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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Chcesz zarabiaæ wiêcej ni¿ œrednia,
masz dobry kontakt z ludŸmi,
staæ Ciê na szkolenie za 250 z³,
zadzwoñ: 602 267 377.

Nadzór nad remontami
budynków jest kluczowy
Rozmowa z wiceburmistrzem Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy Marcinem Iskr¹.
Ma Pan doœwiadczenie Polsce, a tym trudniej o nie w
urzêdnicze w samorz¹dzie stolicy. A przecie¿ na obecny
warszawskim, a od miesi¹ca stan mia³o wp³yw kilkadziepe³ni Pan funkcjê zastêpcy si¹t lat zaniedbañ. Gdy na
burmistrza Pragi Pó³noc. lewym brzegu wyburzano
Jak z tej perspektywy widzi ca³e kwarta³y ocala³ej zabudowy, nowe fabryki obudowyPan Pragê?
Praga to - moim zdaniem - wa³o siê substancj¹ lokalow¹,
wprowadza³o siê nowoczejedna z najpiêkniejszych
sne rozwi¹zania komunikadzielnic w Warszawie. Miejsce,
cyjne, na Pradze podobnych
w którym przesz³oœæ wspó³gra
planów, na wiêksz¹ skalê, nie
z przysz³oœci¹. W kontekœcie zrealizowano.
wojny, XIX-wieczne kamienice
Dziœ Praga przechodzi
nieczêsto trafiaj¹ siê w
rewitalizacjê. Ka¿dego roku
remontowanych jest kilka,
kilkanaœcie kamienic. Za kilka
lat Port Praski, Mennica, tereny
œ
dokoñczenie na str. 5
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Meble na wymiar,
szafy, kuchnie,
zabudowy
aby powsta³ k¹cik nowy Elastyczne
S
W
E
protezy nylonowe N
tel. 500 614 807
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

Zaradny radny
pe³nomocnik
Wracamy do sprawy odwo³ania Jacka Wachowicza z
funkcji radnego dzielnicy Praga Pó³noc. Oprócz historii
z lokalem komunalnym przy ulicy Z¹bkowskiej, o której
pisaliœmy w jednym z majowych numerów gazety,
kolejnym przejawem, zgodnie z uchwa³¹ Rady Dzielnicy
w sprawie stwierdzenia wygaœniêcia mandatu radnego,
naruszenia przez by³ego ju¿ radnego przepisów ustawy
o samorz¹dzie gminnym by³o wykonywanie funkcji
pe³nomocnika przedsiêbiorcy, który prowadzi³ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ z wykorzystaniem mienia komunalnego
m.st. Warszawy na terenie Pragi Pó³noc.
Mechanizm nadbudów
nizm dzia³añ zbli¿ony jest do
Kwestia ta zosta³a poru- historii z nadbudowami przy
szona we wspominanej ul. 11 Listopada, z któr¹
uchwale Rady Dzielnicy, a zwi¹zany by³ by³y ju¿ radny,
tak¿e zasygnalizowana w postanowiliœmy przybli¿yæ
jednym z tytu³ów prasowych. szanownym czytelnikom
Jako ¿e zastosowany mecha- szczegó³y tej sprawy.
Jej pocz¹tków nale¿y
Rolety wewnêtrzne
upatrywaæ w lutym 2014 r. To
plisy, ¿aluzje, moskitery wówczas cz³onkowie wspólnoty

Rolety zewnêtrzne

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)

dokoñczenie na str. 2

(monta¿ gratis!)

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

Mamy urlop!

ul. Œw. Wincentego 101/1
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
www.gold-clinic.pl

Od 8 lipca do 15 sierpnia
nasza redakcja bêdzie nieczynna.
Nastêpna gazeta - 23 sierpnia.

Otwarta Z¹bkowska
Warsztaty dla dzieci, teatrzyki, kiermasze ksi¹¿ki i
koncerty – w pierwszy lipcowy weekend wystartowa³
festiwal Otwarta Z¹bkowska. Wczeœniej nie oby³o siê bez
kontrowersji, bo aby byæ otwart¹ dla artystów i mieszkañców, ulica musia³a zostaæ zamkniêta dla kierowców.
Próba ca³kowitego zamkniêcia Z¹bkowskiej na ca³e
wakacje nie powiod³a siê. Po komunikacyjnym chaosie
ubieg³ego tygodnia, skoñczy³o siê na weekendach.
To ju¿ trzecia edycja letniej na 15-16 lipca oraz 5-6, 19-20
ods³ony festiwalu Otwarta i 26-27 sierpnia. Podobnie jak
Z¹bkowska. Wydarzenie or- w ubieg³ych latach, w czasie
ganizowane jest w ramach festiwalu Z¹bkowska o¿ywia
miejskiego Zintegrowanego siê, mieszkañcy aktywnie
Programu Rewitalizacji we uczestnicz¹ w dzia³aniach
wspó³pracy z Teatrem Po- artystycznych. Organizatorzy
wszechnym, praskimi artysta- nie kryj¹, ¿e chodzi o zintegromi, animatorami, klubami i wanie praskiego œrodowiska.
organizacjami pozarz¹dowy- W planowanych przez
mi. Po pierwszym lipcowym nas inicjatywach staramy siê
weekendzie imprezy festiwa- znosiæ podzia³y. Tu nie ma
lowe zaplanowane s¹ jeszcze miejsca na gospodarzy i goœci,

estradê i widowniê. Tworzymy tê inicjatywê wspólnie –
mówi¹ inicjatorzy projektu.
W pierwszy weekend zaproszono na Z¹bkowsk¹ artystów
dokoñczenie na str. 5

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia
- korony porcelanowe
- protezy elastyczne
- protezy szkieletowe

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

www.dentysta-praga.pl
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Zaradny radny pe³nomocnik
dokoñczenie ze str. 1

mieszkaniowej z udzia³em
w³asnoœciowym m.st. Warszawy, po³o¿onej przy ul. K³opotowskiego „podjêli uchwa³ê
[…] w sprawie zmiany przeznaczenia czêœci wspólnej
nieruchomoœci stanowi¹cej
czêœæ dachu niezabudowanego
lokalami mieszkalnymi,
umiejscowionej na V piêtrze
budynku mieszkalnego wielorodzinnego […] w Warszawie,
na lokal/lokale mieszkalny/e
o powierzchni u¿ytkowej oko³o
160 m2” (cyt. za dostêpn¹ w
Biuletynie Informacji Publicznej uchwa³¹ Rady Dzielnicy
nr XXXI/195/2017). Nabywc¹
zosta³ przedsiêbiorca wy³oniony
w konkursie ofert, pan RB. Na
swojego pe³nomocnika we
wszystkich sprawach zwi¹zanych
z przebudow¹, nadbudow¹ i
adaptacj¹ na cele mieszkalne
powierzchni budynku przy ul.
K³opotowskiego wyznaczy³
w³aœnie radnego Wachowicza.
Radny zosta³ wymieniony
jako pe³nomocnik inwestora w
dwóch wnioskach o pozwolenie
na budowê dla wspominanej
nieruchomoœci, z³o¿onych w
Urzêdzie Dzielnicy Praga
Pó³noc w marcu 2015 r. (jeden
wniosek dotyczy³ „ocieplenia
budynku wraz z robotami towarzysz¹cymi”, drugi „nadbudowy
– adaptacji powierzchni dachu

na lokale mieszkalne, z dobudow¹ windy zewnêtrznej
oraz ze wzmocnieniem biegów
klatki schodowej”).
Poniewa¿ wspominany budynek, jak wiêkszoœæ starych
wspólnot na Pradze, wydzielony jest po obrysie, pojawi³ siê
problem z zapleczem robót.
W czerwcu 2015 r. wspólnota
mieszkaniowa zawar³a z
prask¹ Delegatur¹ Biura
Gospodarki Nieruchomoœciami
umowê dzier¿awy na okres
od 1 lipca 2015 r. do 30
czerwca 2018 r. nale¿¹cego
do miasta podwórka na ty³ach
kamienicy o powierzchni 497 m2.
Miesiêczny czynsz dzier¿awy
ustalono na kwotê netto 1 gr
od metra kwadratowego miesiêcznie wraz z podatkiem
VAT wspólnota mia³a wp³acaæ
do miejskiej kasy kwotê w
wysokoœci 6,11 z³ (sic!). Niezwykle tanio, jeœli porównamy
choæby wysokoœæ op³at pobieranych za zajêcie pasa
drogowego. Wyjaœniæ nale¿y
w tym miejscu, ¿e budynek
wspólnoty oraz podwórko
znajduj¹ siê na obszarze
obowi¹zywania Miejscowego
Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla Pragi
Centrum (z 2010 r.) – sam
budynek wpisany jest do
gminnej ewidencji zabytków,
natomiast podwórko (podobnie

jak w przypadku s¹siedniej
kamienicy) objête jest ochron¹
konserwatorsk¹ zgodnie z
zapisami w planie miejscowym.
Przypadki chodz¹ parami
Co ciekawe, wœród wskazanych na umowie dzier¿awy
osób reprezentuj¹cych wspólnotê znajduje siê osoba, której
firma jednoczeœnie administruje tym budynkiem (oraz 20
innymi wspólnotami mieszkaniowymi na Pradze Pó³noc, w
których m.st. Warszawa posiada udzia³y i jest reprezentowane przez pó³nocnopraski
ZGN). Kolejnym zbiegiem
okolicznoœci jest zapewne
fakt, ¿e rodzina inwestora
nadbudowy kamienicy przy
K³opotowskiego jest zatrudniona w tym¿e ZGN. Ju¿ nie
wspominaj¹c, ¿e dzielnicowy
Wydzia³ Architektury i Budownictwa (od lat kieruje nim
Renata Burczyñska), który
wydawa³ decyzje administracyjne w sprawie rzeczonej
nadbudowy, podlega³ w tym
czasie wiceburmistrzowi
Dariuszowi Wolke (dziœ wiceburmistrz Œródmieœcia i
koalicjant PO w tej dzielnicy),
wskazanemu do zarz¹du przez
ugrupowanie Wachowicza…
Sprawa ulega przyspieszeniu
w 2016 r. W marcu Wachowicz,
jako pe³nomocnik inwestora,
sk³ada w dzielnicy kolejny

wniosek o pozwolenie na
budowê dla budynku przy
K³opotowskiego, który dotyczy
rozbudowy najwy¿szej 6 kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (maj¹
tam powstaæ 4 mieszkania).
WAiB wszczyna postêpowanie,
by po kilku tygodniach je zawiesiæ do czasu uzyskania
uzgodnieñ z Sto³ecznym
Konserwatorem. W czerwcu
inwestor sk³ada wniosek o
wyra¿enie zgody na odstêpstwo
od przepisów Rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury z 2002 r.
w kwestii obowi¹zku wyposa¿enia budynku przy K³opotowskiego w windê (przypomnijmy, ¿e wystêpowa³ o to
we wniosku z marca 2015 r.).
Te przepisy maj¹ zastosowanie, gdy ró¿nica poziomów
posadzek pomiêdzy pierwsz¹
i najwy¿sz¹ kondygnacj¹
nadziemn¹, niestanowi¹c¹
drugiego poziomu w mieszkaniu
dwupoziomowym, przekracza 9,5 metra. W przypadku
budynku przy K³opotowskiego
ta ró¿nica wynosi ponad 16
metrów. Zaledwie dzieñ po
z³o¿eniu wniosku inwestora WAiB
wystêpuje do Ministerstwa z
wnioskiem o udzielenie upowa¿nienia do wyra¿enia zgody
na odstêpstwo od wspominanych
przepisów. Dalszy bieg sprawy
jest ³atwy do przewidzenia –

pozytywna decyzja Ministerstwa
(lipiec), zgoda na odstêpstwo
(sierpieñ), pozwolenie na
budowê (pocz¹tek wrzeœnia).
Konkluzja
Wielu spoœród szanownych
czytelników powie, ¿e Praga
musi siê rozwijaæ, a skoro
prawo przewiduje nadbudowy,
dlaczego z tego faktu nie korzystaæ. W koñcu dla wielu
wspólnot mieszkaniowych jest
to szansa na podreperowanie
bud¿etu i przeprowadzenie
jak¿e potrzebnych remontów
(wynikaj¹cych czêsto z lat zaniedbañ, gdy budynki znajdowa³y
siê w miejskim zasobie). Nie
wypada siê z tym nie zgodziæ.
To co budzi nasze (i nie tylko,
s¹dz¹c po ró¿nych komentarzach) w¹tpliwoœci, to fakt, ¿e
wp³ywowy samorz¹dowiec
wystêpuje wobec gminy, w
której sprawuje mandat samodzielnie jako inwestor lub
jako pe³nomocnik inwestora,
a tak w przypadku p. Wachowicza by³o. Mamy tutaj nie
tylko do czynienia, jak wskazano w majowej uchwale
Rady Dzielnicy, z powa¿nym
naruszeniem przepisów ustawy o samorz¹dzie gminnym,
ale te¿ podwa¿eniem zaufania obywateli do organów
administracji. Rodzi siê
pytanie, czy prascy urzêdnicy,
wydaj¹cy decyzje w sprawach,
w których wystêpowa³ Wachowicz, informowali o tym
fakcie swoich prze³o¿onych,
a ci swoich? Czy powsta³y z

tego odpowiednie notatki
s³u¿bowe? Czy zespó³ nadzoru w³aœcicielskiego w ZGN
interweniowa³ w sytuacji, gdy
inwestor wyst¹pi³ o odstêpstwa
od przepisów budowlanych, aby
nie budowaæ windy? Dla niego
to znacz¹ca redukcja kosztów
inwestycji, czyli potencjalnie
wiêkszy zysk, natomiast dla
wspólnoty dodatkowe koszty
w przysz³oœci, gdy jednak
mieszkañcy zechc¹ dobudowaæ
windê (na któr¹ bêd¹ musieli
siê „zrzuciæ” z w³asnych œrodków).
Czy firmy administruj¹ce
okolicznymi kamienicami
(przy analizowanym odcinku
K³opotowskiego oraz ulicy
Jasiñskiego budynkami z
udzia³em w³aœcicielskim miasta
w praktyce administruj¹ dwie
firmy) rzetelnie informowa³y
w³aœcicieli prywatnych o tocz¹cym siê postêpowaniu
oraz mo¿liwoœci wystêpowania
w nim w charakterze stron?
Przecie¿ wy¿szy budynek
bêdzie oddzia³ywa³ na s¹siednie kamienice, a dodatkowe
mieszkania to dodatkowe miejsca
parkingowe, których ju¿ teraz
w tej czêœci Pragi brakuje.
Po raz kolejny apelujemy o
podjêcie odpowiednich dzia³añ
kontrolnych w Wydziale Architektury oraz ZGN. Inaczej
Praga wci¹¿ bêdzie postrzegana jak prywatny folwark,
w którym sukces inwestora
zale¿y od przewodnika-pe³nomocnika, najlepiej radnego…
Redakcja

