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TERMEK

Praga siê zmienia
O tym, jak zmienia siê Praga Pó³noc, opowiedzia³ nam
burmistrz dzielnicy, Piotr Zalewski.
- Praga zmienia siê przez wojn¹ œwiatow¹, a nawet
ca³y czas - w ró¿nych wymia- przed 1900 rokiem. Ta prawrach, na ró¿nych p³aszczy- dziwa, stara Warszawa ma
znach. Zmienia siê infrastruk- swoje bol¹czki, które staramy
tura - budujemy drug¹ liniê siê likwidowaæ. Przede
metra, remontujemy ulice, wszystkim remontujemy staktóre od lat nie by³y remonto- re budynki. Dziêki programowane: Markowsk¹, Brzesk¹ wi „ciep³o sieciowe”, realizoKawêczyñsk¹. Praga to miej- wanemu przez Biuro Polityki
sce historyczne, gdzie zacho- Lokalnej, uda³o siê doposawa³ siê dawny uk³ad drogo- ¿yæ 20 budynków w centralwy, architektoniczny i urbani- ne ogrzewanie; w zesz³ym
styczny. Ponad 90% budyn- roku by³y to budynki przy ulików powsta³o przed II wojn¹ cy Strzeleckiej 2 i 4. Ten proœwiatow¹, wiele - przed I gram na pewno bêdzie kontynuowany. Praga nale¿y do
STOMATOLOGIA czo³ówki dzielnic pod wzglêdem iloœci mieszkañców, koPROMOCJA
rzystaj¹cych z lokali komunalnych; tymczasem wiele z nich
- wype³nienia 80-90 z³
wymaga powa¿nej interwen- zni¿ki na protezy
cji. To ogromny problem, bo
- korony porcelanowe 430 z³ od 1989 roku nie budowano
- protezy acetalowe
w naszej dzielnicy mieszkañ
ul. Jagielloñska 3 komunalnych, i nie ma, po
gdzie przenieœæ lokatel. 22 619-99-99 prostu,
torów na czas remontu ich
22 818-44-77
lokali. W zwi¹zku z tym w
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
zesz³ym roku oddaliœmy do
dokoñczenie na str. 3

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê • ¯arówki
• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)
• Gniazda i wy³¹czniki • Baterie
• Przed³u¿acze • Rury PCV i puszki
• Torebki strunowe • Oprawa prac
• Artyku³y papiernicze
• Druki akcydensowe
• Zdjêcia do dokumentów
• Piecz¹tki • Wydruki i ksero 19 gr

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00
sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³
ROZLICZAMY PITY - 30 z³

Przyjazna Targowa
o krok bli¿ej
Im bli¿ej zakoñczenia budowy drugiej linii metra, tym
bardziej pal¹ce staje siê pytanie o przysz³y wygl¹d ulicy
Targowej. Nie ustaj¹ starania spo³eczników o zmianê
projektu odtworzeniowego, który przywraca³by wszystkie
dotychczasowe uci¹¿liwoœci: ha³as, zanieczyszczenie
powietrza i utrudnienia w poruszaniu siê pieszych.
Spo³eczny projekt dla Tar- blicznych i wpisuje siê w progowej opiera siê na najlep- gram rewitalizacji przygotoszych wzorcach w zagospo- wywany przez miasto. Zak³adarowaniu przestrzeni pu- da oddanie chodników pieszym oraz przeznaczenie
jednego pasa pod parkowanie i drogê rowerow¹. Spo³ecznicy zaproponowali te¿
utworzenie deptaka na Z¹bkowskiej na odcinku miêdzy
ul. Targow¹ i Brzesk¹, co pozwoli³oby na uwolnienie potencja³u tego miejsca. Poparcie dla spo³ecznego projektu
wyrazi³a Dzielnicowa Komisja
Dialogu Spo³ecznego, a
ostatnio tak¿e rada dzielnicy,
najpierw w postaci stanowisk
komisji infrastruktury oraz
polityki spo³ecznej, bezpieczeñstwa i samorz¹du, powsta³ych po uprzedniej wizji
dokoñczenie na str. 4
Zgodnie z pismem Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka z 2012 r.
„osiedle nie powinno byæ dopuszczone do u¿ytkowania
bez wybudowanej drogi”. Jak RABAT DO 30%
to siê wiêc sta³o, ¿e osiedle
funkcjonuje bez drogi? T¹ Drzwi antyw³amaniowe
spraw¹ na wniosek InicjatyRolety • ¯aluzje
wy Mieszkañców Bia³o³êki
Verticale • Parapety
(IMB) zaj¹³ siê Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowla- ul. Wysockiego 26
nego, który w 2013 r. stwierpawilon 3
dzi³, ¿e podstaw¹ do prowa22 675-05-03
dzenia robót budowlanych

Odzyskaæ zdemontowan¹ drogê
Mieszkañcy osiedla przy ul. Przyrzecze na Bia³o³êce
wspierani przez stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkañców
Warszawy (IMW) tocz¹ bój o odzyskanie drogi, któr¹ im
zabrano tu¿ po odbiorze domów. Obecnie zamiast drogi
maj¹ jedynie dziury, wyrwy i b³oto.
Ta absurdalna sprawa to- wano i przeniesiono na inne
czy siê ju¿ od kilku lat. De- miejsce budowy. Dlaczego
weloper, firma Koneksim, tak siê sta³o? Dzia³ka, na któzbudowa³ osiedle domów jed- rej znajdowa³a siê droga, nanorodzinnych wraz z prowa- le¿y do dewelopera, a wiêc
dz¹c¹ do niego betonow¹ teoretycznie mo¿e on zrobiæ
drog¹. Mieszkañcy zap³acili ze swoj¹ w³asnoœci¹, co
za domy, podpisali akty nota- chce. Jednak aby otrzymaæ
rialne, po czym spostrzegli pozwolenie na budowê, nalesiê, ¿e ich drogê zdemonto- ¿y spe³niæ pewne warunki.

OKNA PCV

dokoñczenie na str. 5

501-108-297

BADANIE S£UCHU
ul. D¥BROWSZCZAKÓW 5A
tel. 22 392 05 67
Osobom niepe³nosprawnym proponujemy
wizyty domowe tel. 22 392 76 19

Dobro zwierz¹t
przede wszystkim
Zamieszczaj¹c w poprzednim numerze gazety materia³ dotycz¹cy pomocy dla kotów wolno ¿yj¹cych, nie
spodziewaliœmy siê tak wielu komentarzy, jakie dotar³y
do redakcji. Okazuje siê, ¿e gwa³towne emocje towarzysz¹ce temu problemowi nie s¹ bynajmniej spowodowane
stosunkiem ludzi do zwierz¹t, ale konfliktami miêdzy
ludŸmi. Oby te konflikty nie odbi³y siê niekorzystnie na
sytuacji tych, którym mamy pomagaæ.
Jest wielu ludzi dobrej woli, nych fundacji i wreszcie wolonktórym los bezdomnych, czê- tariusze, karmi¹cy koty wolno
sto chorych i g³odnych zwie- ¿yj¹ce w piwnicach, na porz¹t, nie jest obojêtny. To s¹ dwórkach i przydomowych
urzêdnicy dzielnicowych wy- ogródkach. To wspaniali ludzia³ów ochrony œrodowiska, dzie, którzy du¿o robi¹ dla
pracownicy Towarzystwa zwierz¹t, ka¿dy na swoim odOpieki nad Zwierzêtami, za³o- cinku. Szkoda, ¿e czasami,
¿yciele ró¿nych dobroczyndokoñczenie na str. 2

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

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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Dobro zwierz¹t przede wszystkim
dokoñczenie ze str. 1

zamiast dobrej wspó³pracy,
zdarzaj¹ siê wœród karmicielek
nieporozumienia, podsycane
wzajemnymi pretensjami.
Po opublikowaniu w 2. numerze Nowej Gazety Praskiej
artyku³u „Pomoc kotom wolno
¿yj¹cym” dostaliœmy kilka telefonów od karmicielek, zarzucaj¹cych nam zamieszczanie
nieprawdziwych informacji.
Karmicielka (co prawda nie
zarejestrowana) z Bródna
zwróci³a mi uwagê, ¿e sytuacja kotów wolno ¿yj¹cych na
Targówku nie tylko nie jest tak
dobra, jak to przedstawi³am,
ale wrêcz tragiczna. S¹ miejsca, jak np. przy Turmonckiej
12, 14 i 15, oraz na terenie
stadionu „Polonez”, gdzie koty
pozbawione s¹ wszelkiej opieki, nikt ich nie karmi, nie sterylizuje i nie leczy, a Wydzia³
Ochrony Œrodowiska nie kontroluje tego stanu.
El¿bieta K. skar¿y³a siê na
bezkarnoœæ dozorczyñ i administratorek domów, które
rozsypuj¹ w piwnicach zabójczy dla kotów (i ludzi te¿)
chlor oraz dosypuj¹ trucizny
do wy³o¿onej przez karmicielki karmy. Twierdzi³a, ¿e na jej
proœby i apele o pomoc nie
reaguj¹ ani urzêdnicy, ani stowarzyszenia i fundacje.
Druga z wolontariuszek,
zarejestrowana co prawda na
Pradze Po³udnie, ale karmi¹ca koty w ca³ej Warszawie,
Barbara K. przedstawi³a dramatyczn¹ sytuacjê panuj¹c¹
na ulicy Wileñskiej. W spalonej kamienicy przy Wileñskiej
5 zamkniêto bramê i uwiêziono mieszkaj¹cego tam kota,
skazuj¹c go na œmieræ g³odow¹. Kilka kotów zginê³o z
r¹k lokatorów-sadystów w
kamienicy przy Wileñskiej 13,
z powodu opiesza³oœci fundacji pomocowych. Przy Wileñskiej 1 zosta³o zamurowane
okienko piwniczne, którym
przedostawa³y siê koty. Podobnie sta³o siê na Ma³ej.
To tylko czêœæ skarg i tragicznych historii, jakie us³ysza³am, a najgorszy w nich
jest fakt, ¿e podobno nikt, nie
wy³¹czaj¹c urzêdników i fundacji oraz stowarzyszeñ dobroczynnych, nie chce pomóc.
Postanowi³am to sprawdziæ.
Naczelnik Wydzia³u Ochrony Œrodowiska dla dzielnicy
Praga-Pó³noc Piotr Banaszkiewicz przyzna³, ¿e sytuacja na
Wileñskiej by³a trudna, ale ju¿
zosta³a opanowana. Obieca³,
¿e miejsca te zostan¹ ponownie skontrolowane. Naczelnik
Wydzia³u Ochrony Œrodowiska
dla dzielnicy Targówek Anna
Sa³ata odes³a³a mnie do Stowarzyszenia w Obronie Zwierz¹t Dzikich i Udomowionych
„Mruczek”, z którym wspó³pracuje i do Warszawskiego Oddzia³u Towarzystwa Opieki nad
Zwierzêtami.
Inspektor Warszawskiego
Oddzia³u TOZ Monika Nowicka potwierdzi³a nie³atw¹ sytuacjê kotów na Pradze w rejonie Stalowej i Ma³ej oraz na
Targówku w okolicach Turmonckiej i stadionu Polonez,

zaznaczaj¹c, ¿e TOZ nie
mo¿e wszystkiemu zaradziæ.
- Mamy pod opiek¹ ca³¹
Warszawê, a takich potrzeb,
jak w wy¿ej wymienionych
miejscach, jest bardzo du¿omówi Monika Nowicka.
Chodzi o to, ¿e pokolenie
dotychczasowych karmicielek
zaczyna wymieraæ (tak siê
sta³o w bloku przy ul. Turmonckiej 15) i potrzebni s¹
nowi wolontariusze. Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami
dzia³a na zasadzie wolontariatu, wspó³pracuje co prawda z wydzia³ami ochrony œrodowiska, ale nie ma obowi¹zku karmienia, od³awiania i sterylizowania kotów. Te czynnoœci na Targówku wykonuje
stowarzyszenie „Mruczek”.
Stowarzyszenie zosta³o
zarejestrowane w 2000 roku,
ale prezes Urszula Durska
dzia³a w „kociej sprawie” ju¿

od 30 lat. Pocz¹tkowo, kiedy
w bródnowskich blokach by³y
istne kociarnie, aby ograniczyæ rozmna¿anie siê bezpañskich zwierz¹t podawa³a
kotkom œrodki antykoncepcyjne. PóŸniej sprowadzi³a z
Kanady klatkê-³apkê i odstawia³a koty do sterylizacji i kastracji. Obecnie, kiedy sytuacja jest ju¿ w miarê opanowana, kotów nie jest ju¿ tak
du¿o, „Mruczek” nadal koncentruje siê na trzech zadaniach: sterylizacja/kastracja i
leczenie, dokarmianie oraz
poprawa warunków ¿ycia.
- Najwa¿niejsza jest sterylizacja, bo los nikomu niepotrzebnych, niechcianych
zwierz¹t jest naprawdê
straszny - mówi Urszula Durska. - Dotyczy to zarówno
kotów wolno ¿yj¹cych, jak i
tych, które s¹ po prostu porzucane przez swoich w³aœci-

cieli. Nagminnie zdarza siê,
¿e ludzie chc¹c pozbyæ siê
problemu wyrzucaj¹ ciê¿arn¹
kotkê, która rodzi w piwnicy. I
wtedy musimy szukaæ domu
nie dla jednego zwierzaka,
ale ju¿ dla piêciu.
Dzia³aj¹ca w „Mruczku”
Barbara Lasoñ nie tylko dokarmia bródnowskie koty, ale
te¿ prowadzi tzw. dom tymczasowy, gdzie trafiaj¹ z³apane, wyci¹gniête z piwnic,
ma³e kociêta. Leczy je i szuka im dobrych domów. W tym
roku za³atwi³a ju¿ 11 adopcji.
- Na pocz¹tku grudnia
³apa³am koty na Turmonckiej
15 – mówi Barbara Lasoñ. –
Zabra³am stamt¹d dwa kociaki, z których jeden bardzo
szybko znalaz³ w³aœciciela, a
drugi, choæ te¿ zosta³ adoptowany, nie przyzwyczai³ siê
do nowego miejsca, wróci³ i
jest u mnie.

