator zabytków postano-
wił o wpisaniu kolejnej praskiej 
kamienicy do rejestru. Zabytkiem 
został budynek frontowy wraz  
z oficynami i terenem posesji przy 
ul. Okrzei 30. Zabudowa powsta-
wała etapami w latach 1879–1900.

Nowy zabytek
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PIERwSZA ROcZNIcA 
ŚMIERcI PANA PAwłA

Przez prawie 30 lat dokumentował, 
badał, a przede wszystkim popula-
ryzował tę wyjątkową i autentyczną 
część Warszawy, odczarowując ją  
z licznych negatywnych stereoty-
pów. Przeprowadził niezliczoną 
ilość odczytów, wystaw i spotkań 
przeznaczonych dla mieszkańców, 
głównie w lokalnych bibliotekach, 
w domu kultury, kinie Praha czy w 
Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ. 

Pan Paweł kochał Pragę nie tylko 
architektonicznie. Niemal zawsze 
martwił się o kogoś, a nie o siebie, 
o sąsiada, o samotną matkę wy-
chowującą troje dzieci, o chłopca, 
który przez dwa tygodnie chodził 
w tym samym ubraniu, albo o to, 
czy bezdomny pan, mieszkający 
na skwerku, ma co jeść. Oprócz 
olbrzymiej empatii bijącej od Pana 
Pawła na co dzień zachwycało mnie 
w nim wiele innych rzeczy: szero-
ka wiedza, niebywała skromność, 
zawsze elegancki wygląd i ubiór, 
nawet gdy szedł po bułki do sklepu. 
Miał niesamowite poczucie humoru 
i olbrzymi dystans do siebie. Impo-

WSPOMNIENIE  Pana Pawła Elszteina poznałem w 2002 r. w parku Skar-
szewskim, podczas obchodów rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Był to dla 
mnie wielki zaszczyt, gdyż wychowałem się na jego książkach poświęconych tematy-
ce lotnictwa i budowy latawców. Bardzo szybko zaprzyjaźniliśmy się, mieliśmy bowiem 
wspólną pasję – fascynację Pragą, dzielnicą, na której Pan Paweł się urodził, wychował  
i mieszkał przez całe życie.

PiotR stRyczyŃski,
towaRzystwo PRzyjaciÓł PRagi

Jak wziąć udział w konkursie? Wystar-
czy nagrać własny utwór i zgłosić swój 
udział. Styl muzyczny nie ma znacze-
nia – dzielnica zaprasza zarówno so-
listów, jak i całe zespoły, amatorów 
oraz profesjonalistów. Zgłoszenia do  
23 maja. Najlepsi 
wystąpią podczas 
koncertu finałowego 
9 czerwca na Pradze-
-Północ.

Klasyczny war-
szawski walc „Bal na 
Gnojnej”, „Sen o War-
szawie” Czesława Nie-
mena czy współczesny utwór „Życie 
Warszawy” Hemp Gru i przyjaciół – to 
utwory doskonale znane wszystkim 
warszawiakom. Tym starszym moż-
na nadać drugie życie, tym nowszym  
– nowe brzmienie.

Urząd Dzielnicy Praga-Północ ra-
zem z Warsaw Tribute zapraszają 
do udziału w konkursie muzycz-
nym „Nowe Brzmienie Warszaw-
skich Ulic”. Wystarczy przygoto-
wać aranżację znanej piosenki lub 
napisać tekst i nagrać zupełnie 
nowy utwór. – To konkurs dla arty-
stów, którym Warszawa jest bliska. 
Zapraszamy każdego, kto kocha 

muzykę i ma pomysł na stworzenie 
wyjątkowego przeboju – zachęca 
Ilona Soja-Kozłowska, burmistrz 
dzielnicy Praga-Północ.

Konkurs skierowany jest do wo-
kalistów oraz zespołów. Urząd 
czeka na zgłoszenia od 15 kwiet-
nia do 23 maja 2021 r. Następnie 

jury wybierze najlepszych wyko-
nawców, którzy wystąpią podczas 
Koncertu Finałowego 9 czerwca 
na Pradze-Północ. Obok nich na 
scenie pojawią się artyści zwią-
zani z Pragą-Północ – Kapela 
Praska, CzessBand & Cała Praga 
Śpiewa, Praski.