Nie mo¿esz siê powstrzymaæ od kolejnego batonika?
- dowiedz siê, dlaczego i czy mo¿esz coœ z tym zrobiæ
Jak siêgnê pamiêci¹ wstecz przypominaj¹ mi siê moje zakupy i ten moment przy
kasie - wrzuciæ nie wrzuciæ? :) Oczywiœcie, ¿e na 100 razy udawa³o mi siê… raz nie
wrzuciæ batonika lub czegoœ s³odkiego. Nie by³o istotne, czy by³o to w drodze do pracy,
wracaj¹c sk¹dœ, czy przeje¿d¿aj¹c obok sklepu. Z uœmiechem równie¿ wspominam jak
czasami w œrodku nocy ubiera³em siê i wychodzi³em na spacer… po czekoladê. Mo¿e
ktoœ zapyta - i co w tym z³ego? Ja w³aœnie za ka¿dym razem gdy dokonywa³em zakupu,
stawia³em sobie to pytanie. Oczywiœcie, maj¹c z biegiem czasu ju¿ œwiadomoœæ, co
z³ego jest w nadmiernym objadaniu siê s³odyczami, trochê inaczej siê usprawiedliwia³em:
przecie¿ ja to lubiê, dlaczego mam sobie odmawiaæ jak mi smakuje, pomaga mi to
lepiej funkcjonowaæ itp.
Ale dlaczego? Dlaczego spokoju, gdy np. le¿ymy na musicie zaraz jak najszybciej
mój mózg tak bardzo do- pla¿y albo siê relaksujemy i zjeœæ coœ s³odkiego? Ja pamiêmaga³ siê s³odkiego?
jest nam bezpiecznie oraz mi³o. tam to doskonale :) Z biegiem
Okazuje siê, ¿e dostarczaj¹c Dopamina natomiast to pogoñ czasu potrzebujemy coraz
do naszego ¿o³¹dka cukru, za czymœ nowym, chêæ do wiêcej i coraz czêœciej siêgaæ
uruchamiamy procesy w dzia³ania, uczestniczenie w po przys³owiowego batonika.
mózgu, które zaczynaj¹ pro- zmianach i podejmowanie
Do czego prowadzi nadmiar
dukcjê dopaminy lub jak te¿ nowych wyzwañ. A wiêc dopaminy aktywowanej
niektórzy j¹ nazywaj¹ cz¹stkê dlaczego kompulsywny atak przez jedzenie s³odkoœci?
jedzenia s³odkich rzeczy?
szczêœcia i motywacji.
Przede wszystkim s¹ to
Bardzo ogólnie proces Nasz mózg domaga siê zaburzenia percepcji i odbioru
wygl¹da tak, ¿e zjadaj¹c ba- bodŸca zwi¹zanego z na- rzeczywistoœci. Zaczynamy
tonika receptory na jêzyku grod¹. A za to odpowiedzial- mieæ coraz wiêcej zachcianek,
wysy³aj¹ sygna³ do mózgu na jest w³aœnie wspomniana kompulsywnych ataków g³odu,
gdzie aktywowany jest tzw. dopamina. Równie szybki i zwiêksza siê nasza tolerancja
oœrodek przyjemnoœci. Dopa- szkodliwy wzrost dopaminy w na cukier i mamy momenty
mina jest neuroprzekaŸnikiem naszym mózgu, prowadz¹cy tzw. utraty kontroli. Chorób
w naszym mózgu odpowiedzial- do uzale¿nienia, wywo³uje zwi¹zanych ze szkodliwoœci¹
nym za procesy motywacji, alkohol, nikotyna i narkotyki. spo¿ywania cukru w nadmiarze
pogoni za czymœ nowym i Badania prowadzone przez nie jestem nawet w stanie
tzw. chêci ¿ycia. Jest ona naukowców na szczurach wymieniæ. Poza nadwag¹ i
odpowiedzialna za uk³ad pokaza³y, ¿e po paru miesi¹- oty³oœci¹ jest to g³ównie
nagrody w mózgu, który jest cach nast¹pi³o uzale¿nienie, cukrzyca, choroby serca,
dla nas stymulatorem do a póŸniej po odstawieniu nadciœnienie oraz nowotwory.
wszelkich dzia³añ. Mo¿e cukru typowe objawy odsta- Gdzieœ s³ysza³em, ¿e cukier
czêœci osób przyjœæ na myœl wienne, takie jak przy alkoholu to najbardziej nieszczêœliwa
przyjemnoœæ, jak¹ mo¿emy
w tym aspekcie serotonina, czy narkotykach.
któr¹ wytwarza organizm, ale
Gdy ju¿ zjemy cukier i po- sobie sami dostarczaæ i chyba
ona jest odpowiedzialna za ziom dopaminy podskoczy coœ w tym jest.
Czy mo¿emy coœ z tym
inne przyjemnoœci :) Seroto- bardzo szybko, równie szybko
nina daje poczucie b³ogoœci i zaczyna opadaæ. Macie tak, ¿e zrobiæ?

Je¿eli tylko bêdziemy chcieli,
to jak najbardziej. Osoby,
które zauwa¿y³y ju¿ u siebie
kompulsywne ataki g³odu czy
utratê kontroli, mog¹ potrzebowaæ pomocy specjalisty.
Tutaj nie wystarczy odstawiæ
cukier i sprawa za³atwiona.
Niestety, nie jest to takie
proste. Czêsto potrzebujemy
najpierw zidentyfikowaæ Ÿród³o
takiego sposobu od¿ywiania
i zacz¹æ od jego eliminacji.
Wprowadzanie diety bez tego
nie jest ¿adnym rozwi¹zaniem,
wrêcz przeciwnie.
Jak pokazuj¹ badania,
90% osób po roku czasu od
zakoñczenia diety wraca do
swojej poprzedniej wagi a
nawet jest ona wiêksza.
Dopamina wzrasta u nas
równie¿, gdy urozmaicamy
nasz¹ dietê, szukamy nowych
smaków, siêgamy po coœ
nowego. Przypominacie sobie
to uczucie, jak jedliœcie pierwszy raz coœ naprawdê ekstra?
Tak, to w³aœnie dopamina :)
A pamiêtacie, jak po pewnym
czasie, gdy czêsto jedliœmy
coœ co nam tak ekstra smakowa³o, nagle ju¿ jakoœ nie
powoduje tego uczucia co na
pocz¹tku? To nasz mózg po
pewnym czasie zmniejszy³
produkcjê dopaminy.
Dlaczego? Tak siê
ukszta³towa³ z biegiem lat.
Mechanizm ten mia³ chroniæ
naszych przodków przed tym,

¿eby nie jeœæ starych rzeczy,
ale równie¿ mia³ zachêcaæ do
poszukiwania nowych potraw. Po co? ¯eby zapewniæ
organizmowi wszystkie niezbêdne sk³adniki. System
nagrody i motywacji mia³
zapewniæ nam przetrwanie
i zdrowie :) Dzisiaj w erze
dostêpnoœci przys³owiowych
batoników wykorzystujemy
go, niestety, wbrew jego
celom.
A wiêc jak jeszcze mogê
siê powstrzymaæ?
Na pocz¹tek nie powstrzymuj siê :) W³aœnie tak, nie
mów sobie, ¿e nie mo¿esz
jeœæ batoników odstawiaj¹c
je, poniewa¿ jak przyjdzie
kryzys i tak po nie siêgniesz.
Skup siê na szukaniu zamienników. Co da mi poczucie
s³odkoœci, ale bêdzie dla
mnie zdrowsze?
Owoce, sa³atki owocowe,
suszone owoce, koktajle etc.
Spróbuj pobawiæ siê smakami
robi¹c koktajle z ró¿nych owoców.
Zacznij wyznaczaæ sobie
codzienne cele. Mo¿e to byæ
np. na kartce lub w kalendarzu
google jest opcja lista zadañ.
Mog¹ to byæ drobne cele, np.
zrobiæ zakupy, zadzwoniæ do
kogoœ, napisaæ pracê etc.
Dziêki temu bêdziemy stymulowaæ nasz oœrodek nagrody.
I jeszcze jeden bardzo
prosty sposób, dzia³aj¹cy na
nasz mózg w sytuacjach

monotonnych, np. gdy stoimy
w korku lub jedziemy komunikacj¹ miejsk¹ albo idziemy
na spacer. Zadawaj sobie
pytanie „co tu jest nowego i
innego?” Jest to jedna z
praktyk pracy z umys³em,
która niesie jedne z najbardziej udokumentowanych
korzyœci :)
Wydzielanie naszej dopaminy mo¿emy równie¿ pobudziæ poprzez prowadzenie
¿ycia towarzyskiego. Bardzo
du¿o dopaminy wydziela siê
w fazie zauroczenia drug¹
osob¹. Je¿eli nie mamy
znajomych osób, z którymi
mo¿emy siê spotykaæ i rozmawiaæ, warto rozejrzeæ siê
gdzieœ w okolicy za jak¹œ
grup¹ wsparcia. Spe³ni ona
podobn¹ rolê, a byæ mo¿e
przy okazji bêdziemy mieli
mo¿liwoœæ podjêcia pracy
nad swoim rozwojem i poznawania siebie.
Artur Orze³owski
psychodietetyk,
dietoterapeuta,
diet coach
tel. 731 988 800
Literatura:
- Longstaff A., Neurobiologia.
Krótkie wyk³ady. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
2012
- „Wiedza i ¯ycie” nr 10/2009
- 9 wrzeœnia 2009 Journal of
American Medical Association
- badania: princeton.edu