Zimowe Ptakokarmienie

Barbara Lasoñ pomaga
zwierzêtom unikaj¹c rozg³osu. Zna swoich podopiecznych, którzy czekaj¹ na ni¹
zawsze o tej samej porze. Jak
mówi: „maj¹ zegar w ogonku”. Dziêki niej ich ¿ycie sta³o siê znoœniejsze.
Wiêkszoœæ karmicieli to ludzie oddani swojej pasji. Czêsto jednak s¹ to ludzie starsi,
schorowani, maj¹cy w³asne
problemy. Niekiedy te problemy,
niespe³nione ambicje, a czasem po prostu nadmiar obowi¹zków mog¹ przeszkadzaæ
we wspólnym dzia³aniu, którego celem jest dobro zwierz¹t.

Prawda jest taka, ¿e potrzebni s¹ wolontariusze
do dokarmiania zwierz¹t w
zastêpstwie chorych karmicieli, chocia¿by jeden
dzieñ w tygodniu. Chêtni
mog¹ zg³aszaæ siê do Stowarzyszenia w Obronie
Zwierz¹t Dzikich i Udomowionych „Mruczek” e-mail:
kontakt@kotmiejski.pl,
mruczek@free.ngo.pl, tel.
887 156 135, 696 227 032
lub do Towarzystwa Opieki
nad Zwierzêtami Oddzia³ w
Warszawie, tel. kontaktowy:
22 831 98 94.
Joanna Kiwilszo

mo¿e bêdzie te¿ mieæ znaczenie dla integracji dzieci w szkole czy pracowników w firmie –
zaanga¿owanych w projekcie?
Relacje nadsy³ajcie na adres:
fundacja@nogawlape.org
- Na ¿yczenie mozna od
nas dostaæ „pakiet startowy”
w postaci karmnika z butelek
oraz plakatu, opracowanego
przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” (na zlecenie
Urzêdu Dzielnicy Ursynów).
O czym trzeba koniecznie
pamiêtaæ: Zaczynaj¹c dokarmiaæ ptaki musimy zadbaæ o to,
by regularnie uzupe³niaæ poda-

wane im po¿ywienie. Bêd¹ przylatywaæ do naszej sto³ówki nieraz z du¿ych odleg³oœci i utrata
energii, której nie uzupe³ni¹, bo
karmnik bêdzie pusty - mo¿e
okazaæ siê dla nich tragiczna.
Autorów najlepiej zorganizowanego Ptakokarmienia i
najbardziej interesuj¹cych relacji nagrodzimy Dyplomami
Ptakolubów, a informacje o
efektach akcji opublikujemy
na naszej stronie internetowej
oraz w lokalnych, warszawskich gazetach.
Renata Markowska
Noga w £apê

Fundacja „Noga w £apê. Razem idziemy przez œwiat.”
A wiêc do dzie³a:
inicjuje ogólnowarszawsk¹ akcjê Zimowe Ptakokarmienie.
- Urz¹dzajcie ptasie jad³oAdresujemy j¹ do wszystkich warszawiaków o wra¿liwych dajnie i bawcie siê ich podsercach, którzy zechc¹ zadbaæ o to, by nasi skrzydlaci gl¹daniem.
s¹siedzi mogli przetrwaæ zimê.
- Pochwalcie siê efektami
Jesteœmy im to winni, bo gólnie szko³y i przedszkola. swojej akcji. Do po³owy marca
nasze miasto wci¹¿ zabiera Nie ma lepszej metody na- czekamy na wasze relacje:
im miejsca schronienia i ¿ero- uczenia dzieci empatii wobec zdjêcia, filmy, opisy, ciekawe
wania. Kiedy w ciep³ym domu s³abszych ni¿ wdro¿enie ich spostrze¿enia. Opowiedzcie,
siadamy do posi³ku, pomyœl- do pomagania potrzebuj¹cym czy karmienie ptaków wp³ynêmy o ptakach za oknem, któ- zwierzêtom. Zaœ obserwacje ³o na wasz¹ wiedzê o nich i
re nie maj¹ siê gdzie ogrzaæ i karmnika pod okiem nauczy- poszerzy³o wasze zainteresonie znajduj¹ po¿ywienia w ciela mog¹ byæ pasjonuj¹cy- wanie œwiatem przyrody. A
œwiecie pozbawionym owa- mi, ¿ywymi lekcjami przyrody
dów i roœlin, gdy œnieg przy- i satysfakcjonuj¹c¹ nagrod¹
za poniesiony trud.
krywa zmro¿on¹ ziemiê.
Zapraszamy te¿ ma³e i
Informacje o tym, w jaki
CZESIA - m³oda kotka urodzona w maju 2013, mieszka³a
sposób dokarmiaæ ptaki, by du¿e firmy, zak³ady pracy, inw ruchliwym miejscu w centrum Warszawy. Obecnie jest pod
im pomóc, a nie zaszkodziæ, stytucje. Wszêdzie znajdzie
opiek¹ Stowarzyszenia Adoptuj Mnie i przebywa w domu tymznajdziecie w tekœcie „Zapro- siê drzewo lub kawa³ek placzasowym na Pradze P³d. Jest spokojn¹, zrównowa¿on¹
œmy je do sto³u... i poznajmy”. cyku, na którym mo¿ecie
kotk¹. Przyjazna wobec ludzi i innych kotów, mo¿e byæ
Na naszej stronie interneto- stworzyæ firmowy, spo³eczny,
adoptowana z siostr¹ Czarusi¹. £adnie korzysta z kuwety.
wej znajduje siê instrukcja stó³ dla ptaków. Odwdziêcz¹
Ma ksi¹¿eczkê zdrowia i jest zaczipowana. Zaszczepiona
w³asnorêcznego wykonania siê wam wiosn¹ i latem: œpiei odrobaczona. Na jednym oku ma lekk¹ mgie³kê, ale w
praktycznego karmnika z wem i ³owi¹c ogromne iloœci
niczym jej to nie przeszkadza. Bardzo lubi spaæ w umywalce
dwóch plastikowych butelek. komarów, much, meszek i ini piæ wodê z kranu oraz biegaæ za pi³eczk¹.
Wiele praktycznych porad nych uci¹¿liwych owadów.
Kontakt: Dorota tel. 506 622 890.
odszukaæ te¿ mo¿na na innych, „ptasich” forach.
Hotele stan¹ na wiosnê w
Wiemy, ¿e jest spora grupa
miastach wojewódzkich w ogólosób, które co roku dokarmiaj¹
nodostêpnych przestrzeniach
ptaki, wydaje nam siê jednak,
zielonych, gdzie owady znajd¹
¿e skala tej pomocy jest wci¹¿
W marcu rusza budowa hoteli dla dzikich owadów zapy- du¿o po¿ywienia i najlepiej
zbyt ma³a. Zale¿y nam na tym, laj¹cych, które w najwiêkszych polskich miastach stawia przyczyni¹ siê do poprawy jaby na ka¿dym podwórku zna- Greenpeace. Pierwszy stoi ju¿ na Polu Mokotowskim w koœci miejskiej przyrody. Znajd¹
laz³a siê ptasia sto³ówka, w Warszawie. Dziewiêædziesi¹t dziewiêæ kolejnych zapewni w nich schronienie takie owady
której do wiosny nie zabraknie schronienie pszczo³om, trzmielom i innym po¿ytecznym jak pszczo³y samotnice, trzmieodpowiedniego pokarmu. owadom, które z coraz wiêkszym trudem znajduj¹ dla siebie le i inne pszczo³owate, motyle,
Mo¿e jedni, dokarmiaj¹cy pta- bezpieczn¹ przestrzeñ w miastach. Greenpeace zaprasza do biedronki, z³otooki oraz tzw.
ki s¹siedzi, namówi¹ do tego wspó³pracy zarz¹dców i w³aœcicieli terenów zielonych w bzygowate, czyli owady z rzêinnych? Mo¿e razem postawi¹/ Warszawie oraz szko³y, organizacje pozarz¹dowe i inne du muchówek. Hotele zbudopowiesz¹ karmniki, które bêd¹ wspólnoty, które chcia³yby zaanga¿owaæ siê w projekt.
wane bêd¹ z naturalnych i powspólnie zaopatrywaæ? A
Œrodki na budowê stu hoteli szenia od zarz¹dców parków zyskanych w zrównowa¿ony
mo¿e mieszkañcy osiedla zosta³y zebrane we wrzeœniu i skwerów, wspólnot mieszka- sposób materia³ów. Zanim pozwróc¹ siê do administracji, by 2013 w ramach akcji „Adoptuj niowych, otwartych ogrodów jawi¹ siê w nich lokalni mieszsfinansowa³a podwórkowy Pszczo³ê”. Akcjê wspar³o po- dzia³kowych i innych ogólno- kañcy, hotele zostan¹ zasiedlokarmnik, o który dbaæ bêdzie nad piêæ tysiêcy osób. Jest to dostêpnych terenów zielo- ne pszczo³ami murarkami.
ca³a spo³ecznoœæ? Mamy ju¿ kolejna ods³ona kampanii ma- nych w miastach wojewódzOwady zapylaj¹ce s¹ nietaki przyk³ad w Warszawie: j¹cej na celu ochronê pszczó³ kich, którzy chcieliby, ¿eby zbêdne dla zdrowego funkcjokarmnik przy ul. Jagielloñskiej, miodnych i dziko ¿yj¹cych hotele dla dzikich zapylaczy nowania parków i zieleni w miapostawiony przez admini- owadów zapylaj¹cych, które stanê³y w³aœnie u nich. Do stach, gdzie ich naturalne siestracjê osiedla Robotniczej masowo wymieraj¹ m.in. w Greenpeace mog¹ zg³aszaæ dliska s¹ coraz czêœciej niszczoSpó³dzielni Mieszkaniowej wyniku chemizacji rolnictwa, siê równie¿ szko³y, organiza- ne. Obecnoœæ hotelu zapewni
Praga po pertraktacjach z zmian klimatycznych, chorób cje pozarz¹dowe, grupy s¹- jednak nie tylko wiêksz¹ iloœæ
miejscowymi ptakolubami.
oraz niszczenia ich siedlisk.
siedzkie i kooperatywy, które owadów zapylaj¹cych, a co za
Do udzia³u w akcji PtakoDo koñca kwietnia 2014 r. chcia³yby obj¹æ patronat nad tym idzie - wiêksz¹ iloœæ zawi¹karmienia zapraszamy szcze- Greenpeace przyjmuje zg³o- hotelami w swoich miastach. zanych owoców, a w przysz³o-

Kto przygarnie Czesiê

Hotele dla owadów

œci kwitn¹cych roœlin na danym
terenie. To tak¿e okazja do poszerzenia oferty edukacyjnej i
zwrócenia uwagi na wa¿n¹ rolê
miejskich terenów zielonych.
Zjawisko wymierania pszczó³
miodnych i innych owadów zapylaj¹cych nasila siê w ostatnich
latach. W USA ginie co roku
œrednio ok. 30% pszczó³, w Europie 20% (przy czym istniej¹
rejony, w których straty siêgaj¹
ponad 50%), w Chinach s¹ ju¿
miejsca, gdzie nie ma ich w ogóle. A jest o co walczyæ. Dziêki
nim mo¿emy siê cieszyæ m.in.
owocami, warzywami i wieloma
olejami jadalnymi. W samej Europie ponad 4000 odmian warzyw zale¿y od zapylania przez
pszczo³y i inne owady. Potrzebuje ich równie¿ wiêkszoœæ dziko rosn¹cych roœlin. Co trzeci¹
³y¿kê spo¿ywanego pokarmu
zawdziêczamy w³aœnie pracy
pszczó³ i owadów zapylaj¹cych.
Wiêcej informacji o problemie
wymierania pszczó³:
www.greenpeace.pl/projekt_pszczola
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ne, jak choæby bezpieczne
wakacje. W tym roku chcemy ten cykl imprez kontynuowaæ. Dziêki arcybiskupowi
Henrykowi Hoserowi, który
udostêpni³ nam przestrzenie
koœcio³ów, miêdzy innymi