Spośród zgłoszeń, które wpłyną  
w ramach konkursu „Nowe Brzmie-
nie Warszawskich Ulic”, przyznana 
zostanie także nagroda warszaw-
skiej publiczności. Zakwalifikowa-
ne utwory wezmą udział w inter-
netowym głosowaniu na stronie: 
www.warsawtribute.pl.

Redakcja

nowe PRaskie 
BRzmienie

„Wystarczy przygotować aran-
żację znanej piosenki lub napi-
sać tekst i nagrać nowy utwór”.

Reklama

dakcji tekstów związanych z histo-
rią Pragi, konsultacji przeprowa-
dzanych kwerend i inwentaryzacji 
praskich kamienic. Pozostanie jed-

ną z najbardziej zasłu-
żonych osób na 

kartach historii 
Pragi i moim 
serdecznym 

przyjacie-
lem. 

nował mi sztuką wypowiadania się, 
dostosowaną zawsze zarówno do 
okoliczności, jak i adresatów wypo-
wiedzi, pozbawioną współczesnych 
uproszczeń czy obcojęzycznych za-
pożyczeń. 

Przez większość życia mieszkał 
na czwartym piętrze, w ponad 
stuletniej kamienicy, bez cen-
tralnego ogrzewania, bez win-
dy. Kilka lat temu zamonto-
wano w jego klatce zamek na 
klucz bez domofonu, więc przy 
każdej wizycie musiał schodzić 
na dół, by otworzyć komuś drzwi. 
Dwa lata namawiałem go na złoże-
nie wniosku o zamianę mieszkania. 
Mówił, że są inni, bardziej potrze-
bujący, ale w końcu się udało. Prze-
prowadzki nie doczekał, zmarł  
w wieku 98 lat. Pozostawił po so-
bie mnóstwo publikacji, zdjęć  
i niezliczoną ilość wspomnień. 
Jego upór i konsekwencja do-
prowadziły do reaktywacji To-
warzystwa Przyjaciół Pragi, 
nad którego upadkiem ubole-
wał przez wiele lat. Od 2013 r. 
rozpoczęliśmy z Panem Paw-
łem szeroką współpracę, która 
dotyczyła przede wszystkim re-

KONKURS  Nowe interpretacje lub aran-
żacje warszawskich szlagierów, a może nawet zupełnie 
nowa piosenka o stolicy? Praga-Północ organizuje konkurs 
muzyczny „Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic”.



7Bezpłatny magazyn mieszkańców Pragi-Północ

Gwara praska, czyli jedna  
z odmian warsiaskiej nawijki 
(gwary warszawskiej), cha-
rakteryzuje się m.in. licznymi 
zapożyczeniami z języków ob-
cych, zwłaszcza z niemieckie-
go, rosyjskiego i jidysz. Jak 
każda inna z czasem podda-
wana jest ewolucji. Zobaczmy 
zatem, co z niej zostało we 
współczesnym języku młodzie-
żowym prażan.

Stawisko to dawny majątek Ja-
rosława Iwaszkiewicza, polskie-
go pisarza, czterokrotnie nomi-
nowanego do Nagrody Nobla  
w dziedzinie literatury. Majątek 
pierwotnie należał do Stanisła-
wa Wilhelma Lilpopa, ojca Anny 
Iwaszkiewicz i właściciela mająt-
ku w pobliskim Brwinowie.

W parku są wytyczone ścieżki, 
które pozwalają na krótki spacer 
po dawnym ziemskim majątku. 
Możemy podziwiać w nim m.in. 
wiekowe sosny. Jedna z dróg 
prowadzi do kapliczki położonej  
w zachodniej części parku.

Na terenie parku są też wiata ze 
stołem, miejsce na ognisko i plac 
zabaw dla dzieci.

Dworek Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów pełni dziś funk-
cję muzeum. W środku znajdzie-
my rękopisy, książki, obrazy, mu-

zykalia i ikonografie oraz wiele 
innych przedmiotów, pamiątek 
po dawnych właścicielach.