Targówek: pytania i odpowiedzi
Do NGP zwróci³ siê mieszkaniec Targówka, zainteresowany usuniêciem drobnych,
choæ istotnych dla mieszkañców, usterek w jego lokalnym otoczeniu. Poprosi³ wiêc
redakcjê o uzyskanie odpowiedzi informacji od urzêdu dzielnicy na kilka pytañ. Odpowiada
rzecznik prasowy, Rafa³ Lasota.
Czy remont ul. Œw. Wincentego zosta³
W ramach realizacji inwestycji zw. z buzakoñczony? Jeœli tak, to dlaczego nie dow¹ ul. Rzeszowskiej teren przy murze
zosta³ przebudowany chodnik na wysoko- cmentarza na odcinku miêdzy Horodelsk¹ i
œci skrzy¿owania z ul. Borzymowsk¹? Jest Cmentarn¹ zostanie zagospodarowany i
tam ca³y czas ubity i niewyrównany uporz¹dkowany.
piasek. Jeœli nie, to kiedy te prace zostan¹
Czy s¹ plany uporz¹dkowania i umocnienia
zakoñczone?
drogi gruntowej miêdzy Rzeszowsk¹ a
Jest to droga powiatowa, zatem pytanie Œw. J. Odrow¹¿a?
nale¿y zadaæ Zarz¹dowi Dróg Miejskich.
Nieruchomoœæ po³o¿ona miêdzy Cmentarzem
Jakie s¹ przyczyny niedokoñczenia Bródnowskim a Cmentarzem ¯ydowskim
prac przy wjeŸdzie na parking przy Lesie nie jest w³asnoœci¹ m.st. Warszawy i doBródnowskim od strony ul. Kondratowicza? piero po uregulowaniu prawa w³asnoœci
Nieruchomoœæ, na której znajduje siê mo¿na bêdzie realizowaæ inwestycje na
parking, jest w³asnoœci¹ prywatn¹, a pro- tym terenie.
Kiedy zostanie uporz¹dkowany teren
wadzone postêpowanie, maj¹ce na celu
pozyskania prawa w³asnoœci tej dzia³ki wzd³u¿ Kana³ku Bródnowskiego miêdzy
na rzecz m.st. Warszawy nie przynios³o ul. Na Grobli i ul. Kondratowicza? Jest
rezultatów. W zwi¹zku z tym, do czasu to sta³a trasa dla mieszkañców Zacisza
uregulowania prawa w³asnoœci inwestycje (nie tylko zielonego) do przystanków na
Kondratowicza. Jej znaczenie istotnie
na tym terenie zosta³y wstrzymane.
Czy istniej¹ plany wykorzystania (np. na wzroœnie po wybudowaniu metra.
parking) starej jezdni ul. Œw. Wincentego
Ta dzia³ka jest terenem prywatnym i urz¹d
przy Lesie Bródnowskim?
dzielnicy nie przewiduje w planach inwestyStara jezdnia ul. G³êbockiej znajduje siê na cyjnych realizacji jego zagospodarowania.
Tyle od rzecznika Targówka. „Pierwszym
gruntach pozostaj¹cych w trwa³ym zarz¹dzie
ZDM i bêdzie mog³a zostaæ przebudowana przykazaniem” urzêdnika jest postêpowanie
na parking do obs³ugi Lasu Bródnowskiego zgodnie z przepisami i oczywiœcie odpowiew ramach rozbudowy ul. Œw. Wincentego i dzi zosta³y udzielone w terminie. Mo¿na
uznaæ, ¿e urz¹d – ustami swojego rzecznika
ul. G³êbockiej.
Jakie s¹ przyczyny niedokoñczenia – wywi¹za³ siê z obowi¹zku.
Jednak taka treœæ odpowiedzi – jeœli nie
prac przy wyjeŸdzie z ul. Nad Strug¹ w
ul. Kroœniewick¹?
wyjaœniono sedna sprawy i nie usuniêto
Koñcowy fragment ul. Nad Strug¹ zosta- w¹tpliwoœci – powinna stanowiæ dopiero
nie wybudowany po przejêciu przez m.st. pierwszy etap za³atwiania sprawy. Po g³êbWarszawa nieruchomoœci po³o¿onej u zbiegu szym zastanowieniu trzeba postawiæ sobie
ul. Nad Strug¹ i Kroœniewieckiej. Obecnie po- pytanie: czy rzeczywiœcie mieszkaniec takiej
zyskanie ww. nieruchomoœci uzale¿nione odpowiedzi oczekiwa³?
jest od zakoñczenia postêpowania prowadzoWspólnota lokalna, jak¹ jest zarówno
nego przez Pañstwowego Inspektora Nadzoru dzielnica jak i gmina, zosta³a powo³ana –
Budowlanego, aktualnie rozpatrywanego pisz¹c w skrócie – w celu u³atwiania ¿ycia
przez Naczelny S¹d Administracyjny.
mieszkañcom. Po to s¹ wybory lokalne, aby
Czy i kiedy bêdzie doprowadzona œcie¿ka mieszkañcy wybierali (przynajmniej w teorii)
rowerowa do zbiornika sztucznego przy jak najlepszych kandydatów, którzy zjednoczeni dla dobra swojej spo³ecznoœci bêd¹
ul. Bardowskiego?
Dzielnica Targówek zamierza wybudowaæ robiæ jak najwiêcej dla poprawy jakoœci ¿ycia
œcie¿kê rowerow¹ w ramach realizacji prze- na ich terenie. Wizerunek w³adz lokalnych
budowy ul. Bardowskiego, natomiast budowa zale¿y nie tylko od za³atwienia spraw wielkich,
œcie¿ki w ul. Swojskiej, która jest drog¹ po- ale te¿ od pochylenia siê nad ma³ymi.
Czy odsy³anie go do kolejnych instytucji
wiatow¹, zale¿na jest od mo¿liwoœci Zarz¹du
(np. Zarz¹du Dróg Miejskich) jest rozwi¹zaniem
Dróg Miejskich, tj. zarz¹dcy tej drogi.
Czy s¹ plany uporz¹dkowania terenu w³aœciwym? Czy dzielnica, która chce byæ
miêdzy murem Cmentarza Bródnowskiego traktowana jako gospodarz, nie powinna po
uzyskaniu sygna³u od mieszkañca wyst¹piæ
a ul. Rzeszowsk¹?

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

Budowa II linii metra

Konkurs rozstrzygniêty
Tarcze Maria i Anna w zawrotnym tempie dr¹¿¹ tunele w³aœnie
budowanego odcinka II linii metra, tymczasem Metro Warszawskie
rozstrzygnê³o konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznobudowlanej ostatniego odcinka tej linii, licz¹cego sobie cztery
kilometry w ka¿d¹ stronê, jako ¿e bêd¹ to dwa równoleg³e tunele.
Konkurs wygra³o konsorcjum Metroprojekt i AMC Cho³dzyñski, ale drugi
z oferentów, firma ILF Consulting Engineers Polska, zg³osi³a swoje
zastrze¿enia, twierdz¹c m.in., ¿e „(…) w pracy wygranego konsorcjum
wystêpuj¹ braki i niezgodnoœci z powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz wymogami technicznymi, okreœlonymi przez zamawiaj¹cych,
(…) ponadto zaproponowane rozwi¹zania planistyczne zawieraj¹ niezgodnoœci z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.”
Metro Warszawskie nie zgadza siê z tymi zarzutami, twierdz¹c, ¿e dokumentacja jest ca³oœciowa i zgodna z prawem budowlanym, a tak¿e z
wymogami technicznymi. Zgodnie z liter¹ prawa kwestiê tê rozstrzygnie
Krajowa Izba Odwo³awcza, do której odwo³a³a siê firma ILF.
Ostatni odcinek II linii metra bêdzie mia³ trzy stacje. Stacja Lazurowa (C03)
zlokalizowana bêdzie po po³udniowej stronie Górczewskiej, Chrzanów (C02)
znajdzie siê w rejonie skrzy¿owania Szeligowskiej z planowanym przed³u¿eniem Cz³uchowskiej, zaœ stacja Po³czyñska (C01), zostanie wybudowana
w rejonie Sochaczewskiej i Po³czyñskiej. W Morach, w pobli¿u Instytutu
Energetyki, zaplanowano ponadto budowê stacji techniczno-postojowej z
zapleczem serwisowym i magazynami. Wed³ug planu ostatni odcinek
II linii metra zostanie oddany do u¿ytkowania w 2023.
(egu)
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o informacjê w takiej sprawie? W koñcu nie
mo¿na oczekiwaæ od rzecznika urzêdu dzielnicy, ¿e weŸmie ³opatê i sam wyrówna teren
czy po³o¿y chodnik, jednak pe³ni on wa¿n¹
rolê. Buduje wizerunek dzielnicy oraz jej
w³adz, pomaga w uzyskaniu przez nie opinii
troskliwych gospodarzy, wspieraj¹cych rozwój
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Dla u¿ytkowników chodnika nie ma znaczenia, ¿e jego
utrzymanie jest obowi¹zkiem ZDM, tylko to,
¿e jest on na Targówku. W udzielonej odpowiedzi powinien byæ wys³any sygna³ – nie
tylko dla redakcji – ¿e urz¹d sprawom siê
przyjrzy i postara siê wyjaœniæ w¹tpliwoœci.
Bêdzie wspiera³ dzia³ania mieszkañców
zwi¹zane z tematami, które ich interesuj¹.
Wreszcie podejmie interwencjê w innych
jednostkach – tego samego miasta – aby nam
wszystkim ¿y³o siê lepiej.
Liczymy na dalsz¹ czêœæ odpowiedzi
p. Rafa³a Lasoty.
Redakcja

506 289 039
Warszawa, ul. Brzeska 2

DKDS o dzia³alnoœci Zarz¹du Praskich Terenów Publicznych
Ostatnie przed wakacjami posiedzenie pó³nocnopraskiej
Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego poœwiêcone
by³o sprawom zwi¹zanym z utrzymaniem czystoœci na
terenie dzielnicy. Na zaproszenie przewodnicz¹cego
DKDS, Krzysztofa Michalskiego, goœciem przedstawicieli
organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych na Pradze by³
tym razem Maciej Wójtowicz, od ponad roku pe³ni¹cy
obowi¹zku dyrektora ZPTP.
Po przedstawieniu najwa¿- tak¿e przekazywanie odponiejszych zadañ zwi¹zanych wiednich wytycznych do zarz¹z utrzymaniem czystoœci na dów wspólnot mieszkaniowych
ulicach gminnych, pielê- i administratorów ZGN), zg³agnacj¹ zieleni w pasach ulic i szanych przez mieszkañców
na podwórkach komunalnych problemów dotycz¹cych niekooraz zarz¹dzaniem przestrze- szenia wewn¹trzosiedlowych
ni¹ handlow¹ i parkingami w trawników (dopiero niedawno
kilku lokalizacjach na Pradze, ZPTP podpisa³o umowê na
Wójtowicz i przybyli razem z tê us³ugê, koszenia s¹ od
nim pracownicy ZPTP odpo- kilku tygodni realizowane), a
wiadali na szereg pytañ spo- tak¿e niewystarczaj¹cej pie³eczników. Najwa¿niejsze z lêgnacji zieleni przyulicznej,
nich dotyczy³y zalegaj¹cych w tym nasadzeñ drzew
na podwórkach odpadów (przedstawiciele ZPTP wprost
gabarytowych (przedstawi- przyznali, ¿e brakuje œrodków
ciele ZPTP obiecali czêstsze na ten cel, ale obiecali interinterwencje w firmie Lekaro, weniowaæ w MPWiK). Goodpowiedzialnej za wywóz r¹c¹ dyskusjê wzbudzi³a
nieczystoœci i œmieci komu- kwestia realizowanych w
nalnych na terenie Pragi, a ubieg³ym roku wycinek drzew

na terenie Pragi II. Jak
wyjaœni³ dyrektor Wójtowicz,
wycince towarzyszy³y odpowiednie decyzje administracyjne, ponadto w miejsce
wyciêtych ok. 30 drzew nasadzono a¿ 90 nowych.
Spo³ecznicy pytali o bud¿et
jednostki. Okazuje siê, ¿e
ok. 60% z wynosz¹cego blisko
5 mln z³ bud¿etu ZPTP jest
przeznaczone na p³ace oraz
dzia³alnoœæ administracyjn¹, a
pozosta³a czêœæ na realizacjê
statutowych dzia³añ jednostki.
Dodatkowo na jakoœæ realizowanych w tym roku prac
wp³yw mia³a znacz¹ca redukcja
bud¿etu ZPTP na bie¿¹cy
rok. Obecni na spotkaniu
spo³ecznicy obiecali podjêcie
dzia³añ na rzecz przekonania
samorz¹dowców do przyznania ZPTP zwiêkszonej puli
œrodków na kolejny rok, a
tak¿e na rzecz pewnych
zmian kompetencyjnych, prowadz¹cych do skumulowania
w jednym miejscu odpowie-