Praga siê zmienia
dokoñczenie ze str. 1

u¿ytku kompleks budynków
przy ul. Jagielloñskiej na dawnym Golêdzinowie oraz przy
Bia³ostockiej/Grodzieñskiej.
W efekcie, w ci¹gu ostatnich
10 lat, Praga zyska³a ponad
300 mieszkañ. W tym roku
skoñczymy kolejny kompleks
7-piêtrowych budynków na
Golêdzinowie. Ponadto - remontujemy drogi gminne i
drogi wewnêtrzne.
- Co nowego w inwestycjach?
Pochwalê siê, ¿e w ubieg³ych latach, tak¿e w 2013
roku, Praga mia³a jeden z
wiêkszych bud¿etów inwestycyjnych w Warszawie. Jego
wykonanie te¿ jest rekordowe, przekracza bowiem 99%!
Nasze sztandarowe inwestycje to: II linii metra, Centrum
Kreatywnoœci i Muzeum Pragi – inwestycje miastotwórcze
i kulturotwórcze. Kolejna
istotna inwestycja to przebudowa ulicy Kawêczyñskiej,
modernizacja wielu ulic, jak
choæby Tarchomiñskiej i
Brzeskiej, budowa mieszkañ
komunalnych oraz budowa
Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej przy ul. Otwockiej - w budynku, w którym zosta³a oddana do u¿ytku szko³a podstawowa. Wyremontowaliœmy i zmodernizowaliœmy
basen przy ul. Jagielloñskiej.
W tym roku planujemy
remont lub modernizacjê
wszystkich, a przynajmniej
wiêkszoœci, placów zabaw w
przedszkolach. Dobiega koñca budowa II linii metra, co
pozwoli na odbudowanie czy
te¿ odtworzenie ulicy Targowej. W zwi¹zku z tym trwaj¹
rozmowy z praskimi stowarzyszeniami mieszkañców,
na temat nowego charakteru
ulic Targowej i Z¹bkowskiej
oraz placu Hallera. Osobiœcie
chcia³bym, aby ulica Targowa
mia³a charakter reprezentacyjny, ale tak¿e restauracyjno-klubowo-kulturalny. S¹ tu
szerokie chodniki, które powinny byæ lepiej wykorzystane. Brakuje œcie¿ki rowerowej. Trwa tak¿e dyskusja na
temat przejœæ podziemnych
przy Targowej; ostateczn¹
decyzjê podejm¹ jednak w³adze miasta. Planujemy doœæ
mocno zmodernizowaæ plac
Hallera: przebudowaæ alejki,
wzbogaciæ teren o bardziej
funkcjonalnie i ciekawie zaprojektowan¹ zieleñ. Mamy
nadziejê, ¿e dziêki tym zmianom powstanie prawdziwa
przestrzeñ publiczna.
- Wa¿ny dla Pragi temat
– rewitalizacja…
- Zacznê od konkretu: zakoñczyliœmy rewitalizacjê budynku Liceum im. W³adys³awa IV. Istnieje te¿ du¿a szansa, ¿e przy tym obiekcie powstanie boisko dla uczniów.
Moim zdaniem, rewitalizacja
powinna dotyczyæ ca³ej Pragi; trzeba jednak mierzyæ si³y
na zamiary. Obecnie, po prostu, nas na to nie staæ. Dlatego powstaje Program Rewi-

talizacji Pragi, w którym analizowane s¹ trzy obszary,
zwane kryzysowymi, czyli
wymagaj¹ce bardzo du¿ego
wsparcia: pierwszy z nich to
Brzeska - kwarta³ ulic miêdzy Targow¹, Markowsk¹ a
Bia³ostock¹; drugi obszar to
Kawêczyñska; trzeci - WileñskaStalowa. Program jest przewidziany na lata 2014-2020.
Liczymy tu na bardzo du¿e
wsparcie ze strony miasta.
Rewitalizacja to jednak nie
tylko remonty budynków czy
modernizacja przestrzeni publicznej; to równie¿ rewitalizacja spo³eczna. Chcemy
wdro¿yæ kilka programów z
tej dziedziny, zw³aszcza w
zakresie pracy z dzieæmi i
ludŸmi wymagaj¹cymi wsparcia spo³ecznego, np. w znalezieniu pracy. Bêdziemy bardzo œciœle wspó³pracowaæ z
organizacjami pozarz¹dowymi oraz agendami samorz¹dowymi i rz¹dowymi. Przez
resztê Warszawy Praga jest
uto¿samiana jako miejsce klimatyczne, zwi¹zane z kultur¹, a nawet z undergroundow¹ kultur¹. Artyœci, którzy
chc¹ tu funkcjonowaæ, bardzo
fajnie wpisuj¹ siê w kolorystykê dzielnicy.
- Jaka bêdzie Praga
jutro?
- Mogê mówiæ tylko, jak
chcia³bym, aby Praga wygl¹da³a. Nie mam na myœli wy³¹cznie zasobów komunalnych, które, oczywiœcie,
musz¹ mieæ standard XXI
wieku, ale ogólny charakter
dzielnicy. Przede wszystkim
chcia³bym, aby Praga przesta³a byæ dzielnic¹ tranzytow¹, która s³u¿y wy³¹cznie
jako po³¹czenie miêdzy innymi czêœciami Warszawy. To
obecnie ogromna wada. Pozbêdziemy siê jej, gdy Targowa przestanie byæ ulic¹
tranzytow¹ z po³udnia na
pó³noc Warszawy, a stanie
siê miejscem w stylu Nowego Œwiatu, czy Krakowskiego Przedmieœcia, gdzie jest
ciekawa oferta kulturalna,
gastronomiczna i rozrywkowa. Aby to siê mog³o udaæ,
potoki samochodów, przeje¿d¿aj¹ce przez Pragê
musz¹ znaleŸæ ujœcie, co
oznacza, ¿e trzeba wybudowaæ alternatywne mo¿liwoœci
komunikacyjne. Tê rolê
mo¿e spe³niæ ulica Nowo Kijowska, czyli odcinek Trasy
Œwiêtokrzyskiej, który bêdzie
³¹czy³ Targówek z wybrze¿ami: Helskim i Szczeciñskim,
a po drugiej stronie z Wis³ostrad¹. Uwa¿am, ¿e Praga
jest wrêcz fizycznie oddzielona od reszty miasta. Z jednej strony mamy granicê –
Powiœle, od po³udnia i od
wschodu dziel¹ nas bardzo
wysokie tory Dworca
Wschodniego, od po³udnia
mamy te¿ Trasê Toruñsk¹.
Chcia³bym, aby te bariery
by³y likwidowane, dlatego na
przyk³ad w naszych uwagach do planu miejscowego
sugerujemy zmianê charak-

teru Alei Solidarnoœci: proponujemy, aby tory, które tam
funkcjonuj¹, by³y schowane
pod ziemiê, tak aby ta przestrzeñ by³a przez miasto wykorzystana. Jak ju¿ wspomnia³em, tworzymy przestrzeñ publiczn¹ na Targowej
i na Z¹bkowskiej; s¹ ró¿ne
propozycje, jak j¹ zamkn¹æ.
Moim zdaniem, zupe³nie nie
wykorzystana jest ulica Wileñska, a to przecie¿ wspania³a, szeroka, przedwojenna ulica, któr¹ równie¿ nale¿y odpowiednio zagospodarowaæ. Oczywiœcie, Praga
zmienia siê tak¿e dziêki takim inwestycjom, jak Koneser czy Port Praski. S¹ plany zabudowy toru wyœcigowego przy FSO, gdzie inwestor chce wybudowaæ du¿e,
przyjazne dla mieszkañców
osiedle. Mówi¹c najkrócej,
przysz³oœæ Pragi to: po

Katedry i Bazyliki, odby³o siê
te¿ kilka wspania³ych koncertów, jak choæby bo¿onarodzeniowy. Otrzymaliœmy
za to wiele podziêkowañ od
mieszkañców.
Rozmawia³a Zofia Kochan

pierwsze – zmiana charakteru z dzielnicy tranzytowej; po
drugie – otworzenie dzielnicy dla ca³ej Warszawy poprzez odpowiedni uk³ad komunikacyjny; po trzecie –
stworzenie przestrzeni publicznych, które bêd¹ atrakcyjne nie tylko dla mieszkañców, ale te¿ dla goœci z
innych czêœci miasta.
Chcia³bym, aby Praga sta³a
siê centrum kulturalnym tej
czêœci prawobrze¿nej Warszawy, a mo¿e równie¿ centrum
kulturalnym stolicy. Mamy na
to warunki i mo¿liwoœci.
- Coœ konkretnego na zachêtê?
- W zesz³ym roku uda³o
nam siê bardzo mocno zaktywizowaæ Park Praski, udostêpniæ go mieszkañcom.
Przez ca³e lato, w ka¿dy
weekend odbywa³y siê tam
ró¿nego rodzaju imprezy: taneczne, sportowe, tematycz-

Przyjazny WOM wita dzieci
W pó³nocnopraskim Wydziale Obs³ugi Mieszkañców który na co dzieñ obs³uguje dziesi¹tki, a czasem nawet
setki mieszkañców – od niedawna funkcjonuje miejsce
przyjazne najm³odszym pra¿anom. Przytulny k¹cik dla
milusiñskich z kolorowymi mebelkami i zabawkami powsta³ z inicjatywy Zarz¹du Dzielnicy w ramach modernizacji wydzia³u i od pierwszego dnia cieszy siê sporym
zainteresowaniem.

Od kilku lat, pó³nocno praski WOM, znajduje siê w czo³ówce najlepszych tego typu
wydzia³ów wœród osiemnastu
warszawskich dzielnic. Zadaniem WOM jest obs³uga
mieszkañców w zakresie
spraw indywidualnych - przyjmowania wniosków, udzielania informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawania
dokumentów.
Aby wyjœæ naprzeciw
mieszkañcom Pragi-Pó³noc,

Zarz¹d Dzielnicy podj¹³ dzia³ania d¹¿¹ce do ulepszenia
pracy Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców. Celem modernizacji mia³o byæ nie tylko
podniesienie standardów obs³ugi bezpoœredniej i przejrzystoœci korzystania z formularzy oraz rzetelnej informacji,
ale tak¿e zmiany wizerunku
przestrzeni sprzyjaj¹cej wizycie w urzêdzie i pomyœlnej
realizacji sprawy. Wygodna,
wkomponowana w ca³oœæ
wydzia³u „informacja”, czytel-

ne oznakowanie komunikacyjne, wjazd do urzêdu oraz
toalety dostosowane dla osób
niepe³nosprawnych, a tak¿e
dla m³odych mam - to tylko
nieliczne, przyk³adowe elementy odmienionego WOM-u.
Aby pomóc rodzicom czy
opiekunom swobodnie zrealizowaæ sprawê w praskim Wydziale Obs³ugi Mieszkañców,
wydzielony zosta³ fragment
przestrzeni, w którym najm³odsze dzieci bêd¹ mog³y
przyjemnie spêdziæ czas. Kolorowe œciany, mebelki dostosowane do ma³ego wzrostu
oraz zabawki stanowi¹ przyjazn¹ atmosferê tego miejsca,
w którym dzieci mog¹ rysowaæ, uk³adaæ puzzle, czy bawiæ siê z rówieœnikami.
W naszym Wydziale
Obs³ugi Mieszkañców:
- za³atwisz swoje sprawy w
jednym miejscu,
- otrzymasz formularze
wniosków i uzyskasz pomoc
przy ich wype³nieniu,
- uzyskasz informacje o
procedurach i realizacji interesuj¹cych Ciê spraw.
- znajdziesz przejrzyste
procedury, pomoc i przyjazn¹
atmosferê
- zostaniesz obs³u¿ony
profesjonalnie, kompetentnie
i uprzejmie.

Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Dzielnicy:
tel.: 22 59 00 555, 22 59 00 500,
22 59 00 590, fax: 22 59 00 552;
mail: ppn.wom@um.warszawa.pl
ul. Ks. I. K³opotowskiego 15,
03-708 Warszawa.
Do zakresu dzia³ania Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców dla Dzielnicy nale¿y w
szczególnoœci:
1. wykonywanie zadañ
zwi¹zanych z obs³ug¹
mieszkañców w zakresie
przyjmowania wniosków,
skarg i innej korespondencji, udzielanie informacji o trybie, procedurach i
przebiegu rozpatrywania
spraw oraz wydawania
dokumentów;
2. zbieranie informacji na
temat stanu spraw kierowanych za poœrednictwem
Wydzia³u do rozpatrzenia
przez komórki organizacyjne Urzêdu Dzielnicy, a tak¿e informowanie o stanie
ich realizacji w zakresie
przestrzegania terminów i
procedur;
3. przygotowanie bie¿¹cych i okresowych informacji,
sprawozdañ i analiz, a tak¿e
opracowywanie propozycji
udoskonaleñ zasad i procedur obs³ugi interesantów
oraz ich wdra¿anie.
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Pod znakiem absolutorium
Piêædziesi¹ta trzecia sesja realizowana by³ trzynastego
… w czwartek. Porz¹dek obrad nie by³ standardowy, bo
nie móg³ nim byæ. Opiniowanie przez radê dzielnicy
informacji o wykonaniu dzielnicowego za³¹cznika do
bud¿etu m.st. Warszawy odbywa siê raz w roku i jest
okazj¹ dla w³adzy do pochwalenia siê tym, co uda³o siê
zrobiæ w roku poprzednim, a dla opozycji okazj¹ do
wytkniêcia mankamentów w³adzy.
Ponadto radni postanowili ra. Punkt ten do porz¹dku
o debatowaniu nad sprze- obrad rada przyjê³a. O rozda¿¹ kolejnych lokali u¿ytko- szerzenie porz¹dku obrad
wych, wygaszaniu kolejnych wnioskowa³ tak¿e radny Waszkó³, nadawaniu nazw uli- chowicz - PWS, który wnosi³
com. Standardowo, jak co o przyjêcie stanowiska w
roku o tej porze, w porz¹dku sprawie usuniêcia pomnika
obrad znalaz³ siê punkt o Braterstwa Broni z rejonu plazwolnieniu praskich dzieci od cu Wileñskiego. Wniosek po
op³at w akcjach zima i lato w krótkiej debacie odrzucono. Z
mieœcie. Dodatkowo do po- kolei przyjêto do porz¹dku
rz¹dku obrad zarz¹d dzielni- obrad wniosek radnego Bocy wniós³ o pierwsz¹ w tym rowskiego - SLD, wystêpuj¹roku korektê bud¿etu, zwiêk- cego w imieniu Komisji Poliszaj¹c¹ wydatki o 1 153 374 tyki Spo³ecznej, Bezpieczeñz³ote z przeznaczeniem na stwa, Prawa i Samorz¹du
budowê boiska szkolnego w oraz Komisji Infrastruktury w
ZS nr 15 przy ul Jagielloñskiej sprawie: wyst¹pienia do
38 (W³adys³aw IV) - 1 milion i Rady m.st. Warszawy o wydo³o¿enia 153 374 z³otych do budowanie praskiego odcinzaplanowanych wczeœniej ka Œródmiejskiej Obwodnicy
700 tysiêcy przeznaczonych Warszawy, wprowadzenie
na modernizacjê placu Halle- zmian w sta³ej organizacji ru-

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 3, 4,11,12 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu
lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres
do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w najem
lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat (z póŸn.zm.)
OG£ASZA
NA DZIEÑ 19.03.2014 r.
USTNY KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ
W ZASOBACH LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY
NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
I
NA DZIEÑ 20.03.2014 r.
KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM GARA¯Y
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ
W ZASOBACH GARA¯Y M.ST. WARSZAWY
NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
I
NA DZIEÑ 21.03.2014 r.
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
(okres najmu do 10 lat)
NA NAJEM LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ
W ZASOBACH LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY
NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
Og³oszenia z list¹ lokali i gara¿y wystawionych do konkursu
i przetargu wywieszone s¹ tablicach informacyjnych:
Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Pó³noc,
ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st.
Warszawy przy ul. Jagielloñskiej 23 i w jego Administracjach Obs³ugi Mieszkañców; na stronie internetowej:
m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl, Dzielnicy PragaPó³noc www.praga-pn.waw.pl, Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami www.zgn-paga-pn.waw.pl oraz na
lokalach wyznaczonych do najmu. Informacje dotycz¹ce
konkursu mo¿na uzyskaæ u Pani Iwony Michalak Specjalisty
w Dziale Lokali U¿ytkowych Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy,
przy ul. Jagielloñskiej 23, p. 15, tel. 22 205-41-28
w godzinach pracy Zak³adu.

chu, polegaj¹cych na zwê¿eniu odcinka ulicy Targowej
oraz wy³¹czeniu ruchu ko³owego z odcinka ulicy Z¹bkowskiej. Sesja toczy³a siê
doœæ wartko. Koalicja PO i
SLD wykorzystywa³a liczebn¹ przewagê w kluczowych momentach obrad. Po
dwóch i pó³ godzinie przewodnicz¹ca Kowalska-Kobus
- PO zamyka³a obrady. W tym
czasie zarz¹d, mimo sprzeciwu opozycji na wniosek przewodnicz¹cego komisji bud¿etu radnego Tondery - SLD,
uzyska³ pozytywn¹ opiniê z
wykonania za³¹cznika za rok
2013. Podstawowa oœ sporu
sz³a o wydatki inwestycyjne,
które kontestowa³a najsilniej
radna Sosnowska – PiS
twierdz¹c, ¿e s¹ na niskim
poziomie. Kontra ze strony
burmistrza Sarny by³a natychmiastowa i uczestnikom
obrad przypomniano, ¿e w latach 2003-2006, gdy Prag¹
rz¹dzi³a koalicja PiS i PWS,
na inwestycje wydano 37 milionów. W trakcie kolejnej kadencji 2007-2010 za koalicji
PO i SLD wydano 78 milionów. W trakcie obecnej kadencji 2011-2014, koalicja PO
i SLD szykuje siê wydatkowania na inwestycje ponad 100
milionów. Zdecydowan¹
wiêkszoœci¹ g³osów przesz³y
wnoszone przez zarz¹d korekty bud¿etu oraz uchwa³a
o sprzeda¿y kolejnych lokali

u¿ytkowych, tym razem z rejonu placu Hallera, na rzecz
dotychczasowych najemców.
Nie budzi³o emocji wygaszenie w 2015 roku gimnazjum
dla pracuj¹cych przy Kawêczyñskiej 12 z powodu ma³ej
liczby uczniów. Jednog³oœnie
radni zag³osowali za wyst¹pieniem do pani prezydent o
zwolnienie praskich dzieci od
op³at w akcjach zima i lato w
mieœcie. Zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów rada przyjê³a uchwa³ê o wyst¹pienie do
Rady m.st. Warszawy w sprawie wybudowania praskiego
odcinka Œródmiejskiej Obwodnicy Warszawy, wprowadzenie zmian w sta³ej organizacji ruchu polegaj¹cych na
zwê¿eniu odcinka ulicy Targowej oraz wy³¹czeniu ruchu
ko³owego odcinka ulicy Z¹bkowskiej. Protest klubu radnych SLD wzbudzi³ pomys³
nadania imienia Marii i Micha³a Radziwi³³ów skwerowi u
zbiegu ulic Otwockiej i Kawêczyñskiej. Ciekaw jestem, jak
bêdzie siê zachowywa³a
rada, gdy potomkowie rodzin
przedwojennych arystokratów bêd¹ wystêpowali o
zwroty praskich kamienic
pyta³ retorycznie przewodnicz¹cy Tondera po g³osowaniu. Standardowo koñcówkê
obrad radni opozycji wype³nili
seri¹ mniej lub bardziej
skomplikowanych pytañ do
zarz¹du dzielnicy. W trakcie
sesji chwil¹ ciszy rada
uczci³a pamiêæ zmar³ego
by³ego senatora Zbigniewa
Romaszewskiego.
DCH

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

Przyjazna Targowa
o krok bli¿ej
dokoñczenie ze str. 1

w terenie, a nastêpnie uchwa³y
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc,
rekomenduj¹cej projekt Radzie Warszawy. Radni w
swym stanowisku domagaj¹
siê tak¿e przyspieszenia budowy wschodniego odcinka
obwodnicy Œródmieœcia.
Przybywa zwolenników
zmian na Targowej wœród
samych mieszkañców. Za³o¿yli oni stronê na Facebooku
„Targowa dla ludzi”, któr¹ w
krótkim czasie polubi³o ponad
500 osób.
Oficjalnie z poparciem dla
projektu Targowej bez barier
wyst¹pi³a równie¿ Federacja
Kó³eczkowa – otwarty ruch
stworzony przez organizacje
i mieszkañców skupionych
wokó³ idei uniwersalnego
projektowania miasta. Nale¿¹
do niej: Fundacja Mama, Fundacja TUS, Stowarzyszenie
Inicjatyw Kobiecych, Stowarzyszenie Integracji Sto³ecznej Komunikacji SISKOM,
Towarzystwo Przyjació³ Szalonego Wózkowicza TPSW
oraz Stowarzyszenie Zielone

Mazowsze. W swym stanowisku podnios³a tak¿e potrzebê poprawy dostêpnoœci budynków przez likwidacjê tam,
gdzie to mo¿liwe, wysokich
progów i stopni.
Mimo obiekcji urzêdników,
wiceprezydent Jacek Wojciechowicz potwierdzi³ ostatnio
gotowoœæ w³adz miasta do
utworzenia pasów przez Targow¹ na wysokoœci przystanków przy Z¹bkowskiej. Zebra
ma siê pojawiæ tak¿e na
Okrzei. Wa¿¹ siê natomiast
losy zielonego torowiska.
Mimo wyznaczenia buspasów w jezdni, to torowisko
w³aœnie ma s³u¿yæ pojazdom
s³u¿b ratunkowych, dlatego
Tramwaje Warszawskie, które wkrótce maj¹ rozpocz¹æ
prace przy odtwarzaniu przerwanej przez budowê metra
linii, prawdopodobnie tory
zabetonuj¹...
Tymczasem to nie koniec
utrudnieñ na Targowej. Niebawem rozpocznie siê przebudowa linii wodoci¹gowej po
obu stronach ulicy.
Kr.

Nie sól Pragi!
Choæ wiosna coraz œmielej sobie poczyna, to jeszcze
przed chwil¹ œnieg zalega³ i b³oto, a obficie sypana sól
powodowa³a korozjê metalu, wy¿era³a buty, wsi¹ka³a w
glebê niszcz¹c drzewa, rani¹c psie i kocie ³apy.
Eksperyment z zaprzesta- zmierzyæ, tak¿e na Pradze
niem solenia na ulicach dzielni- Pó³noc powsta³a oddolna inicjacowych jako pierwszy podj¹³ tywa na rzecz zaprzestania
¯oliborz, po pilota¿owym pro- solenia ulic. W wiêkszoœci przyjekcie przekona³o siê do tego padków przecie¿ sprawdza siê
rozwi¹zania Œródmieœcie, nie piasek, a przejezdnoœæ lokalnych
soli te¿ Ursynów. Ankiety inter- ulic nie wymaga za wszelk¹ cenê
netowe w tej sprawie pojawi³y czarnej nawierzchni.
siê tej zimy tak¿e na stronach
Petycjê do burmistrza Piotra
Bielan i Pragi Po³udnie. W ka¿- Zalewskiego mo¿na podpisydym przypadku zwolennicy za- waæ w internecie na stronie
przestania solenia byli zdecydo- http://www.petycjeonline.com/
wanie gór¹. Poniewa¿ inne nie_sol_pragi oraz w formie
dzielnice ten problem ju¿ do- papierowej w zielarni przy
strzeg³y i próbuj¹ siê z nim Targowej 63.
Kr.

Pozytywnie zakrêceni
57 tysiêcy g³osów przynios³o Annie Machalicy-Pu³torak
zwyciêstwo w plebiscycie na „pozytywnie zakrêconego”
mieszkañca Mazowsza. To wyraz uznania dla pani prezes, która
Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi” poœwiêci³a prawie 20 lat.
Stowarzyszenie powsta³o w 1995 roku. W 2013 roku realizowa³o zadania m.in. w zakresie przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i
poszukuj¹cych pracy, rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej osób
z zaburzeniami psychicznymi, wychodzenia z bezdomnoœci,
edukacji kulturalnej, promocji sztuki. Stowarzyszenie „Otwarte
Drzwi” prowadzi 13 oœrodków, m.in. Centrum Pomocy
Wzajemnej „Dom za Bram¹”, oœrodek szkoleniowy, agencjê
zatrudnienia, dom rotacyjny dla m³odych bezdomnych
mê¿czyzn, oœrodek wsparcia osób niepe³nosprawnych „Partnerzy”,
œwietlicê socjoterapeutyczn¹ „Ma³y Ksi¹¿ê”, zak³ad aktywnoœci
zawodowej „Apteka Sztuki”. Za kilka miesiêcy Anna MachalicaPu³torak otworzy firmê kateringow¹ - szko³ê kulinarn¹.
Kontakt ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”: 22 619 85 01,
e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi
Laureatem plebiscytu „Pozytywnie zakrêceni” jest równie¿
Akcja HejtStop” - grupa warszawiaków, którzy dzia³aj¹ nie
tylko w stolicy - podró¿uj¹ po Polsce i usuwaj¹ wulgarne
K.
napisy z miejskich murów.