Jak dojechać?
Na terenie parku znajdują się 

dwa parkingi dla samochodów. 
Z Pragi-Północ dojedziemy tu sa-
mochodem w niecałe 40 minut. 
Do Stawiska można też dojechać 
pociągiem, do stacji Podkowa Le-
śna Zachodnia (następnie space-
rem do parku, ok. 15 minut) lub 
stacji Podkowa Leśna Główna 
(dojście – ok. 25 minut).

Z powodów obostrzeń związanych 
z pandemią COVID-19, zanim od-
wiedzimy Stawisko, warto sprawdzić 
stronę muzeum: www.stawisko.pl.

MAJOwA wYcIEcZKA 
Z PRAGI dO STAwISKA

WYCIECZKA  Stawisko to park i muzeum  
w Podkowie Leśnej położone w zachodniej części Mazow-
sza. Z Pragi-Północ dojedziemy tu samochodem w niespeł-
na 40 minut. W parku znajdują się zabytkowy dworek Anny  
i Jarosława Iwaszkiewiczów, plac zabaw i teren do spacerów.

kamil ciePieŃko

Wracając ostatnio do domu, mu-
siałam zrobić przystanek na jed-
nej klatówie (na klatce), gdzie stali  
i kręcili nawijkę (rozmawiali) moi 
byli uczniowie z jednej z praskich 
podstawówek, w których byłam ich 
„panią od polskiego” podczas praktyk 
nauczycielskich. A że podobno byłam 
spoko, różnica wieku już się zatarła, 
to po latach jesteśmy już na „ty”.

– No i, Anka, wbijamy się na kwa-
drat do Olki, a tam jej starzy znów 
kręcą awanti. Jej stary to normalnie 
dzban. Deszcz napierd…. Zaraz ktoś 
wezwie psy… No nie ma gdzie zro-
bić wbitki na kwarcirę.

– Aha – odpowiadam, nie bardzo 
wiedząc, o co kaman (o co cho-
dzi), ale przecież się nie przyznam, 
że nie wiem, co to awanti, dzban  
i w czym był problem. – I co zrobi-
liście? Chyba nie mokliście? – za-
gajam zdesperowana. – No rejczel. 
Poszliśmy do Grubego, on już jest 
sam na chacie.

Uff. Poszli do kolegi, który miesz-
ka już sam. A może z jakąś Rachel? 
Szybko zmieniłam temat, pogadali-
śmy o maseczkach i koronie, i od-
daliłam się, by zatopić się w necie  
i skumać, o czym była ta nawijka.

I już wiem: kręcić awanti to robić 
awanturę, dzban to głupek, a Rej-
czel nie jest dziewczyną Grubego, 
tylko słowem „raczej” wymawianym 
a la angielski.

To klasyczny przykład obec-
nej gwary młodzieżowej, w której 
przeważają niestety wulgaryzmy  
i zapożyczenia (kwarcira – z niem.; 
awanti, rejczel – z ang.). A gdzie 
gwara praska? Ano w nawijce, któ-
ra w internetowym Słowniku Gwa-
ry Warszawskiej definiowana jest 
jako „mowa, wypowiedź” i istnieje 
w gwarze dzielnicowej Pragi od po-
nad 150 lat. Tylko czy oni pamiętają 
jeszcze z lekcji, co to jest nawijka, 
i zdają sobie sprawę, że ją właśnie 
kręcili? I gdzie popełniłam błąd  
w nauczaniu podczas praktyk?

wsPÓłczesna 
nawijka 
waRsiaska 
na klatÓwie

OD A DO Z

anna zalewska

muzeum im. anny i jarosława 
iwaszkiewiczów w stawisku,  
ul. gołębia 1, 05-807 Podkowa leśna,  
tel. 22 758 93 63, 508 300 698,  
e-mail: stawisko@stawisko.pl

sPieszmy się sPisaĆ
SPIS POWSZECHNY  Każda osoba, niezależnie 

od wieku czy obywatelstwa, jest zobowiązana do wzię-
cia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności  
i Mieszkań. Spisać musimy się do 30 września br. Najpro-
ściej zrobić to przez internet, ale można też skorzystać  
z pomocy urzędników. W budynku urzędu dzielnicy Praga-
-Północ przygotowano specjalne stanowisko.