dzialnoœci za zieleñ na terenach
znajduj¹cych siê w gestii
dzielnicy (obecnie czêœæ
dzia³añ realizowana jest
przez ZPTP, a czêœæ przez
odpowiednie wydzia³y Urzêdu
Dzielnicy - Ochrony Œrodowiska,
czy Infrastruktury).
Na zakoñczenie spotkania
dyrektor Wójtowicz potwierdzi³ chêæ wspierania dzia³añ
edukacyjnych, dotycz¹cych
utrzymania porz¹dku na
terenie Pragi (na wiosnê
ZPTP wspar³o inicjatywê
spo³eczników z Praskiego
Stowarzyszenia Mieszkañców
„Micha³ów”, Towarzystwa
Przyjació³ Pragi oraz Rady
Kolonii „Œliwice”), a tak¿e
zapowiedzia³, ¿e jest otwarty
na spotkania z mieszkañcami
dotycz¹ce dzia³alnoœci kierowanej przez niego jednostki
(dy¿ury odbywaj¹ siê co
œrodê, w siedzibie ZPTP przy
ul. Burdziñskiego, w godzinach
13:00-15:00).
KIM
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Zmiany przyjête i odrzucone
Zwo³an¹ 21 czerwca na wniosek burmistrza S³awomira
Antonika sesjê prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady Krzysztof
Miszewski, g³osy liczy³ Witold Harasim. Obrady zaczê³y
siê od uczczenia minut¹ ciszy pamiêci radnych:
Krzysztofa D¹browskiego (radny Targówka w latach 19942002) i Romana ¯ebrowskiego (radny Targówka i Pragi
Pó³noc w latach 1990-2002).
Z proponowanego porz¹dku towicza bêdzie kompleksowo
dziennego usuniêto projekt przebudowywana ze wzglêdu
uchwa³y Rady m.st. Warsza- na planowan¹ budowê metra.
wy w sprawie uchwalenia W zwi¹zku z tym po przebumiejscowego planu zagospo- dowie tej ulicy przez Zarz¹d
darowania przestrzennego Dróg Miejskich ma byæ ona
rejonu Skweru Stefana Wie- bardziej bezpieczna i przyjacheckiego „Wiecha”. Tema- zna mieszkañcom, jak rówtem tym ponownie zajm¹ siê nie¿ ma byæ wiêcej zieleni,
komisje Rady.
oddzielone od miejsc dla saNajpierw zarz¹d a potem mochodów (ok. 250 dodatkoradni negatywnie zaopinio- wych miejsc postojowych)
wali 3 projekty uchwa³ Rady œcie¿ki rowerowe i piesze.
m.st. Warszawy w sprawie Wspomnia³ te¿, ¿e z Biura
nadania nazw ulicom w Funduszy Europejskich dzielDzielnicy Targówek: ul. Niwa nica Targówek otrzyma³a
i ul. P³osa: 15 g³osów – za, 0 zgodê na organizacjê cenprzeciw, 1 wstrzymuj¹cy siê trum lokalnego, które swoim
oraz ul. Miedza (13 – za, 1 zakresem bêdzie obejmowaprzeciw, 2 wstrzymuj¹ce siê). ³o skrzy¿owanie ul. KondraJednomyœlnie, 15 g³osami towicza i ul. £abiszyñskiej na
radni podjêli uchwa³ê w odcinku: Piekarnia „Lubaszsprawie zmiany za³¹cznika ka” – Przychodnia „Zdrowie”
dzielnicowego do bud¿etu oraz ca³y Park Bródnowski,
m.st. Warszawy na rok 2017. Planuje siê równie¿ wiêcej
Uchwa³a przewiduje dodatkowe przejœæ dla pieszych, ³¹cz¹œrodki w wysokoœci 600 000 z³, cych czêœæ mieszkaln¹ z
przeznaczone do dyspozycji Parkiem Bródnowskim, co
dzielnicy, które zostan¹ prze- niejako wymusza spowolnienie
znaczone na przebudowê ruchu na ul. Kondratowicza,
budynku przy ul. Kunieckiej 6 a wiêc obni¿enie klasy drogi
z G na Z jest jak najbardziej
na potrzeby przedszkola.
Wiceburmistrz Grzegorz zasadne.
Grzegorz Gadecki wyjaGadecki z³o¿y³ obszerne
œni³,
¿e parametry dróg
wyjaœnienia, dotycz¹ce
projektu uchwa³y w sprawie wynikaj¹ z konkretnych przezaopiniowania projektu pisów. Przy drodze klasy Z
uchwa³y m.st. Warszawy w nie ma nakazu, by by³ tylko
sprawie odst¹pienia od spo- jeden pas ruchu. Mog¹ byæ
rz¹dzenia zmiany studium tak jak dotychczas po dwa
uwarunkowañ i kierunków za- pasy ruchu w ka¿dym kierunku
gospodarowania przestrzen- zawê¿one do 3,00 m - 3,25 m
nego w zakresie dotycz¹cym (dla komunikacji autobusowej)
fragmentu drogi oznaczonej lub mo¿na tak zmieniaæ
nr 127 oraz weryfikacji geometriê jej przebiegu, by
spowalniaæ ruch samochowskaŸników parkingowych.
Zastêpca burmistrza dów. Takich zmian nie mo¿Grzegorz Gadecki w uzasad- na robiæ w przypadku drogi
nieniu wniosku o obni¿enie kategorii G. Nadmieni³, i¿
klasy dróg z G (g³ównej) do przy wê¿szych pasach ruchu
Z (zbiorczej) dla ulic: Kondra- kierowcy poruszaj¹ siê
towicza, œw. Wincentego, znacznie wolniej, a o to
Odrow¹¿a i Wysockiego przede wszystkim chodzi
przypomnia³, ¿e ul. Kondra- przy wzmo¿onym ruchu pie-

szych. Bêdzie równie¿ mo¿liwoœæ wykonania zjazdów na
ca³ym odcinku pó³nocnym
pomiêdzy urzêdem dzielnicy
a skrzy¿owaniem z ul. Rembieliñsk¹, pamiêtaj¹c o tych
zjazdach, które funkcjonuj¹
obecnie, zw³aszcza przy
pawilonach handlowych.
Grzegorz Gadecki zaznaczy³, ¿e obni¿enie klasy dróg
spowodowane jest niechêci¹
dzielnicy do tranzytu, który
odbywa siê teraz, a przez który
wzrasta prawdopodobieñstwo
wypadków. Celem priorytetowym jest skierowanie tego
ruchu na obwodnicê œródmiejsk¹, która dziêki postulatom zg³aszanym przez
radnych Katarzynê Górsk¹Manczenko i Witolda Harasima na Radzie Spo³ecznej
ZUSOK, jest ju¿ zaplanowana
na odcinku Rondo Wiatraczna
– ul. Radzymiñska, a dalej do
Ronda ¯aba. Wspomnia³, ¿e
tzw. ruch obwodowy jest
zgodny z polityk¹ mobilnoœci
miasta. Zaapelowa³, by nie
wykreœlaæ ul. Kondratowicza
z projektu uchwa³y, poniewa¿
jest ona kluczowa dla dzielnicy. Wspomnia³ równie¿ o
planowanym po³¹czeniu pasem zieleni Parku Bródnowskiego z Lasem Bródnowskim i obsadzenie ca³ego
tego odcinka drzewami i
zieleni¹, co znacznie poprawi³oby komfort ¿ycia wielu
mieszkañcom.
Dla obni¿enia klasy pozosta³ym wymienionym drogom
radni dzielnicy Targówek nie
zg³aszali uwag.
Po ¿ywej dyskusji uchwa³ê
popar³o 13 radnych, nie by³o
przeciwnych, 7 wstrzyma³o
siê od g³osu.
Wyjaœnieñ, dotycz¹cych
ruchu na ulicach: Kondratowicza, œw. Wincentego i
Odrow¹¿a udzieli³ burmistrz
S³awomir Antonik.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym
prawem, na sesji zwo³anej w
tym trybie nie by³o punktu
„interpelacje i zapytania”.
K.

Kongres seniorów
27 czerwca na Targówku odby³ siê I Senioralny
Kongres Obywatelski: I czêœæ w sali konferencyjnej
urzêdu dzielnicy, II – na terenie PGR „Bródno”.
W wyk³adzie inauguracyjnym 1993 roku postanowi³a o
historiê dzia³alnoœci obywa- koniecznoœci powo³ania w
telskiej w Polsce przedstawi³a poszczególnych krajach
prof. dr hab. Ewa Leœ z Zak³a- przedstawicielstw wszystkich
du Badania Spo³eczeñstwa organizacji senioralnych tzw.
Obywatelskiego Uniwersytetu obywatelskich parlamentów
seniorów. Ju¿ w 1994 roku
Warszawskiego.
Obywatelski Parlament pierwszy taki parlament zoSeniorów jako przyk³ad zaan- sta³ utworzony w Irlandii. Z
ga¿owania obywatelskiego punktu widzenia spraw seosób starszych zaprezento- nioralnych nasz kraj jest barwa³ Witold Harasim, prze- dzo zapóŸniony, bo w Rzeczwodnicz¹cy Mazowieckiej pospolitej Polskiej dopiero 9
Delegatury tego Parlamentu. maja 2014 roku Sejm uchwaW ramach tzw. polityki se- li³ powo³anie sta³ej komisji
nioralnej Unia Europejska w polityki senioralnej. Do 2015

roku nie by³o w kraju organizacji, reprezentuj¹cej wobec
w³adz oko³o 3000 organizacji
senioralnych. Dopiero w 2015
roku, po ponad 10 latach
procesu konsolidacji ruchu
senioralnego, nast¹pi³o powo³anie obywatelskiego parlamentu seniorów na I-roczn¹,
organizacyjn¹ kadencjê. W
2016 r. zosta³ wybrany sk³ad
osobowy OPS na II kadencjê
2016-2019. OPS jest oddoln¹,
samorz¹dn¹ organizacj¹
œrodowisk senioralnych,
powo³an¹ do reprezentacji,
rzecznictwa interesów, prowadzenia dialogu i tworzenia
p³aszczyzny wspó³pracy z

Bia³o³êka w soczewce
Za nami pierwszy pokaz w letnim kinie w Parku
Henrykowskim. Kolejne pi¹tkowe wieczory
tego lata mo¿na bêdzie spêdzaæ z dzie³ami
œwiatowego kina i to nieodp³atnie. Repertuar
zapowiada siê imponuj¹co. Oto lista tytu³ów:
7 lipca - Snajper, 14 lipca - Magik z Nowego
Jorku, 21 lipca - Wiek Adaline, 28 lipca - Dar,
4 sierpnia - Joy, 11 sierpnia - Zanim, 18 sierpnia
- Agentka, 25 sierpnia - Pokój, 1 wrzeœnia Planeta singli. Lipcowe seanse rozpoczynaj¹
siê o 21:45, zaœ sierpniowe i jeden wrzeœniowy
o 21:15. W przypadku kiepskiej pogody projekcje bêd¹ przenoszone na inny termin.
Warto zabraæ ze sob¹ coœ do siedzenia na
wypadek, gdyby zabrak³o przygotowanych
le¿aków, a tak¿e coœ ciep³ego do w³o¿enia
na okolicznoœæ zimnego wieczoru.
***
Przed mieszkañcami kilku bia³o³êckich
ulic otwiera siê interesuj¹ca perspektywa –
mo¿liwoœæ pod³¹czenia siê do zasilania w
wodê z miejskiej sieci, a œciœlej wykonania
przy³¹cza wodoci¹gowego do tej sieci. S¹ to
mieszkañcy nieruchomoœci przy ulicy Polnych
Kwiatów 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 14a, 18, 22,
24, 28, Piskl¹t 2b, 5, 6, 6a, 7, 8 oraz przy
Wa³uszewskiej 29 i 31. Zainteresowani mog¹
uzyskaæ szczegó³owe informacje na ten temat

w dziale obs³ugi klienta MPWiK przy placu
Starynkiewicza 5, pod telefonem 22 445 50 00,
lub drog¹ mailow¹ na adres dok@mpwik.com.pl,
a tak¿e na stronie www.mpwik.com.pl w zak³adce Dla klienta - Budowa lub przebudowa
przy³¹czy wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych.
***
Godzina dla zdrowia – tak nale¿a³oby nazwaæ
cosobotnie, godzinne, nieodp³atne zajêcia fitness
na œwie¿ym powietrzu, w Parku Magiczna,
realizowane w ramach bud¿etu partycypacyjnego w lipcu, sierpniu i wrzeœniu. W lipcu
wszyscy zainteresowani bêd¹ wzmacniaæ i
kszta³towaæ dolne partie cia³a – uda, poœladki
i brzuch, zaœ w sierpniu na zajêciach pilates
rozci¹gaæ i uelastyczniaæ wszystkie miêœnie cia³a
podczas æwiczeñ, stanowi¹cych po³¹czenie
jogi, baletu i treningu izometrycznego. Pilates
g³êboko wzmacnia miêœnie bez ich nadmiernego
rozbudowywania, odci¹¿a krêgos³up, poprawia
postawê cia³a i obni¿a poziom stresu. We
wrzeœniu mo¿na bêdzie utrwaliæ kondycjê
przed nadchodz¹cymi, jesiennymi s³otami na
energetyzuj¹cych zajêciach zumby, stanowi¹cej
po³¹czenie fitness i tañca. W trakcie godzinnych
zajêæ zumby mo¿na spaliæ nawet 700 kcal.
Wszystkie zajêcia bêd¹ siê odbywaæ w
godzinach od 9:00 do 10:00.
(egu)

Spichlerz Michla o¿yje
Wielki sukces praskich spo³eczników i rzemieœlników. starañ m.in. na rzecz remontu
Po wielu latach ko³atania do ró¿nych drzwi, apelowania spichlerza wraz z przeznao podjêcie dzia³añ na rzecz ratowania zabytkowych (od czeniem poprzemys³owej
2010 r. w rejestrze) zabudowañ kompleksu m³yñskiego przestrzeni na dzia³alnoœæ
Michla przy ulicy Objazdowej wreszcie jest szansa na rzemieœlnicz¹ (wraz ze sprorewitalizacjê tego cennego, pochodz¹cego z prze³omu wadzeniem na Pragê Pó³noc
XIX i XX w. obiektu poprzemys³owego.
rzemieœlników zrzeszonych w
Zgodnie z podjêt¹ na ostat- zas³ugi na rzecz uratowania dzia³aj¹cych przy ul. Podskarniej sesji Rady Miasta uchwa³¹, zabytkowych obiektów po³o¿yli biñskiej klastrze – ich pobyt w
do Wieloletniej Prognozy pó³nocnoprascy spo³ecznicy, dotychczasowej lokalizacji
Finansowej m.st. Warszawy zrzeszeni w Dzielnicowej Ko- jest zagro¿ony w zwi¹zku z
wprowadzona zosta³a pozycja misji Dialogu Spo³ecznego. W prowadzon¹ w tej czêœci Pragi
pod nazw¹ „Praski Dom Rze- maju br. praski DKDS pod Po³udnie inwestycj¹ dewelomios³a >>M³yn Michla<<”. Na przewodnictwem Krzysztofa persk¹). Czerwcowa decyzja
remont i stworzenie takiego Michalskiego z Praskiego Sto- miejskich radnych œwiadczy o
miejsca przy Objazdowej radni warzyszenia Mieszkañców tym, ¿e apele trafi³y na podatny
przyznali kwotê w wysokoœci 5 „Micha³ów” (stowarzyszenie grunt i Praga Pó³noc zyska
milionów z³otych. Dysponentem doprowadzi³o do wpisania wreszcie placówkê (szko³a
œrodków jest Zarz¹d Mienia kompleksu do rejestru zabyt- rzemios³), o stworzenie której
m.st. Warszawy, co oznacza, ków oraz od lat zabiega³o o ró¿ne podmioty zainteresowane
¿e prawdopodobnie obiekt jego rewitalizacjê) podj¹³ ratowaniem praskiego dziezostanie wyjêty z gestii pó³noc- uchwa³ê, w której prosi³ w³adze dzictwa dopominaj¹ siê od lat.
MIC
nopraskiego ZGN. To krok w dzielnicy o zintensyfikowanie
dobrym kierunku, zw³aszcza,
¿e podejmowane w ostatnich
No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów
latach przez dzielnicê próby
wynajêcia zabytkowych przewww.e-maestro.eu
strzeni nie powiod³y siê.
Oprócz warszawskich radnych
OPONY - Atrakcyjne ceny
oraz w³adz dzielnicy du¿e