Dwa testamenty
- jest nadzieja? (2)
W poprzednim wydaniu NGP przypomnieliœmy aferê z kradzie¿¹ dwóch kamienic przy Tykociñskiej w tle. Mieszkañcy
– mo¿na by rzec - ukradzeni wraz z kamienicami, wci¹¿
walcz¹. Ich walka wydaje siê przynosiæ wymierne efekty. Czy
mo¿na wiêc usun¹æ ju¿ znak zapytania z tytu³u tego tekstu?
Mo¿e na razie pozostawmy go, ¿eby nie zapeszyæ.
Po naszym tekœcie spraw¹ nabyli kradzione mienie. Lada
fa³szywego testamentu, skra- dzieñ dojdzie do spotkania lokatodzionych kamienic i dramatu rów zrzeszonych w Stowarzyszemieszkañców, którym horrendal- niu Obrony Mieszkañców Tykociñnie podniesiono czynsze, drama- skiej z Januszem Wojciechowskim,
tu eksmitowanych, którzy nie który obieca³ daleko id¹c¹ pomoc.
udŸwignêli nowych op³at - zain- Poczekajmy na efekty.
teresowa³ siê Janusz WojcieSprawa rokuje dobrze, jako
chowski, europose³ PiS. Zapew- ¿e europose³ ma za sob¹ kariene poruszy³y europos³a: umiesz- rê prawnicz¹. Mieszkañcom Tyczenie przez nas tej sprawy na kociñskiej ¿yczymy owocnej
liœcie najwiêkszych afer III RP, wspó³pracy z Januszem Wojcieopisany przez nas ogrom zanie- chowskim, nale¿y im siê zaintechañ urzêdów, niesprawiedli- resowanie i pomyœlne zakoñwoœæ s¹dów, bezprawie i cynizm czenie tej niechlubnej historii.
(egu)
deweloperów, którzy œwiadomie

LVIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Ziarnko do ziarnka
13 lutego sesja zaczê³a siê od wprowadzenia do porz¹dku dziennego dwóch uchwa³ na wniosek zarz¹du
dzielnicy oraz wyst¹pienia przewodnicz¹cego rady
Zbigniewa Poczesnego, które wzbudzi³o bardzo ¿ywe
emocje. Prowadzenie obrad przej¹³ wiceprzewodnicz¹cy
Maciej Jankiewicz, g³osy liczy³ Jêdrzej Kunowski.
Zbigniew Poczesny odczy- inwestycji i ochrony œrodowita³ Stanowisko radnych PO ska; sportu i rekreacji; gospoTargówka z 28 paŸdziernika darki komunalnej i mieszka2013 roku, w którym odnosz¹ niowej; bud¿etu i finansów;
siê oni do za³¹cznika do bezpieczeñstwa i promocji
wstêpnego projektu uchwa³y oraz komisji rewizyjnej. W
bud¿etowej m.st. Warszawy dyskusji, na pytania o koszty
na rok 2014; wyra¿aj¹ zanie- i wykorzystanie tabletów odpokojenie wzrostem wydat- powiedzi udzieli³ burmistrz
ków na promocjê w czasach S³awomir Antonik: koszt
kryzysu oraz intensywnoœci¹ sprzêtu i szkolenia to 41 000
koncertów muzyki powa¿nej, z³. Za przyjêciem Sprawozdaorganizowanych przez urz¹d. nia g³osowa³o 15 radnych, 5
W zwi¹zku z tym zwracaj¹ siê by³o przeciw.
do klubu radnych PO Rady
Po informacjach o pozym.st. Warszawy o przesuniê- tywnym zaopiniowaniu przez
cie kwoty 56 000 z³ z dzia³al- komisje: edukacji i kultury;
noœci promocyjnej – koncerty infrastruktury, inwestycji i
muzyki powa¿nej oraz 26 600 ochrony œrodowiska oraz
z³ z projektu strony interneto- bud¿etu i finansów – przyst¹wej dzielnicy - na prowadze- piono do g³osowania uchwanie dzia³alnoœci kulturalnej ³y o zmianie za³¹cznika dzielprzez domy i oœrodki kultury: nicowego do bud¿etu m.st.
33 000 z³ na Dom Kultury Warszawy na rok 2014, wraz
„Œwit”, 27 000 z³ na Dom Kul- z autopoprawk¹ zarz¹du.
tury „Zacisze” i 16 600 z³ na Uchwa³ê przyjêto 20 g³osami.
bibliotekê publiczn¹. ”Kieruje- Dodatkowe œrodki, przeznamy siê odpowiedzialnoœci¹ za czone do dyspozycji dzielnipubliczne pieni¹dze i trosk¹ o cy, w wysokoœci 3 483 586 z³
mieszkañców” – napisali au- przeznaczone zosta³y m.in.
torzy na zakoñczenie.
na budowê ulic: Nowo TrocZbigniew Poczesny wyra- kiej, Codziennej (I etap), buzi³ opiniê, ¿e ten wniosek nie dowê oœwietlenia w ul. Maltylko nie wyra¿a troski o borskiej (96 147 z³), zagospomieszkañców, ale jest to dzia- darowanie terenów zieleni
³anie szkodliwe, kompromitu- wzd³u¿ Kana³u Zaciszañskiej¹ce, perfidne i ob³udne. Z go (1 729 000 z³), zagospotak¹ ocen¹ polemizowa³ darowanie terenów zieleni
Krzysztof Miszewski, przeko- wzd³u¿ Kana³u Bródnowskienuj¹c, ¿e radni PO walcz¹ o go wraz z budow¹ zbiornika
dobry bud¿et, a jego przed- retencyjno-rekreacyjnego
mówca zachowa³ siê nieprzy- (937 856 z³) oraz budowê sali
zwoicie, ¿e ceni on wydawa- gimnastycznej oraz moderninie pieniêdzy dla swoich zna- zacjê budynku LO przy ul.
jomych – orkiestry kameral- Oszmiañskiej (437 006 z³).
nej im. Józefa Elsnera. Po
Druga propozycja zmian
prawie godzinnej dyskusji z za³¹cznika dzielnicowego do
udzia³em m.in. Jêdrzeja Ku- bud¿etu m.st. Warszawy na
nowskiego, Marcina Sk³o- rok 2014 zwi¹zana jest z nodowskiego, Joanny Mroczek, wymi zadaniami inwestycyjburmistrza Antonika i wyja- nymi w zakresie wychowania
œnieniach radcy prawnego – przedszkolnego. Ze zwiêkg³osowaniu poddano „Stano- szonych o 3 796 986 z³ œrodwisko”, w którym rada dziel- ków proponuje siê m.in.: roznicy Targówek wyra¿a „zde- budowê i modernizacjê SP
cydowany sprzeciw z powo- 277 przy ul. Suwalskiej w celu
du dokonanych zmian w za- utworzenia oddzia³ów przed³¹czniku dzielnicowym do szkolnych (1 691 105 z³), rozuchwa³y bud¿etowej na 2014 budowê Przedszkola nr 94
roku, bez zasiêgniêcia jej opi- przy ul. Smoleñskiej 64
nii”. Uznaje to za lekcewa¿e- (1 697 000 z³), modernizacjê
nie ustawowego organu, ja- na oddzia³ przedszkolny
kim jest rada dzielnicy Targó- pomieszczeñ szatni Przedwek. W przypadku jakichkol- szkola nr 123 przy ul. Syrowiek zmian, wprowadzanych komli 26 (214 561 z³); moderdo za³¹cznika dzielnicowego nizacjê Przedszkola nr 103
domaga siê od Rady m.st. przy ul. Mokrej (194 320 z³).
Warszawy, ka¿dorazowo, Dodatkowe œrodki w wysoopinii rady dzielnicy Targó- koœci 164 272 z³ zostan¹
wek. Za przyjêciem tego Sta- przeznaczone na realizacje
nowiska opowiedzia³o siê 15 projektów w ramach Prograradnych, 5 by³o przeciw.
mu „Uczenie siê przez ca³e
Kolejnym tematem obrad ¿ycie - Comenius” oraz na
by³o rozpatrzenie Sprawoz- projekt pn. Zwiêkszenie podania z wykonania za³¹czni- tencja³u szkó³ zawodowych
ka dzielnicy Targówek do bu- na Mazowszu. Projekt
d¿etu m.st. Warszawy za rok uchwa³y zyska³ pozytywn¹
2013. Ten obszerny doku- opiniê komisji: edukacji i kulment (144 strony) trafi³ wcze- tury, infrastruktury, inwestycji
œniej do komisji rady. Na se- i ochrony œrodowiska oraz
sji pozytywne opinie wyrazili bud¿etu i finansów. W g³osoprzewodnicz¹cy komisji: edu- waniu poparli go wszyscy
kacji i kultury, infrastruktury, obecni radni – 19 osób.

Równie¿ jednomyœlnie, 19
g³osami, podjête zosta³y
uchwa³y w sprawie wyst¹pienia do Rady m.st. Warszawy o
wyra¿enie zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomoœci, po³o¿onych na terenie dzielnicy Targówek: przy ul. Bardowskiego
i przy ul. Samarytanka. Nieruchomoœæ przy Bardowskiego
ma byæ przeznaczona na budowê zbiornika retencyjno-rekreacyjnego, przy ul. Samarytanka – na zagospodarowanie
terenów zieleni wzd³u¿ Kana³u Drewnowskiego.
Inspiracj¹
nastêpnej
uchwa³y by³y informacje o
proponowanych zmianach w
projektowaniu Trasy Œwiêtokrzyskiej. Wszyscy obecni na
sali radni (19 osób) g³osowali za uchwa³¹, w której rada
dzielnicy Targówek „oczekuje rozpoczêcia budowy Trasy Œwiêtokrzyskiej, zgodnie z
obowi¹zuj¹c¹ Wieloletni¹
Prognoz¹ Finansow¹ na lata
2013-2042 i wnosi o pilne
przedstawienie harmonogramu budowy Trasy Œwiêtokrzyskiej”.
Wyra¿one w kolejnej
uchwale negatywne stanowisko w sprawie lokalizacji
miejsc zbiórki i przetwarzania
odpadów, w tym niebezpiecznych, w dzielnicy Targówek –
zosta³o obszernie uzasadnione, m.in. analiz¹ wydanych
przez prezydenta Warszawy
decyzji na zbieranie lub przetwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych ni¿
niebezpieczne na obszarze
dzielnicy Targówek. Na 19
decyzji – 9 zosta³o wydanych
wbrew zapisom Miejskiego
Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Ponadto,
przy ul. Ziemowita, w rejonie
koœcio³a i zespo³u szkó³, ma
byæ budowany zak³ad zbiórki
i przetwarzania odpadów, tak¿e niebezpiecznych, z ró¿nych rejonów kraju. Budzi to
niepokój i sprzeciw miesz-

kañców. Projekt uchwa³y, pozytywnie zaopiniowany przez
komisjê infrastruktury, inwestycji i ochrony œrodowiska,
zosta³ na sesji przyjêty jednomyœlnie, 17 g³osami.
W ostatniej podjêtej na tej
sesji uchwale (17 g³osów),
rada uzna³a za bezzasadn¹
– z przyczyn faktycznych i
prawnych – skargê pani J.M.
na dzia³ania dyrektora SP nr
84 w konkursie ofert na 2014
rok o zapewnienie uczniom
profilaktycznych œwiadczeñ
zdrowotnych.
W interpelacjach burmistrz
S³awomir Antonik, jako
„przedwczesne” okreœli³ informacje, ¿e w SP nr 52 ma nie
byæ „zerówek”.
Obrady trwa³y 4 godziny.
K.

nowa gazeta praska 5
Kompleksowe zarz¹dzanie
i administrowanie
nieruchomoœciami

PONAD 10 LAT DOŒWIADCZENIA!
ZAPEWNIAMY OBS£UGÊ:
• administracyjn¹ • finansowo-ksiêgow¹ • techniczn¹ • prawn¹
STAWIAMY NA:
 profesjonalne postêpowanie
 gwarancjê terminowoœci i bezpieczeñstwa mieszkañców
 wysokie kompetencje poparte licencj¹ zawodow¹
 dzia³anie w sposób otwarty i uczciwy
W marcu otwarcie filii na Pradze Pó³noc (przy pl. Hallera).
Zapraszamy do wspó³pracy!

ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa
tel. (22) 101-20-66, 609-033-919
www.profess.waw.pl, sekretariat@profess.waw.pl

Odzyskaæ zdemontowan¹ drogê
dokoñczenie ze str. 1

by³a decyzja Prezydenta
m.st. Warszawy z 2007 r., która „nie obejmowa³a budowy
drogi, a jedynie dotyczy³a
budynków mieszkalnych”. W
zwi¹zku z tym PINB nie mo¿e
zg³osiæ ¿adnych zastrze¿eñ
wzglêdem dewelopera. Czy¿by wiêc urzêdnicy wydawali
pozwolenia na budowê osiedli bez prowadz¹cych do nich
dróg? Jak widaæ - tak. W tym

przypadku od inwestora wymagano zaledwie tego, aby
wykaza³ w³asnoœciowo, ¿e
posiada dostêp do drogi publicznej przez drogê dojazdow¹. Decyzja Prezydenta
m.st. z 2007 r. o pozwoleniu
na budowê nie na³o¿y³a na
dewelopera obowi¹zku fizycznej budowy drogi.
Kwestia tej decyzji to jedna sprawa, inn¹ s¹ zobowi¹zania zarz¹dcy lub w³aœcicie-

Wesela i imprezy okolicznoœciowe
Sala Bankietowa „CARMEN”
ul. Krasnobrodzka 11
tel. 22 811 10 85, 503 625 030, www.carmen.waw.pl

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
PGNiG TERMIKA SA, z³o¿ony dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie infrastruktury gazowej w Elektrociep³owni
¯erañ na potrzeby pracy nowego bloku gazowo-parowego i kot³owni gazowo-olejowej na czêœci
dzia³ki nr ew. 27 w obrêbie 4-06-14 przy ul. Modliñskiej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na przebudowie
Stacji Pomp Kana³owych „¯erañ I” i Stacji Pomp Kana³owych „¯erañ II” wraz z infrastruktur¹
towarzysz¹c¹ na dzia³kach nr ew. 68/1, 70, 69, 71/4, 72/1, 73/1, 75/4, 71/2, 72/2, 74, 75/17,
77/6, 77/5, 77/8, 77/9, 77/7, 75/20, 75/7, 75/2, 75/9 w obrêbie 4-06-09 przy ul. Modliñskiej 19
w 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, w godzinach przyjêæ interesantów
w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
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.

la terenu wynikaj¹ce z prawa.
Art. 8 ustawy o drogach publicznych wyraŸnie mówi, ¿e
za utrzymanie i remonty dróg
odpowiada ich zarz¹dca, a w
przypadku jego braku – w³aœciciel. Nie ma w¹tpliwoœci,
¿e w tym przypadku le¿y to w
gestii dewelopera, który jednak nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków. Stan drogi
jest tak z³y, ¿e mieszkañcy
maj¹ powa¿ne trudnoœci z
przejazdem przez ni¹, a ciê¿arówki odbieraj¹ce œmieci
zaczynaj¹ odmawiaæ podjazdu pod posesje.
Aby tê sprawê jak najszybciej rozwi¹zaæ, 31 stycznia
dziêki zaanga¿owaniu Inicjatywy Mieszkañców Bia³o³êki,
któr¹ reprezentowa³ przewodnicz¹cy Rady Osiedla Buków
Piotr Cieszkowski, zorganizowano spotkanie w ratuszu z
udzia³em mieszkañców,
urzêdników i w³adz dzielnicy,
które obieca³y rozmowy z deweloperem na temat drogi. A
warto wiedzieæ, ¿e dzielnica
ma w rêku powa¿ne argumenty, gdy¿ firma Koneksim
planuje kolejne inwestycje na
Bia³o³êce, na które potrzebuje odpowiednich pozwoleñ.
W tej sprawie by³o ju¿ zbyt
du¿o zaniedbañ i w¹tpliwych
decyzji ze strony zarówno dewelopera, jak i wydaj¹cych
pozwolenia urzêdników; dlatego liczymy teraz na dobr¹ wolê
wszystkich zaanga¿owanych
stron i szybkie rozwi¹zanie
problemu, czyli na to, ¿e
mieszkañcy w koñcu odzyskaj¹ drogê, któr¹ im zabrano.
Piotr Basiñski
Radny Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy
piotr.basinski@imb.waw.pl
Inicjatywa Mieszkañców Warszawy
www.inicjatywa.waw.pl
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mini og³oszenia

NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
ANGIELSKI, 609-631-186
ANGIELSKI, nauczyciel
22 670-39-78
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
LEKCJE keyboard, fortepian
502-935-459
MATEMATYKA, nauczycielka
606-724-885
NIEMIECKI, doœwiadczenie,
dojazd, 602-748-254
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
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
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
GLAZURA, hydraulika,
malowanie, 606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PO¯YCZKI gotówkowe
506-550-042
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, autoholowanie,
722-990-444

PRZYJÊCIA okolicznoœciowe,
komunie, konsolacje, tel.
603-956-654
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WESELA na 100 osób,
www.restauracjaneptun.pl
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
519-353-990
MONETY, banknoty,
odznaczenia, antykwariat
ul. Andersa 18, 22 831-36-48

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 10.02.2014 r. zosta³ podany
do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy
dla Dzielnicy Praga Pó³noc przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15
na okres 21 dni wykaz o przeznaczeniu do sprzeda¿y
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowanego w budynku
po³o¿onym w Warszawie w dzielnicy Praga Pó³noc
przy ulicy Tarchomiñskiej 9.

• Drzwi antyw³amaniowe

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

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 10.02.2014 r. zosta³ podany
do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy dla
Dzielnicy Praga Pó³noc przy ulicy ks. I. K³opotowskiego 15
na okres 21 dni wykaz, który obejmuje lokale mieszkalne
bêd¹ce w³asnoœci¹ m.st. Warszawy przeznaczone
do sprzeda¿y na rzecz najemców wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu
- w drodze bezprzetargowej.

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego 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 na Filipinach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po
namowie i z rekomendacji swojego ucznia i
przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach ener-

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.
Poœwiêca choremu ok. 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 uzdrowiciel robi na
ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie
jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.
Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.
Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
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, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 lutego
1, 3, 4, 5 marca
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
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

Tabu cesarskiego ciêcia
Proszê Szanownych Pañstwa, zrozumcie, eurowybory w
polskim wydaniu to jeden partyjny przekrêt na upychanie
„przyjació³ królika” na dobrze
p³atnych posadkach. Jestem
rozczarowany tym, ¿e nie mogê
zag³osowaæ na wybitnych spoza uk³adu. Idea walki z „uk³adem” wydaje siê œmieszna, skoro siê w nim uczestniczy.
W latach szkolnych æwiczy³em w RKS Okêcie podnoszenie ciê¿arów. Moim duchowym
przyjacielem po sztandze jest
Bart³omiej Bonk. Dalsze s³owa
s¹ ku pamiêci Jego dziecka i
przestrodze dla wszystkich innych, którzy nieœwiadomie zag³osowali na szefów NFZ i zaborowe procedury.
Niestosunek porodowy to
pojêcie w ginekologii weterynaryjnej polegaj¹ce na niemo¿liwoœci urodzenia lub istnieniu
powa¿nych trudnoœci w urodzeniu p³odu. Powodem mo¿e
byæ zbyt du¿a waga urodzeniowa, ci¹¿e bliŸniacze, omotanie
pêpowin¹, u³o¿enie poœladkowe, zawiniêcie koñczyn, brak
skurczów porodowych i wiele
innych przyczyn. W weterynarii sugeruj¹cym zabieg jest w³aœciciel. Zwykle padaj¹ s³owa
kotka czy suczka, krówka czy
klaczka siê MÊCZY! Ka¿dy
normalny lekarz weterynarii
przeprowadza badanie palpacyjnie lub do³¹cza RTG, USG i
ocenia sytuacjê. Mo¿na stymulowaæ skurcze porodowe u¿ywaj¹c oksytocyny. Je¿eli s¹
ewidentne kliniczne wskazania
– wykonuje zabieg. Rutynowy
zabieg - pomiñmy pacjentki z
wadami wzroku, chorobami innych narz¹dów, bo to jest margines - nie jest to jakaœ wybitna operacja. Mój nauczyciel po³o¿nictwa dr Karczewski wpaja³, i¿ lepszy jest szybki dobrze
wykonany zabieg ni¿ d³ugi,
ciê¿ki poród si³ami natury. Te-

raz wa¿na teza. Ka¿dy lekarz
weterynarii jest w stanie wykonaæ taki zabieg w pojedynkê.
Oczywiœcie, lepiej mieæ asystê.
Waga operowanych pacjentek
nierzadko dorównuje wadze ludzi, a czêsto j¹ przekracza. Jesteœmy anestezjologami, chirurgami, siostrami narzêdziowymi, wykonujemy USG, RTG
i nie kasujemy wyników. Jest
w³asnoœæ klienta. Co wiêcej, po
wszystkim najczêœciej jesteœmy sprz¹taczami i nie zajmuje nam to wiêcej ni¿ dwie godziny z posprz¹taniem. Je¿eli
chodzi o koszty – zabieg jest
tani, mimo pe³nej narkozy.
Znieczulenie nadoponowe czêsto stosowane u ludzi to kilka,
kilkanaœcie z³otych. Lekarzom
weterynarii wystarczy zdanie
— mêczy siê, nie mo¿e urodziæ
- to otwiera drzwi do sali zabiegowej i co wa¿ne nie bierzemy
³apówek! Narodowy Fundusz
Zdrowia nie mo¿e robiæ ³aski
pacjentowi, bo ten ma prawo
byæ leczony, jak tylko mo¿na.
Myœla³em, ¿e jesteœmy w naszej Polsce, a nie pod zaborami, gdzie byliœmy obywatelami
drugiej kategorii.
Zalecenia Œwiatowej Organizacji Zdrowia s¹ za tym, aby
iloœæ zabiegów nie przekracza-

³a 15%. W USA w 2006 wg
Wikipedii by³y na poziomie
31% - bo w tamtym roku by³o
tyle wskazañ. Nie mo¿na kierowaæ porodami zza biurka.
Od dwóch lat nie wykona³em ani jednego zabiegu cesarskiego ciêcia, poniewa¿
dbam o sposób od¿ywiania
moich pacjentek. Aliœci dokona³em licznych usuniêæ narz¹du rodnego /kastracji/ z wiadomych przyczyn
Bartek - nie odpuszczaj, nie po
to, aby kogoœ ukaraæ, tylko aby
skoñczy³y siê zabory w Polsce.
Pad³o s³owo zabory. W³aœnie
jesteœmy pod zaborem partii,
które zaw³aszczy³y wszystko.
Pocz¹tek braku wyobraŸni
zacz¹³ siê od Mazowieckiego,
a teraz mamy do czynienia z
coraz czystsz¹ g³upot¹.

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

Kto przygarnie Imbirka
Dobrego domu poszukuje sympatyczny 6-miesiêczny
kocurek Imbirek. Jest m³ody, radosny, ¿ywio³owy. Towarzyski
i przytulaœny. Osoba, która go przygarnie, zyska prawdziwego przyjaciela, który przybiegnie, przytuli siê, zamruczy,
zaczepi do zabawy. By³by
szczêœliwy mieszkaj¹c w
domu, w którym jest ju¿
jakiœ kot, z którym mog³by
siê bawiæ. Obecnie przebywa w domu tymczasowym na terenie Warszawy.
Stowarzyszenie Adoptuj
Mnie - tel. 604 424 929.

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j. t. ze zm.).
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 8/CP/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie linii kablowych elektroenergetycznych SN i NN oraz
z³¹czy NN, w³¹czenie wybudowanych linii kablowych oraz z³¹czy w sieæ elektroenergetyczn¹
NN i SN na dzia³kach: ew. nr 83/1, 86, 83/2, 28/12, 28/2, 28/11, 4/2, 2/4, 2/3, 2/2 z obrêbu
4-04-10; ew. nr 24/2, 24/4, 16/2, 15/4, 21/6, 17/5, 17/6, 21/26, 17/4, 17/3 z obrêbu 4-04-05;
ew. nr 111, 108/3, 1/1, 3/1, 6/1, 9/1, 9/3, 108/1, 108/2, 9/4, 13, 14/2, 19/2, 24/2, 26/1, 144,
36/3, 145, 125/1, 125/3, 43/4 z obrêbu 4-04-09; ew. nr 150/12, 149/2 z obrêbu 4-03-20;
ew. nr 9/1, 2/4, 1/3, 5 z obrêbu 4-04-13; ew. nr 19/2, 21/35, 21/39, 20/3, 20/4, 19/17 z obrêbu
4-03-09; ew. nr 48/14, 52/8 z obrêbu 4-03-06; ew. nr 2/6, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 6, 7, 8, 21, 22,
5, 2/1 z obrêbu 4-03-22 przy ul. Krokwi, Dro¿d¿owej, Dziatwy, Modliñskiej, Produkcyjnej,
Œwiatowida, Œreniawitów w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek RWE Stoen
Operator Sp. z o.o. reprezentowanego przez p. Andrzeja Grzeœkiewicza, z³o¿ony dnia
10 paŸdziernika 2013 r., zmieniony dnia 29 paŸdziernika 2013 r. oraz 26 listopada 2013 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 308,
w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 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 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
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Tramwaj na Tarchomin
za najni¿sz¹ cenê
Na konferencji prasowej w dniu
13 lutego 2014 r. prezes „Tramwajów Warszawskich” Krzysztof Karos zapowiedzia³, ¿e do koñca lutego powinna wreszcie zostaæ
podpisana umowa z firm¹, która
wybuduje liniê tramwajow¹
³¹cz¹c¹ trasê mostu Marii Sk³odowskiej-Curie z pêtl¹ przy ul. Mehoffera. Nast¹pi³o widaæ lekkie zawirowanie czasu, gdy¿ przetarg na
budowê tej linii zosta³ rozstrzygniêty dopiero nastêpnego dnia. No,
ale prezes móg³ ju¿ znaæ nieformalny wynik aukcji elektronicznej.
Zgodnie z prawem, umowa
mo¿e byæ podpisana w terminie
nie krótszym ni¿ 10 dni od zawiadomienia o wyniku przetargu, a
wiêc przy maksymalnej sprawnoœci urzêdników faktycznie jeszcze
w lutym, dok³adnie 24 lutego.
Gorzej, ¿e prezes Karos na konferencji obieca³: „Nowe po³¹czenie powinno byæ gotowe jesieni¹”.
A to ju¿ nie jest mo¿liwe, gdy¿
zwyciêzca przetargu ma na realizacjê umowy 10 miesiêcy, który
to okres – przy niewyobra¿alnej
sprawnoœci urzêdników i budowniczych – mija w trzecim dniu

zimy, 24 grudnia. Nie wydaje mi
siê zreszt¹, by w Wigiliê ktoœ zajmowa³ siê uruchamianiem nowej
linii tramwajowej.
Modny ostatnio w ratuszu termin
„gotowe jesieni¹” odzwierciedla
œwiadomoœæ urzêdników miejskich,
¿e wszystko ma byæ gotowe do
dnia wyborów samorz¹dowych,
które odbêd¹ siê najprawdopodobniej 16 listopada. W tym przypadku nie bêdzie to jednak ³atwe.
Narzucony w warunkach przetargu termin 10 miesiêcy wydaje
siê i tak krótki. Zakres prac obejmuje oprócz budowy torowiska
m.in. przebudowê infrastruktury
podziemnej, budowê dróg oraz
uruchomienie organizacji ruchu
wraz z sygnalizacj¹ œwietln¹. Poœpiech nie wró¿y dobrej jakoœci
wykonanych robót, zw³aszcza i¿
jedynym kryterium wyboru oferty w tym przetargu by³a cena.
Wbrew wyobra¿eniom laików,
wcale tak nie musi byæ - to tylko
wygoda dla urzêdników. W przypadku inwestycji wartej 64,2 mln z³
tak nawet byæ nie powinno. Sprowadzanie oceny skomplikowanych
in¿ynieryjnie ofert do mechanicz-