Najważniejszy cel spisu to po-
znanie sytuacji demograficznej 
i mieszkaniowej warszawskiej 
Pragi-Północ i całej Polski. Dzięki 
tym danym będzie można anali-
zować zmiany, jakie zaszły w pro-
cesach społecznych i ekonomicz-
nych od czasu ostatniego spisu 
powszechnego w 2011 r. Wyniki 
spisu posłużą też do planowania 
działań w takich obszarach jak 
m.in. rodzina, rolnictwo czy ry-
nek pracy.

Każda osoba mieszkająca w Pol-
sce, niezależnie od posiadanego 
obywatelstwa czy wieku, jest zo-
bowiązana do udziału w spisie. 
W imieniu dzieci spisu dokonują 
rodzice lub opiekunowie prawni.
Warto również pamiętać o spisa-

niu współmieszkańców przeby-
wających za granicą, jeśli nadal 
są zameldowani na stałe w na-
szym mieszkaniu.

Żeby spisać się samemu przez 
internet musimy wejść na stronę 
spis.gov.pl. Do elektronicznego 
formularza należy zalogować się, 
korzystając z profilu zaufanego 
lub podając numer PESEL wraz 
z nazwiskiem rodowym matki. 
Dla cudzoziemców bez numeru 
PESEL przewidziano odrębny 
tryb logowania z wykorzystaniem 
poczty e-mail.

Osoby, które nie mają dostępu do 
internetu, mogą spisać się w jed-
nym z 18 punktów samospisowych 
uruchomionych we wszystkich 
urzędach warszawskich dzielnic, 

również na Pradze-Północ przy  
ul. Kłopotowskiego 15. Na spisują-
ce się osoby czeka specjalnie przy-
gotowane stanowisko.

W Warszawie przy ul. Kruczkow-
skiego 2 – w Biurze Administracji 
i Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miasta – działa stanowisko dla 
osób głuchych. Aby skorzystać 
ze stanowiska, należy wcześniej 
się umówić pod adresem e-mail: 
nsp2021@um.warszawa.pl.

Jeżeli z ważnych powodów nie 
udało nam się spisać przez inter-
net, to należy spodziewać się te-
lefonu lub nawet wizyty rachmi-
strza. Pamiętajmy, nie można mu 
odmówić. Brak współpracy może 
skończyć się nałożeniem grzywny.

Wizyta rachmistrza to jednak 
ostateczność. Spis metodą bezpo-
średnią skierowany jest głównie 
do osób starszych, które na co 
dzień nie korzystają z interne-
tu. To z kolei pole do popisu dla 
oszustów, którzy podszywając się 
pod rachmistrzów, mogą próbo-
wać wymusić od nas dane.

W razie podejrzeń co do osoby 
rachmistrza należy jak najszybciej 
powiadomić policję dzwoniąc pod 
numer alarmowy 112.
Wszystkie dane osobowe przetwa-

rzane w ramach spisu są poufne 
i podlegają szczególnej ochronie. 
Rachmistrzowie i pracownicy sta-
tystyki publicznej są obowiązani do 
przestrzegania tajemnicy statystycz-
nej. Za jej złamanie grozi kara pozba-
wienia wolności do trzech lat.

Dlatego pamiętajmy:
- tożsamość rachmistrza można po-
twierdzić na infolinii spisowej pod 
numerem 22 27 999 99;
- w spisie nie ma pytań dotyczą-
cych zarobków, dochodów, zgroma-
dzonych oszczędności czy nazwy 
banku, w którym przechowujemy 
pieniądze;
- rachmistrz nie żąda dowodu oso-
bistego i nie pyta o jego numer;
- rachmistrz wyposażony jest  
w identyfikator i urządzenie mobilne;
- rachmistrz nie żąda wejścia do 
mieszkania.
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