tel. 665-007-515

parlamentem i rz¹dem w
kreowaniu polityki senioralnej
w Polsce. OPS jest platform¹
dialogu i wspó³pracy z w³adzami publicznymi i jednostkami
samorz¹du terytorialnego w
tworzeniu i monitorowaniu
realizacji polityki senioralnej.
OPS ma charakter apolityczny,
prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ z
zachowaniem neutralnoœci
pod wzglêdem politycznym,
religijnym, etnicznym i rasowym, bez preferowania któregokolwiek podmiotu reprezentowanego w OPS lub
dzia³aj¹cego poza OPS. Jest
otwarty na partnerstwo i
konstruktywny dialog oraz
wspó³pracê ze wszelkimi
œwieckimi i koœcielnymi organizacjami dzia³aj¹cymi na
rzecz seniorów oraz innymi

organizacjami senioralnymi,
dla wspólnego rozwi¹zywania
problemów senioralnych i
tworzenia godnych warunków ¿ycia osób starszych. W
odniesieniu do ,,Deklaracji
programowej OPS’’ zaanga¿owanie w³adz samorz¹dowych dzielnicy Targówek w
realizacjê polityki senioralnej
i tworzenie przyjaznego klimatu dla seniorów nale¿y
uznaæ za wzorcowe. A Delegatura Mazowiecka OPS,
która jest najliczniej reprezentowana w OPS, bêdzie siê
stara³a wype³niaæ nale¿n¹
rolê w dzia³alnoœci OPS. Zachêcam seniorów do wstêpowania do Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów lub innych organizacji
senioralnych, bo te stowarzy-

szenia i organizacje maj¹
naprawdê wiele do zaoferowania seniorom.
Tematem debaty by³y
ró¿ne formy aktywnoœci
seniorów, m.in. bud¿et
partycypacyjny.
W drugiej czêœci uczestnicy
kongresu przeszli na teren
PGR „Bródno”, gdzie po grillowym obiedzie, w rytm piosenek, œpiewanych przez
Hannê Grotkowsk¹-Wójcik
tañczyli w parach, grupach i
solo. Plenerowej zabawie
sprzyja³a pogoda.
P.S. Kongres zorganizowany
zosta³ z inicjatywy Fundacji
Pomocy M³odzie¿y i Dzieciom
Niepe³nosprawnym „Hej,
Koniku”.
K.

Otwarta Z¹bkowska

ko³owego tak, jak w poprzednich latach, tylko w weekendy.
Wakacyjne zamkniêcie Z¹bkowskiej mia³o byæ przymiark¹
do projektowanego zamkniêcia ulicy dla ruchu po wybudowaniu Trasy Œwiêtokrzyskiej.
Okaza³o siê, ¿e za wczeœnie
na takie posuniêcie. Pra¿anie
zaakceptowali festiwal, ale nie
utrudnienia w ruchu.
Joanna Kiwilszo

nowa gazeta praska
Kto przygarnie Elwirê
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ELWIRA - srebrzysta ksiê¿niczka. Sama delikatnoœæ i ³agodnoœæ.
Suczka subtelna w zachowaniu, zachowuj¹ca nieœmia³y dystans
do wydarzeñ i zjawisk wokó³.Elwira jest bardzo m³odziutk¹ suni¹,
lecz w swoim m³odym ¿yciu przesz³a ju¿ wiele biedy i poniewierki.
St¹d bierze siê jej nieœmia³oœæ i jeszcze drobny brak zaufania do
obcych. Elwira ma œwietne relacjie z innymi psami. Chêtnie
przytuli sie do jakiejœ mi³ej rodziny lub singla i za okazane serce
odwzajemni siê wielkim przywi¹zaniem. Elwira mia³a operacjê
przedniej ³apki, z³amanej w skomplikowany sposób. Chodzi jednak
u¿ywaj¹c tej ³apki, i wszystko wskazuje na to, ¿e bêdzie coraz
lepiej. Elwira czeka na dom - tel: 604 531 952.

Nadzór nad remontami budynków jest kluczowy
dokoñczenie ze str. 1
dokoñczenie ze str. 1

z Ukrainy, Litwy i Bia³orusi.
Praga zawsze by³a wielokulturowa. Obok siebie zgodnie ¿y³y
tu ró¿ne nacje. Na Bazarze
Ró¿yckiego, Dworcu Wschodnim i Wileñskim s³ychaæ by³o
ró¿ne jêzyki: obok polskiego –
ukraiñski, bia³oruski i rosyjski.
Pierwsza sobota i niedziela
lipca by³a prób¹ odtworzenia
tego klimatu i wielokulturowej
atmosfery dialogu.
Ponownie zagoœci³ na Z¹bkowskiej Otwarty Antykwariat
oraz Otwarta Strefa Twórców
a tak¿e oaza zieleni, zaaran¿owana przez Ambasadê
Królestwa Niderlandów wraz
z Agencj¹ Promocji Zieleni.
Du¿o atrakcji czeka³o te¿ na
dzieci. Zorganizowano warsztaty plastyczne i animacje.
Najwa¿niejsz¹ ró¿nic¹ w
stosunku do poprzednich edycji
mia³o byæ zamkniêcie ulicy Z¹bkowskiej dla ruchu ko³owego na
cale wakacje, od 24 czerwca do
koñca sierpnia, tak¿e w dni powszednie. Ju¿ w nocy z pi¹tku

na sobotê (z 23 na 24 czerwca)
u wylotu ulicy przy Targowej
oraz na skrzy¿owaniu z
Brzesk¹ pojawi³y siê barierki.
Od rana zapanowa³ komunikacyjny chaos. Trasy zmieni³y
autobusy linii 138, 156, 170 i
338. Zdezorientowani ludzie
nie wiedzieli, jak dojechaæ do
pracy, kierowcy utknêli w korkach. Koszmar pog³êbia³ fakt,
¿e w tym samym czasie rozpocz¹³ siê remont torowiska na
moœcie Œl¹sko-D¹browskim,
a tak¿e, w zwi¹zku z budow¹
kolejnego odcinka II linii metra,
zamkniêta zosta³a Targowa w
rejonie od Wileñskiej do In¿ynierskiej. Ludzie nie kryli zniecierpliwienia. W pewnym momencie ktoœ nawet odstawi³
barierkê zagradzaj¹c¹ przejazd
na Z¹bkowskiej.
W koñcu, w wyniku protestów mieszkañców Pragi,
sto³eczny ratusz zmieni³ zdanie i odwo³a³ zamkniêcie ulicy
dla samochodów przez ca³e
wakacje. W efekcie Z¹bkowska
bêdzie zamkniêta dla ruchu

nad Wis³¹, nowe osiedla bêd¹
prezentowaæ nowoczesn¹ wizjê
zagospodarowania terenu.
Pod warunkiem, ¿e te remonty bêd¹ przeprowadzane
nale¿ycie...
To prawda. Nadzór nad remontami i nad bie¿¹cym utrzymaniem substancji budynków
wydaje siê kluczowy. Istotna
jest równie¿ rola Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami - jednostki samorz¹dowej,
która m.in. realizuje proces
rewitalizacji. W mojej opinii
ZGN nie jest przygotowany na
prowadzenie tak ogromnych
inwestycji, a brak bezpoœredniej zwierzchnoœci s³u¿bowej
burmistrza nad dyrektorem
ZGN nie zawsze wp³ywa korzystnie na wspó³pracê.
Czy ju¿ siê Pan w tym
jako burmistrz odnalaz³?
Na chwilê obecn¹, po miesi¹cu
pracy, trudno mi tê sytuacjê
nale¿ycie oceniæ. Rozpoczynaj¹c pracê na Pradze Pó³noc
da³em swego rodzaju carte
blanche wszystkim pracownikom
mi podleg³ym, równie¿ kierow-

Ksi¹dz Kubacki
- Sprawiedliwy z Micha³owa
Wœród ksiê¿y s³u¿¹cych w ci¹gu prawie 100 lat w
Bazylice Najœwiêtszego Serca Jezusowego na praskim
Micha³owie ksi¹dz Micha³ Kubacki jest postaci¹ szczególn¹. Za okazane w czasie wojny cz³owieczeñstwo, gdy
z nara¿eniem w³asnego i wspó³braci ¿ycia ukrywa³ na
terenie parafii osoby pochodzenia ¿ydowskiego, izraelski
Instytut Pamiêci Mêczenników i Bohaterów Holocaustu
Yad Vashem odznaczy³ go medalem i tytu³em Sprawiedliwego Wœród Narodów Œwiata. Tym samym ksi¹dz
Kubacki z Micha³owa znalaz³ siê w gronie ponad 6 tysiêcy
Polaków – Sprawiedliwych Wœród Narodów Œwiata. I
jednym z nielicznych w tym gronie mieszkañców Pragi,
obok Jana ¯abiñskiego, dyrektora warszawskiego ZOO
i jego ¿ony Antoniny, o których nakrêcono niedawno
w Hollywood film fabularny.
Micha³ Kubacki urodzi³ siê parafialnym Caritas oraz pod
6 wrzeœnia 1898 r. w Biechowie nieobecnoœæ proboszcza,
ko³o Wrzeœni, w rodzinie rol- ksiêdza Antoniego Hlonda
ników W³adys³awa i Marianny (brata prymasa) sprawowa³
z Sybilskich. W 1922 r. roz- funkcjê administratora parafii.
pocz¹³ nowicjat w zakonie
Z nara¿eniem w³asnego
salezjanów w Klêczy Dolnej. ¿ycia pomaga³ warszawskim
19 lipca 1931 r. przyj¹³ z r¹k ¯ydom. Dziêki w³asnej odwadze
biskupa Wincentego Tymie- oraz wsparciu innych salezjanów
nieckiego œwiêcenia kap³añskie i pracowników parafii uda³o
i zosta³ skierowany do pracy mu siê ocaliæ dwie ¿ydowskie
w ³ódzkiej parafii œw. Teresy. dziewczyny, oœmioletni¹ Zosiê
Po dwóch latach zosta³ prze- i dziewiêtnastoletni¹ Halinê
niesiony na warszawsk¹ (Aszkenazy Engelhard). Pani
Pragê, do pracy w Bazylice Halina po wojnie wyjecha³a
NSJ przy Kawêczyñskiej, na najpierw do Francji, a póŸniej
Micha³owie. Podczas wojny do Izraela, gdzie m.in. kieruje
ksi¹dz Kubacki kierowa³ pracami Zwi¹zku ¯ydów War-

szawskich w Izraelu. W 1991 r.
wyda³a ksi¹¿kê zatytu³owan¹
„Pragnê³am ¿yæ”, w której
wspomina m.in. ksiêdza Kubackiego. To w³aœnie dziêki jej
staraniom w 1997 r. Instytut
Yad Vashem przyzna³ poœmiertnie ksiêdzu Kubackiego
tytu³ Sprawiedliwego Wœród
Narodów Œwiata. Sam ksi¹dz
po wojnie pracowa³ w parafii
w Lubrzy na tzw. Ziemiach
Odzyskanych, gdzie zmar³ 18
lipca 1978 r. i zosta³ pochowany na miejscowym cmentarzu. W 2008 r. prezydent
Kaczyñski odznaczy³ poœmiertnie ksiêdza Kubackiego
Krzy¿em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Warto przywróciæ pamiêæ
o ksiêdzu Kubackim wszystkim mieszkañcom Pragi,
czego wyrazem mog³aby
byæ inicjatywa nadania jego
imienia placowi przed Bazylik¹ NSJ przez Radê Miasta
st. Warszawy. Przestrzeñ
Pragi zas³uguje na takich
patronów.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”

nikom jednostek, naczelnikom,
którzy mi podlegaj¹.
Czyta³ Pan raport pokontrolny komisji rewizyjnej na
temat dzia³alnoœci ZGN?
Czyta³em i w chwili obecnej
dokonujê wnikliwej analizy wniosków wynikaj¹cych z raportu.
Czy ma Pan pomys³ na poprawê funkcjonowania ZGN?
Jestem zwolennikiem zabrania kompetencji rewitalizacyjnych przypisanych do
zakresu dzia³ania ZGN. W
mojej opinii ze wzglêdu na
szczególny i skomplikowany
charakter zadañ zwi¹zanych z
rewitalizacj¹ obiektów, na
szczeblu miejskim powinna
powstaæ ogólnomiejska jednostka zajmuj¹ca siê tym
zagadnieniem. Jednostka
ta, skupiaj¹ca fachowców,
zadba³aby o sprawne przeprowadzanie przetargów, w których
zostaliby wy³onieni wykonawcy
prac, a nastêpnie prowadzi³aby
nadzór nad tymi pracami.
ZGN-y powinny siê skupiæ
wy³¹cznie na zarz¹dzaniu
zasobem gminnym w sensie
bie¿¹cej obs³ugi nieruchomoœci. Moje wnioski wynikaj¹ z
doœwiadczenia, które zdoby³em pracuj¹c w dwóch innych
dzielnicach Warszawy tj.
Œródmieœciu i Ochocie. Wspó³kierowa³em dwoma dzielnicowymi
ZGN-ami: najwiêkszym, (jeœli