Lewa strona medalu

Bud¿et
partycypacyjny
nego porównania prostych liczb nie
mo¿e (w niczym nie uchybiaj¹c firmie, która wygra³a konkretny przetarg) prowadziæ do wyboru oferty
najkorzystniejszej dla miasta.
Wbrew wyobra¿eniom czêœci
opinii publicznej, budowana
obecnie linia „na Tarchomin” nie
bêdzie przed³u¿eniem linii tramwajowej koñcz¹cej siê dziœ na
¯eraniu, choæ tego mo¿na by
oczekiwaæ choæby na podstawie
obowi¹zuj¹cego studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Skomunikuje tylko Stare Œwidry, na
których koñczy siê dziœ linia
tramwajowa prowadz¹ca do stacji metra M³ociny, z Tarchominem
Koœcielnym, nawet nie z Winnic¹. Do dobrej obs³ugi komunikacyjnej Bia³o³êki droga daleka.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Obiektywny POradnik

Tramwaj na Tarchomin ju¿ blisko
Sukcesy sportowe Polaków
na zimowych igrzyskach olimpijskich w Soczi przes³aniaj¹
wszystkie krajowe i lokalne informacje. W sumie nic w tym
dziwnego, bo 4 z³ote medale to
dorobek, którego nikt siê nie
spodziewa³. To wynik dwukrotnie lepszy ni¿ dotychczasowa
polska zdobycz w historii zimowych olimpiad. Sprawozdawcy
radiowi i telewizyjni trac¹ g³os,
wykrzykuj¹c pe³ne ekstazy i lapsusów peany na czeœæ naszych
mistrzów i razem z nimi mimowolnie przechodz¹ do historii.
No bo jak tu nie byæ dumnym,
gdy Kamil Stoch dwukrotnie nokautuje rywali i dokonuje tego,
co nie uda³o siê mistrzowi Ma³yszowi. Gdy Justyna Kowalczyk w heroicznej walce ze z³aman¹ koœci¹ stopy zostawia w
tyle wszystkie rywalki, a skromny stra¿ak spod £owicza oœmiela siê wyrwaæ zwyciêstwo i popsuæ œwiêto Holendrom, którzy
s¹ potêg¹ w ³y¿wiarstwie szybkim. Znakomite wieœci z Soczi
spychaj¹ na dalsze strony gazet i - mówi¹c kolokwialnie przykrywaj¹ niemal wszystko,
co nie jest zwi¹zane ze sportem,
np. rozstrzygniêcie przetargu na
budowê linii tramwajowej na
Tarchomin, udzielenie absolutorium zarz¹dowi dzielnicy Bia³o³êka za wykonanie bud¿etu za
2013 r., czy konwencjê programow¹ Prawa i Sprawiedliwoœci.
Jeœli chodzi o to ostatnie wydarzenie, to sztabowcy PiS chyba dostan¹ wilczy bilet od prezesa Kaczyñskiego za wybranie
tak niefortunnego terminu zjazdu, gdy ogl¹dalnoœæ zmagañ
naszych mistrzów siêga³a 11
mln widzów. Gdybym przypadkowo nie natkn¹³ siê na przemówienie prezesa przerzucaj¹c kana³y w poszukiwaniu relacji z wyœcigu Zbigniewa Bródki – nic
bym o konwencji nie wiedzia³.
Ale skoro ju¿ prezesa niechc¹-

cy namierzy³em, postanowi³em
chwilê pos³uchaæ. Chwila okaza³a siê bardzo krótk¹, gdy¿ akurat prezes grzmia³ z trybuny o
tym, ¿e korupcja to najwiêksze
nieszczêœcie naszego kraju i ¿e
bêdzie j¹ zwalcza³, wzmacniaj¹c
jeszcze bardziej CBA. Nie powiedzia³ tylko, czy ponownie
skorzysta z kompetencji agenta
Tomka i ówczesnego szefa Mariusza Kamiñskiego, którzy maj¹
zarzuty prokuratorskie o przekroczenie uprawnieñ, korumpowanie urzêdników, ingerowanie
w konstytucyjne wolnoœci cz³owieka, uwodzenie i upijanie osób
poddanych kontroli operacyjnej.
Na szczêœcie, mo¿emy jeszcze
korzystaæ z wolnoœci telewidza i
w dowolnej chwili zmieniæ kana³.
Z pewnoœci¹ du¿o ciekawsz¹
informacj¹ dla mieszkañców prawobrze¿nej Warszawy, a w
szczególnoœci Bia³o³êki jest to,
¿e krakowska firma ZUE zbuduje liniê tramwajow¹ w g³¹b Tarchomina. Wreszcie jest ju¿ niemal pewne, ¿e budowa oczekiwanej od kilku lat linii nied³ugo
siê zacznie. Firma ZUE w ostatnich latach wykonywa³a wiele
prac na warszawskich torach m.in. remontowa³a liniê w Alejach Jerozolimskich i na Trasie
W-Z. W dogrywce do przetargu,
czyli w aukcji elektronicznej, zaproponowa³a, ¿e tory zbuduje za
64 mln 199 tys. 999 z³. Tym samym zaledwie o z³otówkê przebi³a drug¹ z kolei firmê - polskohiszpañskie konsorcjum ze spó³k¹
Balzola na czele. W porównaniu
do cen zg³aszanych pod koniec
stycznia w czasie aukcji uda³o
siê najni¿sz¹ kwotê obni¿yæ o 10
mln z³, czyli oszczêdnoœæ jest
du¿a. Natomiast oferty cenowe
szeœciu firm, które przyst¹pi³y do
przetargu by³y w przedziale od
74 do 87 mln z³. Tramwaje Warszawskie licz¹, ¿e umowê na budowê blisko dwukilometrowej linii do skrzy¿owania ul. Œwiato-

Po kilku latach starañ warszawiacy mog¹ wreszcie
wzi¹æ bezpoœredni udzia³ w
wydawaniu miejskich pieniêdzy. Na pocz¹tek dostali do
dyspozycji jedynie 25 milionów z³otych spoœród 13-miliardowego bud¿etu miasta,
ale dobre i to. Pomys³ bud¿etu partycypacyjnego jako
pierwszy zg³osi³ w Warszawie
Sojusz Lewicy Demokratycznej. Pamiêtam dok³adnie, jak
na nasz wniosek na sesji
Rady Miasta mieliœmy wys³uchaæ opinii Hanny Gronkiewicz-Waltz na ten temat.
Oczywiœcie, informacji nie
przedstawia³a pani prezydent,
która na sesjach bywa rzadko, ale dyrektor jednego z biur
urzêdu. I nie mia³ zbyt du¿o
do powiedzenia, bo w³adze
stolicy nawet nie myœla³y wtedy o wprowadzaniu bud¿etu
partycypacyjnego.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
zmieni³a zdanie dopiero pod
presj¹ referendum i zgodzi³a
siê na ten – jak sama mówi „eksperyment”. To nie „eksperyment” pani prezydent, to nowoczesna metoda zarz¹dzania miastem. Budowania go
dla mieszkañców i wspólnie z
nimi. Podobnie jak konsultacje spo³eczne w sprawach do-

tycz¹cych mieszkañców. Tylko nie takie fasadowe jak dziœ,
odbywane tylko dla zasady i
czystego sumienia w³adzy.
Nie takie jak w przypadku nazwy Mostu Pó³nocnego, wycinki drzew w Ogrodzie Krasiñskich, czy lokalizacji si³owni plenerowych, gdzie g³osy
mieszkañców zosta³y po prostu zignorowane. Warszawiacy swoje, a urzêdnicy i tak
swoje. To miasto musi staæ siê
obywatelskie i mam nadziejê,
¿e stanie siê takie po listopadowych wyborach.
Tymczasem zachêcam do
zg³aszania pomys³ów, na co te
25 milionów z³otych z bud¿etu
partycypacyjnego ma byæ w
2015 roku wydane. Œrodki te
podzielone s¹ pomiêdzy 18
dzielnic, bo póki co nie ma oddzielnej puli na projekty ogólnomiejskie. Warto wiêc na pocz¹tku sprawdziæ, ile maj¹
Pañstwo do dyspozycji pieniêdzy w swojej dzielnicy. Takie
informacje mo¿na uzyskaæ na

stronach www lub w siedzibie
swojego urzêdu dzielnicy. W
ramach tych œrodków trzeba
wymyœliæ pomys³, przygotowaæ
ogólny projekt na odpowiednim formularzu i zebraæ pod
nim 15 podpisów. Nastêpnie
przes³aæ go lub zanieœæ do
urzêdu dzielnicy w terminie do
9 marca. W kolejnym etapie
odbêdzie siê ocena wniosków
i g³osowanie na poszczególne
projekty przez mieszkañców
dzielnicy. Je¿eli Pañstwa projekt zwyciê¿y, to bêdzie oznacza³o, ¿e zostali Pañstwo autorem nowej inwestycji w swojej dzielnicy, czego bardzo serdecznie ¿yczê.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

TELEGRAM
Dy¿ury radnych SLD Praga Pó³noc - stop
Marii Tondery, Mariusza Borowskiego
i Ireneusza Tondery - stop
w ka¿dy kolejny czwartek w godz. 17.00-19.00 - stop
Biuro SLD plac Hallera 5 lok 1a - antresola - stop
ZAPRASZAMY!

Ch³odnym okiem

Bud¿et zwyk³y i partycypacyjny 2
wida i Mehoffera uda siê podpisaæ przed koñcem lutego. Na ca³oœæ robót przeznaczone jest 10
miesiêcy, ale urzêdnicy stawiaj¹
wymóg, by po torach w g³¹b Tarchomina da³o siê jeŸdziæ ju¿ po
oœmiu miesi¹cach. Wtedy tramwaje pojecha³yby tam jeszcze
póŸn¹ jesieni¹, co znacz¹co poprawi³oby to komfort podró¿owania, bowiem w zwi¹zku z remontem mostu Grota du¿a czêœæ ruchu przenios³a siê na most Marii
Sk³odowskiej-Curie i w autobusach w godzinach szczytu jest
doœæ ciasno.
Z kronikarskiego obowi¹zku
muszê poinformowaæ równie¿,
¿e na ostatniej sesji rady, bia³o³êccy radni przyjêli sprawozdanie zarz¹du dzielnicy z wykonania bud¿etu w 2013 r. Po przeprowadzonej prezentacji i merytorycznej dyskusji 14 radnych
by³o za, 5 wstrzyma³o siê od g³osu, nikt nie by³ przeciw. Skoro
opozycja nie g³osuje przeciwko,
a radny Tumasz, jako najwiêkszy
ostatnio krytyk zarz¹du, g³osuje
za udzieleniem absolutorium, to
znaczy, ¿e ocena dzia³añ zarz¹du Platformy Obywatelskiej na
Bia³o³êce jest wiêcej ni¿ dobra.
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