chodzi o zasób) - œródmiejskim
i ma³ym – ochockim.
Jak w takim razie odnosi
siê Pan do pomys³u grup
mieszkañców, domagaj¹cych
siê likwidacji ZGN?
Tak jak powiedzia³em wczeœniej, w pierwszej kolejnoœci
nale¿y przeanalizowaæ kwestiê
rozgraniczenia kompetencji
ZGN w zakresie bie¿¹cego
administrowania nieruchomoœciami oraz dokonywanie remontów i inwestycji w zakresie zasobu m.st. Warszawy.
Nie jestem entuzjast¹ likwidowania jednostek miejskich bez
propozycji konkretnych rozwi¹zañ. Powstaje bowiem pytanie: co dalej? Nad ka¿dym
pomys³em nale¿y siê zastanowiæ, musimy daæ coœ w zamian. Nie urzêdnikom, których
siê bêdzie zwalnia³o, ale
ludziom, którzy mieszkaj¹ w
naszych budynkach.
A co Pana zdaniem zrobiæ
mo¿na?
Najbli¿szy czas to wytê¿ona
praca, aby z kierownictwem
ZGN wypracowaæ w³aœciwy
system. Bêdê wymaga³ od kierownictwa ZGN przedstawienia
mi szczegó³owego harmonogramu przeprowadzania przetargów i prac remontowych
nieruchomoœci komunalnych.
Nie mo¿e mieæ miejsca taka
sytuacja, ¿e dzia³ania te, a w

szczególnoœci wybór wykonawców, dokonywane s¹ w trzecim
i czwartym kwartale roku, zak³ócaj¹c czy wrêcz uniemo¿liwiaj¹c proces remontowy.
Co wobec tego bêdzie
g³ównym celem Pana dzia³ania przez najbli¿szy rok?
Có¿, nie ukrywam, ¿e czasu jest niewiele. Zamierzam
ciê¿ko pracowaæ, bo wiele
obszarów, które nadzorujê
wymaga zmian.
Czy mo¿na tu liczyæ na
pomoc w³adz miasta?
Oczywiœcie, uwa¿am, ¿e
mo¿na i trzeba pracowaæ razem. Mimo ¿e wybory samorz¹dowe ju¿ za pó³tora roku i
zapewne przynios¹ zamiany,
wierzê, ¿e spotkamy siê za np.
5 lat, tutaj - w najpiêkniejszej i
najbardziej przyjaznej mieszkañcom dzielnicy Warszawy,
bêd¹cej symbolem kreatywnego, miejskiego stylu ¿ycia.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a
Karolina Krajewska

Run¹³ fragment kamienicy przy Bródnowskiej 16
Kolejna praska kamienica dokonuje swojego ¿ywota. Kilka dni temu zawali³ siê dach
i dwie kondygnacje kamienicy przy Bródnowskiej 16. Stra¿acy ewakuowali ok. 60 osób
z s¹siedniego budynku. Po kilku godzinach ewakuowani mogli wróciæ do swoich mieszkañ.
Do zdarzenia dosz³o wieczorem 26 czerwca. celu wykreœlenia jej z gminnej ewidencji zaDach zawali³ siê w piêciopiêtrowym pustostanie. bytków oraz uzyskania zgody na wyburzenie
O z³ym stanie pochodz¹cej z pocz¹tków XX budynku. Wed³ug zastêpcy sto³ecznego konwieku kamienicy mieszkañcy s¹siedniego serwatora zabytków, Micha³a Krasuskiego,
budynku alarmowali ju¿ w maju – mówili o prawdopodobnie zostanie rozebrana tylko
pêkaj¹cych œcianach i odg³osach wal¹cych czêœæ kamienicy, a czêœæ zostanie zachowana,
siê murów. Istotnie, przybyli na miejsce stra- tak jak odby³o siê to w przypadku spalonej
¿acy stwierdzili, ¿e oprócz dachu zawali³y siê oficyny przy ul. In¿ynierskiej 3.
JK
stropy w œrodkowej czêœci kamienicy.
Na czas akcji stra¿y po¿arnej konieczna
by³a ewakuacja mieszkañców z 35 mieszkañ
z s¹siedniego budynku, przy Bródnowskiej 14.
Kiedy nadzór budowlany stwierdzi³, ¿e budynek
jest bezpieczny, s¹siedzi kamienicy wrócili do
swoich mieszkañ. Wstêpnie ustalono, ¿e do zawalenia dachu nie przyczyni³y siê osoby trzecie.
- Bior¹c pod uwagê stan techniczny budynku
i warunki atmosferyczne, które panowa³y - czyli
gwa³towne i d³ugotrwa³e opady deszczu - mog³o
to wp³yn¹æ znacz¹co na wzrost masy niezabezpieczonej konstrukcji dachowej. Prawdopodobnie
to by³a g³ówna przyczyna zawalenia siê stropu
w tym budynku - wyjaœnia³ w ubieg³y poniedzia³ek
Grzegorz Trzeciak z Komendy Miejskiej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Warszawie.
Kamienica przy ulicy Bródnowskiej 16 nie
figuruje w rejestrze zabytków, a jedynie w gminnej
ewidencji zabytków. Obecnie podjêto kroki w
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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. 516-630-068
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA
ul. Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
ginekolog, psychiatra
US£UGI
ADWOKAT JOANNA LIPKA
przyjmuje ju¿ na Grochowie przy
ul. Grenadierów 12 - umowy,
odszkodowania, rozwody,
alimenty, nieruchomoœci,
spadki, sprawy karne,
porady, tel. 517-355-662
AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,
www.serwis-rtv.waw.pl
ROLETY dzieñ, noc 514-165-445
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZABUDOWY balkonowe
514-165-445

Z£OTA r¹czka 606-181-588
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi cenne
ksi¹¿ki 22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KUPIÊ ka¿de auto, równie¿
rozbite i bez dokumentów
789-090-573
SKUP nowych tabletów,
telefonów komórkowych,
516-064-312

D
R
Z
W
I

• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
• Okna PCV i AL
• Parapety wew. i zew.
• Rolety wew. i zew.
plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl
www.drzwiokna.waw.pl

Pomó¿ organizmowi rozwi¹zaæ problem z:
zakwaszeniem, nadwag¹, nadciœnieniem,
cholesterolem, cukrzyc¹.
Szukasz pracy dodatkowej?
ZOSTAÑ NASZYM PARTNEREM - tel. 602 267 377

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów
www.e-maestro.eu
OPONY - Atrakcyjne ceny
tel. 665-007-515

Wrota
Proszê Szanownych Pañstwa,
tak jak wrotami do upadku
demokracji jest zdegradowanie
Trybuna³u Konstytucyjnego,
tak wrotami do ubezw³asnowolnienia spo³eczeñstwa jest
populizm oparty na niedouczeniu, fa³szywej religii, na³ogach, pañstwowych ja³mu¿nach. Aliœci, czy wygra w nas
trzeŸwoœæ umys³u czy twarze
ukryte pod Juli¹?
Filarem demokracji jest to, co
nieodbieralne. Dawna Solidarnoœæ, ta ze szkalowanym Wa³ês¹, wziê³a siê z poziomu tyci,
tyci z minimum potrzeb i godnoœci. Nie z willi podarowanej
przez czerwonych oprawców.
Papierosy, alkohol i marihuana to do¿ynki pañstwowego
populizmu. Tak d³ugo jak PISda,
POda, he, he KUKIZda, PETRU… aaaa, sorry, szacun ten
nie da, ka¿e zarobiæ, SZYD£Oda, MONda, MENda itd. TRYBUNA£ i PREZYDENT podpisz¹ i w dzieñ, i w nocy wszystko, byœcie w imieniu prawa nie
mieli praw. Tak dzia³a populizm.
G³ówny powód drugiej czêœci felietonu jest taki, abyœcie
nie œmiecili. Piszê, aby uœwiadomiæ Wam, ¿e konsekwencj¹
nosicieli koszulek z napisem
„œmieræ wrogom Ojczyzny” i
„1944 pamiêtamy” przy kotwicy P jest odurzony pseudopatriotyzm. Tony œmieci nad
Wis³¹, w parkach, przy drogach, parkingach leœnych.
Proszê Szanownych Pañstwa
patriotyzm to czystoœæ.
Ka¿dy œmieæ, który mo¿e
byæ pokarmem dla szczurów i
innych gryzoni, mo¿e byæ
przyczyn¹ choroby Wella.
Jednostka ta pochodzi z gru-

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University w Quezon City oraz
Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej
i wioski Anapo przynale¿nej do Benquet Tribe,
która s³ynie z daru uzdrawiania praktykowanego
i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

nej rzece lub jeziorze, po³kniêcie odrobiny wody z krêtkami,
aby siê zaczê³o. Leptospiry
uwielbiaj¹ to, co w nas jest
miêkkie: nerki, œledzionê, w¹trobê. Tam bakterie namna¿aj¹ siê i po wysyceniu iloœci¹
zarazków, bezczelnie pojawiaj¹ siê we krwi.
Po tygodniu uczty w miêciutkich tkankach, pojawi¹ siê
pierwsze objawy. Gor¹czka, zapalenie nerek, zapalenie w¹troby, zapalenie wielomiêœniowe.
Zara¿one zwierzê bêdzie reagowa³o bólowo na przytulanie,
dotyk, mo¿e mieæ te¿ za¿ó³ce-

nia b³on œluzowych i jêzyka.
Mo¿e sprawiaæ wra¿enie bardzo chorego na nie wiadomo
co. I teraz - jak rozpoznaæ wroga? Nawet dla lekarzy weterynarii jest zadanie trudne, gdy¿
leptospirozy zdarzaj¹ siê rzadko. Pierwsze to brak szczepieñ
w tym kierunku, drugie to zmiana miejsca, wycieczka nad
wodê lub spacer w terenie
powylewowym. Oczywiœcie,
problem ujawnia serologiczne
badanie krwi. Wniosek - najlepiej zaszczepiæ, ale przede
wszystkim dbaæ o czystoœæ, nie
wyrzucaæ œmieci byle gdzie.

Duchy przesz³oœci

organizacji i instytucji technicznych oraz organizowanych
przez nie zjazdów i kongresów,
z kolei wydzia³ I sprawowa³
funkcje analityczne. Karierê w
PRL Cecuda zakoñczy³ w randze kapitana na etacie inspektora wydzia³u organizacyjnego
Komitetu Dzielnicowego PZPR.
W wyborach samorz¹dowych w
2014 roku startowa³ z listy PWS,
a po wyborach mocno zarysowa³
siê jego konflikt z Jackiem Wachowiczem. Podczas jednej z sesji
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Cecuda udowadnia³, ¿e PWS
bezprawnie u¿ywa tej nazwy.
Poniewa¿ wbrew obietnicom lidera,
Praska Wspólnota Samorz¹dowa nie
zosta³a formalnie zarejestrowana
jako stowarzyszenie, rejestracji
ostatecznie dokona³ sam Cecuda,
zamykaj¹c tym samym liderom
PWS drogê do dalszego u¿ywania
tej nazwy (obecnie zmieniona
na Kocham Pragê).
Cecuda, startuj¹c w wyborach samorz¹dowych z listy
PWS, jak ka¿dy kandydat do
samorz¹du, z³ozy³ zgodne z
prawd¹ oœwiadczenie lustracyjne. Trudno sobie wyobraziæ,
¿eby pe³nomocnik wyborczy i
lider ugrupowania (wówczas
Jacek Wacowicz) o jego treœci
nie wiedzieli, zw³aszcza ¿e na
liœcie wyborczej by³a odpowiednia adnotacja. Jednak nie
zosta³ skreœlony z listy wyborczej PWS. W wyborach startowa³ z 8. miejsca w okrêgu I,
otrzymuj¹c 32 g³osy.
Na poniedzia³kowym posiedzeniu Rady Seniorów, w trosce o funkcjonowanie rady, na
wniosek D. Cecudy podjêto
decyzje o jego zawieszeniu w
funkcji przewodnicz¹cego do
czasu wyjaœnienia sprawy. Czy
nie dla wszystkich akceptowalna
przesz³oœæ przewodnicz¹cego
Rady Seniorów bêdzie rzutowaæ
na jego obecn¹ dzia³alnoœæ
spo³eczn¹?

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

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a
na wszystkich poziomach energii 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.
LOTHAR 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,
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje na Zaciszu, ale mo¿liwe s¹ te¿
wizyty domowe czy w innych wybranych
przez pacjenta miejscachw dniach:
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 lipca
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 23 sierpnia
Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679-22-47,
605 324 865, 605 177 007.
Wiêcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

py leptospiroz. Typowym
szczepem z ca³ej rodziny
leptospiroz jest leptospiroza
icterohaemorrhagie.
Co jest wa¿ne, Ÿród³em zara¿enia jest mocz gryzoni, który
spotkaæ mo¿e Wasz kot, Wasz
pies lub inne ukochane zwierz¹tko,
które przytulacie, ca³ujecie jak ja
swojego przyjaciela Tofika.
Wystarczy ma³a ranka przy
paznokciach, k¹piel w zara¿o-

W minionym tygodniu w Gazecie Polskiej Codziennie
pojawi³a siê informacja, cytowana przez inn¹ gazetê, o niechlubnej przesz³oœci przewodnicz¹cego pó³nocnopraskiej
Rady Seniorów. Gazeta cytuje materia³y IPN, wed³ug których,
po s³u¿bie w MO, w latach osiemdziesi¹tych pracowa³ on
w wydziale I, IV i V MSW.
Przyjrzeliœmy siê tym rewe- liksa Dzier¿yñskiego w Legiolacjom. Informacje o pracowni- nowie w 1980 roku: Referaty
kach MSW s¹ jawne, dostêpne ochrony i ich znaczenie w
na stronach Biuletynu Informa- ochronie gospodarki narodocji Publicznej IPN. Jak czytamy wej. Nie wyklucza to oczywiœcie
na stronie IPN, departament IIIA „przeciwdzia³ania œrodowiskom
MSW zosta³ powo³any 1 maja opozycyjnym”, ale na ten temat
1979 r. Zakresem zadañ pionu brak wzmianek w dostêpnych
IIIA by³a „ochrona operacyjna dokumentach.
gospodarki narodowej, w tym
Wewnêtrzna struktura MSW
równie¿ przeciwdzia³anie w burzliwych latach 1980-83
œrodowiskom opozycyjnym”. Na ulega³a ci¹g³ym zmianom. Przesferê zainteresowañ Dariusza mianowanie interesuj¹cego nas
Cecudy w tym czasie mo¿e Departamentu IIIA MSW na
wskazywaæ tytu³ jego pracy dy- Departament V nast¹pi³o 1
plomowej, z³o¿onej w Wy¿szej grudnia 1981. Wydzia³ IV zajSzkole Oficerskiej imienia Fe- mowa³ siê kontrol¹ operacyjn¹

Pomó¿cie zazieleniæ
wybiegi naszych zwierz¹t!

Warszawskie ZOO prowadzi akcjê zazieleniania obiektów
i wybiegów. Chocia¿ roœlinnoœæ w ZOO jest wystrojem wybiegów i tylko t³em dla mieszkaj¹cych tam zwierz¹t, jednak
tworzy niepowtarzaln¹ atmosferê dla zwiedzaj¹cych - tak, aby
ca³a ekspozycja sprawia³a wra¿enie egzotycznego œwiata.
Dlatego teraz te¿ zwracamy proœba o zdjêcia. Ogrodnicy w
siê z proœb¹ o przynoszenie do porozumieniu z opiekunami
ZOO du¿ych roœlin doniczko- zwierz¹t zadecyduj¹, czy
wych, szczególnie palm. Tym ZOO przyjmie ofiarowan¹
bardziej, ¿e zaczê³y siê waka- roœlinê.
cje i dla niektórych podarowaPracownicy i mieszkañcy
nie du¿ej roœliny ZOO mo¿e byæ ZOO bêd¹ wdziêczni za ofiaalternatywnym rozwi¹zaniem do rowane roœliny! Warszawskie
szukania osoby, która bêdzie ZOO jest czynne we wszystkie
podczas urlopu podlewa³a kwiaty. dni roku, zawsze od godziny
To te¿ sposób na znalezienie 9.00. Adres: ul. Ratuszowa 1/3,
miejsca dla roœlin, które uros³y i www.zoo.waw.pl; www.facenie mieszcz¹ siê w mieszkaniu book.com/WarszawskieZOO.
– w du¿ych pawilonach, takich
jak S³oniarnia czy Ptaszarnia
bêd¹ mia³y du¿o przestrzeni do
dalszego wzrostu.
Nastêpna gazeta - 23 sierpnia
Do koñca wakacji przyjOd 8 lipca do 15 sierpnia redakcja bêdzie nieczynna.
mowane bêd¹ du¿e roœliny
(powy¿ej 150 cm wysokoœci), Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿
elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka
najchêtniej palmy.
Maciej Pilipczuk. Druk ZPR Media Spó³ka Akcyjna. Zastrzegamy
Jeœli odbiór bêdzie w War- sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów
szawie lub bliskich okolicach, w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.
ZOO mo¿e wykorzystaæ w³asny
Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem
lub TS. Za treœæ
transport.
reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.
Przed przywiezieniem roœliny
Redakcja: 03-462 Warszawa, ul. Jagielloñska 42 lok. 73/73A
do ZOO, prosimy koniecznie
tel./faks 22 618-00-80
przes³aæ jej zdjêcie na adres:
poniedzia³ek
w
godz.
14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14
sekretariat@zoo.waw.pl, co
Jesteœmy
na
facebooku
pod has³em Nowa Gazeta Praska
pozwoli zidentyfikowaæ roœlinê
i oceniæ, czy bêdzie potrzebna
https://www.facebook.com/nowapraska
w ZOO. Wiele roœlin trzymastrona internetowa - www.ngp.pl
nych w domach jest truj¹cych
e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
i nie mo¿emy stawiaæ ich w
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
pobli¿u zwierz¹t. Nie wszyscy
redakcja: redakcja@ngp.pl
Nasi
przedstawiciele:
w³aœciciele kwiatów poprawnie

nowa gazeta praska

identyfikuj¹ gatunki – st¹d

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

Spo³eczny obserwator

„Bogata” Praga
Spacery po naszej dzielnicy – Pradze
Pó³noc – sk³aniaj¹ do refleksji. Dodajmy
smutnej refleksji nad wydatkowaniem
œrodków finansowych na ró¿ne inwestycje z publicznej kasy. Nie waham siê
stwierdziæ, ¿e my, mieszkañcy, p³acimy za
ró¿ne rzeczy podwójnie, potrójnie, po
wielokroæ… A to najpierw remontuje siê
podwórko wokó³ kamienicy komunalnej,
by za chwilê wszystko rozkopaæ, bo
kamienica jest w³aœnie odnawiana (tak
jakby nie mo¿na by³o zacz¹æ od budynku,
a skoñczyæ na jego otoczeniu), a to odnawia siê przestrzeñ ulicy za prawie 4 mln
z³otych (Kawêczyñska), by w kolejnych

latach nie prowadziæ bie¿¹cych konserwacji,
co skutkuje uschniêt¹ roœlinnoœci¹, poniszczon¹ ma³¹ architektur¹ czy popêkanymi
p³ytami chodnikowymi. Inne przyk³ady?
Sadzimy drzewa wzd³u¿ ulic Pragi, ale…
bez podlewania spora czêœæ z nich usycha
(wiêc trzeba sadziæ nowe i tak w ko³o),
wymieniamy szatê roœlinn¹ przy ulicy
Strzeleckiej, by po kilku miesi¹cach rozkopaæ ulicê pod budowê metra; odnawiamy
chodniki na Targowej, ale nie zabezpieczamy ich przed wjazdem samochodów…
wiêc wiêkszoœæ p³yt ju¿ po kilku tygodniach od oddania do u¿ytku jest
po³amana; odnawiamy zabytkowy s³up

trafo przy 11 Listopada, ale nie zabezpieczamy go farb¹ antysprejow¹;
remontujemy kamienice, ale nie montujemy domofonów, czy wreszcie wykonujemy kompleksowe remonty budynków,
pod³¹czamy centralne ogrzewanie, po
czym okazuje siê, ¿e trzeba je wykwaterowaæ, bo jeszcze stropy musz¹ byæ
wymienione (np. Markowska 12 i 14).
Koñcz¹c tê pobie¿n¹ listê wspomnê jeszcze
tylko o wymagaj¹cym pilnego remontu
dachu p³ywalni DOSiR przy Jagielloñskiej,
p³ywalni wybudowanej w 2000 r. za kwotê
35 mln z³otych, która przechodzi³a kilka
lat temu kompleksowy remont wraz z
pracami na dachu za… ok. 5 mln z³.
Myœlê, ¿e takich przyk³adów ka¿dy z
szanownych czytelników znajdzie w swoim
bliskim otoczeniu co najmniej kilka. Wiêkszoœæ z nich œwiadczy o krótkowzrocznoœci,

Praski folwark

Niefrasobliwoœæ w dzia³aniu
Mieszkanie s³u¿y zaspokojeniu elementarnych potrzeb cz³owieka. Stworzenie
warunków umo¿liwiaj¹cych pe³ne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ma
znaczenie nie tylko z punktu widzenia bezpoœrednio zainteresowanego cz³owieka i
jego rodziny, ale spo³eczeñstwa jako ca³oœci. Praga Pó³noc od wielu lat boryka siê z
niedoborem lokali komunalnych. To tu jest
najwiêkszy procent zasobu m.st. Warszawy
niepod³¹czony do miejskiej sieci c.o. i c.c.w,
to tu w ci¹gu ostatnich lat wydano prawie
100 decyzji PINB-u o natychmiastowym
wykwaterowaniu mieszkañców ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia i bezpieczeñstwa.
Œwiat³em w tunelu mia³ byæ Zintegrowany Program Rewitalizacji do roku 2022.
Opracowano program, okreœlono cele i
obszar, przeprowadzono konsultacje spo³eczne, powo³ano Komitet Rewitalizacji,
który zgodnie z za³o¿eniami powinien
odgrywaæ kluczow¹ rolê. Ci¹¿y na nim
du¿a odpowiedzialnoœæ, poniewa¿ pe³ni
funkcjê opiniodawczo-doradcz¹ dla
Prezydenta m.st. Warszawy. Jest to „uspo³ecznione cia³o, wspó³pracuj¹ce z Urzêdem
m.st. Warszawy w sprawach dotycz¹cych
projektowania, realizacji i oceny
rewitalizacji”.
Za³o¿enia programu s¹ zbie¿ne z
oczekiwaniami mieszkañców, ale tryb
realizacji ju¿ nie. Jak czytamy w Protokole
Komisji z 10 marca br. „na Pradze Pó³noc
nast¹pi³o spowolnienie modernizacji
budynków mieszkalnych ze wzglêdu na
nieprzewidziane trudnoœci z przeprowadzeniem lokatorów z wiêkszej iloœci
kamienic, których remont jest konieczny”.

Jakie zatem kryteria zastosowano przy
typowaniu budynków do rewitalizacji? Co
uwzglêdniono? Stan techniczny budynków
(w tym poniesione w ostatnich latach nak³ady), roszczenia, iloœæ decyzji PINB-u,
iloœæ osób oczekuj¹cych w dzielnicy na
lokal z zasobu m.st. Warszawy, potencja³
dzielnicy czy decydowa³ „przypadek”, a
najwa¿niejszym jest marketingowa realizacja celu bez wzglêdu na koszty. Nale¿y
przypomnieæ, ¿e s¹ to œrodki publiczne,
pochodz¹ce m.in. z naszych podatków. W
ilu przypadkach w ubieg³ym czy bie¿¹cym
roku wykonano w budynkach komunalnych
instalacjê c.o. i c.c.w, wymieniono okna,
czy przeprowadzono remont klatek
schodowych, a nastêpnie podjêto dzia³ania dla wykwaterowania mieszkañców z
informacj¹ „budynek objêty programem
rewitalizacji”? No w³aœnie, polityka informacyjna, dotycz¹ca wysiedleñ mieszkañców i prowadzenia remontów jest bardzo
s³aba. Mieszkañcy nie wiedz¹, kiedy i w
jakim zakresie bêd¹ prowadzone prace w
ich budynkach. Dowiaduj¹ siê praktycznie
w tzw. ostatniej chwili. W czerwcu odby³y siê
4 spotkania, z jak najszybszym terminem
realizacji wysiedleñ. Dlaczego dopiero w
czerwcu, szczególnie ¿e rozpoczyna on
sezon urlopowy?
Pragnê przypomnieæ urzêdnikom, ¿e
pra¿anie to ludzie, a nie przedmioty, które
mo¿na przenieœæ z miejsca na miejsce.
Pra¿anie, jak wszyscy, maj¹ swoje plany
zawodowe i osobiste. Z przebiegu spotkañ
wynika, ¿e urzêdnicy ratusza nie uwzglêdnili
m.in. faktycznych mo¿liwoœci dzielnicy dla
zabezpieczenia nowych lokali. Ich pomoc

w tym zakresie jest niewystarczaj¹ca.
Dodatkowe lokale na Bemowie czy Woli
s¹ kropl¹ w morzu. Dlatego te¿ zdarzaj¹
siê przypadki, ¿e dzielnica proponuje
mieszkañcom, z budynków objêtych
rewitalizacj¹, lokale o gorszym standardzie
ni¿ zajmowane dotychczas. Czy taki by³
cel rewitalizacji, a mo¿e kolejny przyk³ad
z³ego zarz¹dzania w ZGN? W¹tpliwoœci i
niepokoje mieszkañcy sygnalizowali ju¿ na
pocz¹tku ub.r. - felieton z marca 2016
roku „Co dalej z ZPR?”. Do tematu na pewno wrócimy.
Wszystkim mieszkañcom mi³ego
wypoczynku wakacyjnego!
„Unikanie odpowiedzialnoœci
- to przekleñstwo nowoczesnego ¿ycia …
przeœladuj¹cego œwiat dzisiejszy”
- Lucy Maud Montgomery
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Bia³o³êcka karuzela