O pieni¹dzach trzeba pisaæ
zawsze, gdy jest ku temu sposobnoœæ. Szczególnie, gdy s¹
to pieni¹dze publiczne, wokó³
których winna byæ zawsze pe³na transparentnoœæ. Dziœ okazja jest niejako potrójna. Po
pierwsze, jako radni, na ostatniej sesji pozytywnie zaopiniowaliœmy wykonanie dzielnicowego za³¹cznika do bud¿etu
m.st. Warszawy za rok 2013.
W roku ubieg³ym wydaliœmy
ponad 261milionów z³otych, z
czego na wydatki bie¿¹ce 240
milionów i 21 milionów na inwestycje. Wœród tych pierwszych niekwestionowany prymat ma oœwiata - 86 milionów
i gospodarka komunalna - 61
milionów. Na trzecim miejscu
od lat utrzymuje siê pomoc
spo³eczna - ponad 33 miliony.
Te trzy pozycje to 180 milionów
i 3/4 wydatków bie¿¹cych.
Taka dzielnica. Wœród wydatków inwestycyjnych tak¿e dominuj¹ te realizowane w ramach wielkiej trójki. Tym razem
dominuje gospodarka komunalna, która poch³onê³a 3/4
wydatków inwestycyjnych i
drogi.
Druga okazja to pierwsza w
tym roku korekta bud¿etu i w
dodatku korekta na plus. Za³¹cznik dzielnicy powiêkszy³
siê o 1,2 miliona z³otych, z czego 1150000 z³otych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, które zaczynaj¹ osi¹gaæ
poziom 34 milionów z³otych.
Pojawi³ siê nowy tytu³ inwestycyjny - budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS 15 przy uli-

cy Jagielloñskiej 38, czyli Gimnazjum i Liceum W³adys³awa
IV - 1 milion z³otych i zwiêkszenie wydatków na modernizacjê placu Hallera do poziomu 850 000 z³otych. Przypomnê, ¿e z przewidywanych wydatków na poziomie 34 milionów, 19 milionów konsumuje
budowa domów komunalnosocjalnych przy ulicy Jagielloñskiej. Prawie 10 milionów w
roku przysz³ym zamierzamy
wydaæ na inwestycje oœwiatowe. Adaptacja i wyposa¿enie
pomieszczeñ z przeznaczeniem na przedszkole przy ulicy Siedleckiej 12/14 - 3,3 miliona z³otych. Modernizacja budynku i terenu Gimnazjum 32
przy ulicy Otwockiej 3 - 2,6 miliona. Modernizacja terenów
wraz z placami zabaw w przedszkolach dzielnicy przy ulicach
Strzeleckiej 16, Namys³owskiej 11, Szymanowskiego 4a
i 5a, Markowskiej 8, Jagielloñskiej 28, Wo³omiñskiej12/18,
Ratuszowej 8a i Równej 2 –
4,1 miliona z³otych. Trzy miliony z³otych zapisane zosta³y
tak¿e na budowê instalacji c.o.
i c.c.w. w kamienicach bêd¹cych w 100% w³asnoœci¹ m.st.
Warszawy w ramach programu ciep³o sieciowe w budynkach komunalnych.
Trzeci powód to rozkrêcaj¹ca siê akcja pisania projektów
w ramach bud¿etu partycypacyjnego. Pierwsze z nich wp³ynê³y ju¿ do urzêdu. Przechodz¹
niezbêdne procedury. Piêædziesi¹t z nich zostanie poddanych
powszechnemu g³osowaniu

mieszkañców dzielnicy w dniach
20-30 czerwca. Przypominam,
¿e do rozdysponowania jest 1,2
miliona z³otych a termin sk³adnia wniosków mija 9 marca.
Wiêcej informacji na stronie
twojbudzet.um.warszawa.pl.
Osobiœcie jako przewodnicz¹cy dzielnicowego zespo³u ds.
budzetu partycypacyjnego staram siê bywaæ na wszystkich
spotkaniach, przybli¿aj¹cych
ideê tego bud¿etu. By³em na
spotkaniach organizowanych
przez PSM Micha³ów, pos³ankê na Sejm RP Alicjê D¹browsk¹ i kilku innych. Sam te¿
zapraszam zainteresowanych
w sprawie bud¿etu i nie tylko
na swój dy¿ur 20 lutego w
siedzibie SLD przy placu
Hallera 5 lokal 1a pomiêdzy
17.00 a 19.00.
Ireneusz Tondera
przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

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

Nie zanosi siê te¿ na rych³e
zakoñczenie sporu o wyniki
przetargu w pozosta³ych 10
dzielnicach Warszawy, gdzie
nadal obowi¹zuje system pomostowy. Na wniosek miasta
ze sk³adu orzekaj¹cego Krajowej Izby Odwo³awczej jej
prezesa Paw³a Trojana wy³¹czy³ premier Tusk, zaœ miejska spó³ka MPO wyst¹pi³a do
prokuratury z zarzutem ujawnienia tajemnicy przedsiêbiorstwa przez KIO. Izba uzna³a
te dzia³ania za próbê wywierania presji na jej niezawis³oœæ. Miasto w zmianie sk³adu orzekaj¹cego upatruje
szans na rozstrzygniêcie na
korzyœæ w³asnej spó³ki MPO,
która na razie w nowym systemie obs³uguje tylko jedn¹
dzielnicê – Œródmieœcie. Jej
zwyciêstwo w przetargach na
wywóz œmieci z niemal po³owy warszawskich dzielnic zaskar¿y³y przegrane firmy Byœ
i Remondis.
Kr.

Od 1 lutego w oœmiu dzielnicach Warszawy wprowadzono
nowy regulamin odbioru odpadów komunalnych. Jak mo¿na
siê by³o spodziewaæ, nie oby³o siê bez problemów.
Firma Lekaro obs³uguj¹ca elastycznoœæ i dopasowanie do
m.in. obie Pragi nie uwzglêdni- potrzeb mieszkañców, w tym
³a w swoim harmonogramie odbieranie œmieci wystawiowywozu wielu nieruchomoœci. nych obok œmietnika we w³aHarmonogram by³ dostêpny tyl- snych workach, ale nie jest to
ko w internecie, w dodatku w ¿adne systemowe rozwi¹zanie,
postaci ma³o przystêpnego pli- ale tylko odraczanie konieczku arkusza kalkulacyjnego, nych korekt. W nowym systegdzie ulicê mo¿na znaleŸæ tyl- mie trzeba te¿ wygospodaroko po pierwszej literze imienia waæ na odpady wiêcej miejsca
jej patrona. Osoby nie korzysta- – od 1 lutego przyby³ dodatkoj¹ce z internetu nie wiedzia³y nic wy pojemnik na œmieci segreo zmianie dni opró¿nia œmietni- gowane, przeznaczony na
ków. Dodzwonienie siê na info- szk³o. Wygl¹da na to, ¿e œmieliniê firmy graniczy³o z cudem, ci wci¹¿ s¹ dla wszystkich protrudno te¿ liczyæ na miasto, któ- blemem, a nie Ÿród³em surowre teoretycznie jest teraz w³a- ców, na których odzysku mo¿œcicielem naszych œmieci i to z na zarabiaæ, jak dzieje siê to w
nim umowy podpisuj¹ firmy je innych krajach europejskich i
odbieraj¹ce. Tymczasem nie nowa ustawa niewiele w tej
sprawdzi³a siê miejska platfor- sprawie zmieni³a.
ma czysta.um.warszawa.pl,
gdzie mo¿na tak¿e zg³aszaæ interwencje. Po automatycznym
odnotowaniu zg³oszenia pró¿Nastêpna gazeta - 19 lutego
no siê by³o spodziewaæ inforRedaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿
macji o jego dalszych losach. A
elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka
niezadowolenie mieszkañców Maciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy
wynika³o równie¿ z czêsto rzad- sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów
szego ni¿ dotychczas opró¿nia- w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Matenia koszy. Firma Lekaro, uk³a- ria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem
lub TS. Za treœæ reklam,
daj¹c swój harmonogram przyj- og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.
mowa³a najrzadsze z mo¿liRedakcja: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2
wych terminy odbioru œmieci.
tel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38
Dla domów jednorodzinnych
poniedzia³ek
w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14
np. jest to co dwa tygodnie dla
Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska
odpadów zmieszanych i miesi¹c dla segregowanych, podstrona internetowa - www.ngp.pl
czas gdy dotychczas odpady
e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
zmieszane odbierano co tydla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
dzieñ. Firma obiecuje wiêksz¹
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Karl Hansen i jego Norwegia
W sobotê 15 lutego w Galerii Przy Van Gogha w
Bia³o³êckim Oœrodku Kultury odby³ siê wernisa¿ wystawy
fotografii Karla Hansena „Wyspa spokoju”.
Na wystawê sk³ada siê 20
Na wystawie w Galerii Przy
czarno-bia³ych zdjêæ, przedsta- Van Gogha przedstawi³ krainê
wiaj¹cych krajobrazy Norwegii. fascynuj¹c¹ surowoœci¹. ZdjêTo wynik fascynacji m³odego cia, ujmuj¹ce prostot¹, wspaniaartysty fotografika tym krajem. le oddaj¹ specyfikê Norwegii –
Karl Hansen (ur. 1988 r.) studio- s³abo zaludnionego, pó³nocnewa³ gospodarkê przestrzenn¹ na go kraju. Nie ma na tych zdjêUniwersytecie Przyrodniczym we ciach ludzi ani innych ¿ywych
Wroc³awiu. W 2011 r. otrzyma³ sty- stworzeñ, poza nielicznymi
pendium prezydenta Œwidnicy w drzewami. Widzimy g³ównie kadziedzinie kultury. Publikowa³ swo- mienie, wielkie g³azy naniesioje zdjêcia m.in. w dwóch krymina- ne i wyg³adzone przez lodowiec.
³ach W. Koryciñskiego: „Tajemnice Niekiedy linie pêkniêæ g³azów
ulicy Pañskiej (2010) i „Niebieskie tworz¹ jakieœ przedziwne rysunzakony” (2013) oraz w projektach ki, podobne do prehistorycznych
rysunków naskalnych.
literackich wydawnictwa Kiklop.

Z rzadka na fotografiach
pojawia siê œlad dzia³alnoœci
cz³owieka: œciête drzewo, ma³y
domek, bia³a dzwonnica koœcio³a czy pomost w zatoce.
Wszak zdjêcia zosta³y wykonane w miejscu, który jest rajem dla wêdkarzy, na wyspie
Hitra, po³o¿onej na zachodnim
wybrze¿u Norwegii. Nic na to
jednak nie wskazuje. Bohaterem tych fotografii jest Natura.
Wystawê fotografii Karla
Hansena „Wyspa spokoju” w
Galerii Przy Van Gogha w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury przy
ul. Vincenta Van Gogha 1 mo¿na ogl¹daæ do 8 marca 2014 r.
Joanna Kiwilszo

Wybierz najlepsz¹ warszawsk¹ inicjatywê pozarz¹dow¹ 2013 r.!
Ju¿ 13 lutego ruszy³a kolejna, 4. edycja
konkursu na najlepsza warszawsk¹ inicjatywê
pozarz¹dow¹ Sektor 2013. Ka¿da osoba ma
mo¿liwoœæ zg³oszenia do konkursu inicjatywy,
któr¹ uwa¿a za najlepsz¹ w ca³ym poprzednim
roku. Zg³oœ swojego kandydata i Ty!
Sp³ywy kajakowe, integracyjne imprezy sportowe, teatr uliczny, a mo¿e rozdawanie herbaty
osobom bezdomnym, to tylko niektóre z dzia³añ
podejmowanych na terenie Warszawy w roku
2013 przez organizacje pozarz¹dowe. Jeœli i ty
by³eœ beneficjentem takich dzia³añ lub uwa¿asz,
¿e jakaœ inicjatywa zas³uguje na wyró¿nienie zg³oœ j¹ do konkursu, a mo¿e to w³aœnie ona zostanie najlepsz¹ warszawsk¹ inicjatyw¹ 2013 roku!
W jaki sposób zg³osiæ inicjatywê? Wystarczy,
¿e do 7 marca dostarczysz wype³nion¹ kartê zg³oszenia inicjatywy lub kartê potwierdzenia udzia³u
inicjatywy (kartê potwierdzenia udzia³u wype³niaj¹
tylko organizacje zg³aszaj¹ce swoj¹ inicjatywê).
Wype³nione zg³oszenie mo¿esz dostarczyæ:
- poczt¹ elektroniczn¹ na adres ngo@um.warszawa.pl,
- faxem na numer 22 443 34 02,

- Wype³niaj¹c zg³oszenie online za poœrednictwem
strony internetowej www.ngo.um.warszawa.pl
(dotyczy jedynie Kart zg³oszenia inicjatywy)
- Osobiœcie do Centrum Komunikacji Spo³ecznej,
ul. Senatorska 27, pok. 136, 00-099 Warszawa
- Poczt¹ tradycyjn¹ na adres Centrum Komunikacji Spo³ecznej
- Poczt¹ tradycyjn¹ lub osobiœcie dostarczyæ
do Urzêdów Dzielnic m.st. Warszawy
Celem konkursu jest wytypowanie dziesiêciu najlepszych warszawskich inicjatyw 2013
roku, których realizatorami by³y organizacje pozarz¹dowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(dalej, jako organizacje pozarz¹dowe) oraz
promocja dzia³añ warszawskich organizacji pozarz¹dowych wœród mieszkañców Stolicy.
Po wiêcej informacji na temat konkursu i jego
poprzednich edycji zapraszamy na stronê internetow¹ www.ngo.um.warszawa.pl. Zachêcamy równie¿ do polubienia nas na naszym profilu facebookowym www.facebook.com/Konkurs.S3KTOR