Komisarze Pani Prezydent
Obecna IV kadencja samorz¹du w
Bia³o³êce od pocz¹tku nie nale¿y do
szczêœliwych. Zaczê³o siê od pomy³ek
przy ustalaniu wyników wyborów, co
prze³o¿y³o siê na samodzieln¹ wiêkszoœæ
partii PO, przez wyjœcie piêciu radnych
z koalicji z Platform¹ Obywatelsk¹ i
blokowanie zmian w zarz¹dzie, po ³amanie prawa, na rozwi¹zaniach si³owych
koñcz¹c. Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz przerobi³a w Bia³o³êce
chyba wszystkie dostêpne mechanizmy
s³u¿¹ce skrêcaniu demokracji celem
utrzymania w³adzy. A¿ w koñcu siêgnê³a
po rozwi¹zanie ostateczne i wprowadzi³a
zarz¹d komisaryczny. Pani Prezydent
wtórowali oczywiœcie bia³o³êccy radni PO
oraz ugrupowanie Inicjatywa Mieszkañców
Bia³o³êki. Komisarzem dzielnicy zosta³a
Pani Ilona Soja-Koz³owska z PO znana z
tego, ¿e mieszkaj¹c w Bia³o³êce zosta³a
radn¹ na Bielanach (prawo tego zabrania)

oraz ¿e swoim g³osem doprowadzi³a do
likwidacji Oddzia³u Chirurgii Dzieciêcej
w Szpitalu Bielañskim, który pe³ni³ bardzo
wa¿n¹ rolê dla mieszkañców dzielnicy
Bia³o³êka. Na zastêpców Pani komisarz
Ilony powo³ani zostali: Marcin Adamkiewicz
z Inicjatywy Mieszkañców Bia³o³êki,
który zas³yn¹³ po prawomocnym wyroku
s¹du wezwaniem do rezygnacji legalnego burmistrza, Jana Mackiewicza oraz
Dariusz Kacprzak, o którym na razie
wiemy tylko tyle, ¿e przyszed³ z Pragi
Pó³noc. Jak nowy zarz¹d komisaryczny
zamierza dbaæ o interesy mieszkañców?
Zmniejszenie bud¿etu Bia³o³êki o 40 mln
oraz pójœcie na rêkê deweloperom,
którzy w dzikim tempie zabudowuj¹
ka¿dy wolny skrawek przestrzeni, nie
napawaj¹ optymizmem. Zapowiada siê,
¿e zarz¹d komisaryczny Pani Prezydent
bêdzie realizowa³ politykê warszawskiego ratusza, nie uwzglêdniaj¹c¹

potrzeb Bia³o³êki. Na szczêœcie, w
dzielnicy nie ma ¿adnych kamienic do
reprywatyzacji.
£ukasz Oprawski
by³y zastêpca burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka
Prawo i Sprawiedliwoœæ
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Atomowe opóŸnienie

prowizorce, braku planowania w d³u¿szej
perspektywie, braku kontroli i o doœæ swobodnym podejœciu do wydatkowania
wspólnych, publicznych œrodków. Wspólnych, co nie oznacza, ¿e niczyich, za
które nikt nie ponosi odpowiedzialnoœci.
To œrodki nale¿¹ce do nas wszystkich,
mieszkañców dzielnicy, miasta, pracuj¹cych
i p³ac¹cych lokalne podatki. Zsumowanie
wielokrotnoœci wydatków ponoszonych na
te same inwestycje, na ci¹g³e poprawki itp.
mo¿e daæ kwoty kilku-, a nawet kilkudziesiêciomilionowe. Z powodu koniecznoœci
ponoszenia wydatków na te same
inwestycje, brakuje pieniêdzy na inne, o
których realizacjê mieszkañcy nie mog¹
doprosiæ siê od wielu lat. B³êdne ko³o
siê zamyka.
Czy mo¿emy to zmieniæ? Oczywiœcie,
¿e tak, ale wymaga to zaanga¿owania siê
mieszkañców w spo³eczny monitoring ró¿norakich inwestycji. Od naszego zainteresowania tym, w jaki sposób wydatkowane
s¹ nasze pieni¹dze i spo³ecznej presji na
inwestorów bêdzie zale¿eæ jakoœæ realizowanych prac i to, ile dana inwestycja bêdzie
kosztowaæ w koñcowym rozrachunku. W
przeciwnym wypadku nadal bêdziemy
p³aciæ kilka razy za to samo. W koñcu
„bogaty” mo¿e sobie na to pozwoliæ…
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Je¿eli w jakiejœ sprawie rz¹d premier
Szyd³o mnie zawiód³, to jest ni¹ budowa
elektrowni atomowej. Wydawa³o siê, ¿e po
oœmiu latach skandalicznego zaniedbania
przez Platformê Obywatelsk¹, boj¹c¹ siê
zapewne lewackich protestów, bêdzie to
temat samograj - a tu nic.
Zaniedbanie, to za ma³o powiedziane:
wirtualna inwestycja PO obros³a w zapomniane dziœ afery, które mo¿na by medialnie
odgrzaæ: trefn¹ umowê na konsulting i
doradztwo za æwieræ miliarda z³otych z
firm¹, której Agencja Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego zarzuca³a powi¹zania biznesowe z Rosjanami, gigantyczne wynagrodzenia „kolegów z boiska” Donalda Tuska
w pañstwowej spó³ce Polska Grupa Energetyczna, którzy mieli przygotowaæ inwestycjê,
lecz niczego w tej sprawie nie zrobili - a tu nic.
Tymczasem budowa elektrowni atomowej
to nie jest kaprys szalonych naukowców,
lecz nagl¹ca potrzeba. Zapotrzebowanie na
moc wed³ug danych Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego systematycznie
roœnie, tak¿e w lecie, poza sezonem grzewczym - wtedy coraz powszechniej w domu
i w pracy u¿ywamy klimatyzatory.
Niezwykle istotny jest aspekt geograficzny: bodaj wszystkie du¿e fabryki
pr¹du zlokalizowane s¹ na po³udniu Polski,
a stare linie przesy³owe po³udnie-pó³noc
sypi¹ siê w oczach. Black out, czyli rozleg³¹ awariê zasilania w Szczecinie ju¿ raz
mieliœmy, dziewiêæ lat temu. To jest powód,
dla którego budowê elektrowni atomowej
planuje siê na pewno gdzieœ na Pomorzu.
Trzeba przyznaæ, ¿e wymóg lokalizacji
spe³nia równie¿ pomys³ wybudowania wielkiej farmy wiatrowej na Ba³tyku. Nie ma
jednak w tej sprawie nawet powa¿nego
studium wykonalnoœci, wiêc pomys³ jest nomen omen - palcem na wodzie pisany,

wprowadzaj¹c tylko szum informacyjny
w proces podejmowania decyzji.
Dodatkowo, uruchomienie elektrowni
atomowej mog³oby byæ wa¿nym argumentem w przetargach z w³adzami Unii
Europejskiej, dybi¹cej na rozwój polskiej
energetyki wêglowej, który to rozwój - zdaje
siê - jest chyba celem obecnego rz¹du.
Minister Energii zapowiedzia³, ¿e „decyzja
w sprawie ewentualnej budowy pierwszej
elektrowni j¹drowej w Polsce mo¿e zapaœæ
przed koñcem tego roku” - czyli w po³owie
kadencji. Trochê póŸno: za ma³o wydarzy
siê potem, do koñca kadencji, by nowy rz¹d
po wyborach (nawet z tej samej partii) nie
móg³ tego projektu z nieznanych dziœ powodów wyrzuciæ do kosza. Poza tym sformu³owania: „decyzja w sprawie” (zamiast:
„decyzja o”) i „ewentualnej” dobrze nie
rokuj¹ co do pozytywnego rozstrzygniêcia.
Podejrzewam, ¿e opóŸnienie decyzyjne rz¹du wynika z faktu, i¿ dotyczy inwestycji trwaj¹cej co najmniej 10-15 lat. Zawsze s¹ sprawy pilniejsze, do rozwi¹zania
przed koñcem kadencji...
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Ch³odnym okiem

Nie taki ZGN straszny, jak go maluj¹
W poprzednim numerze NGP s¹siadka
ze strony, radna Ma³gorzata Markowska,
pope³ni³a felieton „Gospodarnoœæ ZGN”
rysuj¹c bohatera felietonu w doœæ ciemnych barwach. Nie bêdê odnosi³ siê do
ocen, ale pozwolê sobie sprostowaæ oczywiste nieœcis³oœci w nim zawarte. Trudno
zgodziæ siê z zapisem „Koszty utrzymania
ZGN w dzielnicy Praga Pó³noc wynosz¹
rocznie ponad 90 mln z³”, to tak, jakbym
w z³oœliwoœci napisa³ koszt utrzymania
urzêdu wynosi 340 milionów z³otych, bo
tyle wynosi bud¿et Pragi-Pó³noc. W roku
ubieg³ym bud¿et ZGN wyniós³ dok³adnie
91 587 319,37 z³ i nie jest to koszt
utrzymania tej jednostki. Ten bowiem jest
wielokrotnie ni¿szy i wynosi niewiele
ponad 15 milionów z³otych, a s¹ to przede
wszystkim wynagrodzenia i ich pochodne
pracowników ZGN. Pojawia siê pytanie,
nad którym radna Markowska siê nie pochyli³a stosuj¹c uproszczenie. Na co wiêc
ZGN wydatkuje pozosta³e 75 milionów? Pozwolê sobie wiêc, w celach edukacyjnych,
rozebraæ bud¿et ZGN na poszczególne
sk³adniki. Najwiêksz¹ pozycj¹ w wydatkach ZGN roku ubieg³ego by³y dop³aty do
wspólnot mieszkaniowych - 20 milionów
674 tysi¹ce z³otych (przypomnijmy na PradzePó³noc jest ich ponad 250). Dla zainteresowanych na zaliczki „A” (koszty zarz¹du)
wydatkowano 4 429 398,65 z³, na zaliczki
„B” (remonty i inwestycje) 6 511 482,52 z³,
udzia³ w kosztach mediów stanowi³
9 733 962,14 z³. Brak regularnych
wp³ywów z tej strony postawi³by wiele
wspólnot w bardzo trudnej sytuacji. Kolejn¹ pozycjê 19 297 026,16 z³ stanowi¹
remonty. ZGN bezpoœrednio zarz¹dza 376

budynkami mieszkalnymi stanowi¹cymi w
100% w³asnoœæ m.st. Warszawy (naprawy,
konserwacje, modernizacje). Z tych to
m.in. œrodków remontowane s¹ mieszkania przekazywane do zasiedlenia przez
osoby, którym urz¹d udziela pomocy
mieszkaniowej, podnoszony jest standard
lokali, prowadzone s¹ bie¿¹ce naprawy.
Wa¿n¹ pozycja w bud¿ecie ZGN, któr¹
kole¿anka radna zauwa¿y³a w swoim
felietonie, s¹ inwestycje. W ubieg³ym roku
ponad 12 milionów z³otych, to g³ównie
pod³¹czenie c.o., c.c.w. - œredniorocznie w
20 budynkach i dzia³ania w ramach
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji
np. remont Targowej 40. Jest te¿ pozycja
eksploatacja stanowi¹ca ponad 9 milionów.
Tu znajduj¹ siê koszty utrzymania czystoœci
w budynkach i ich otoczeniu, przegl¹dów
wynikaj¹cych z przepisów prawa budowlanego, op³aty za zu¿ywane media
w czêœciach wspólnych, zakup ¿arówek,
przekwaterowania mieszkañców, ochrona
obiektów itp.
Mamy te¿ pozycjê pozosta³e koszty. W
roku ubieg³ym kwota 2 mln, za któr¹ kryj¹
siê koszty postêpowañ s¹dowych, egzekucyjnych, odszkodowania i odsetki. Pamiêtajmy, ¿e ZGN oprócz zarz¹dzania lokalami,
stanowi¹cymi mieszkaniowy zasób miasta
wykonuje jeszcze szereg innych zadañ, jak
prowadzenie spraw zwi¹zanych z dzier¿awami nieruchomoœci, weryfikacj¹ prawid³owoœci postêpowañ dotycz¹cych zwrotów
budynków na rzecz by³ych w³aœcicieli,
reprezentuje m.st Warszawa na zebraniach
wspólnot, realizuje wyroki s¹dowe, prowadzi
przetargi i konkursy na lokale u¿ytkowe,
udziela obni¿ek czynszu najemcom o

niskich dochodach sporz¹dza tzw. deklaracje œmieciowe z lokali bêd¹cych w jego
administrowaniu i wiele innych. Ostatnio
dosz³y mu inwestycje w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Osobiœcie
trudno mi wyobraziæ sobie funkcjonowanie
dzielnicy bez tego typu jednostki. Wiele z
wykonywanych zadañ wynika wprost z
ustawy samorz¹dowej i nie mo¿e byæ
realizowane przez podmioty zewnêtrzne.
Nasz ZGN nie jest wyj¹tkiem, we wszystkich
dzielnicach m.st Warszawy funkcjonuj¹
ZGN. Takie jednostki istniej¹ we wszystkich
miastach na terenie RP, które maj¹ mieszkaniowy zasób komunalny.
Na koniec - odnosz¹c siê do remontów
w budynkach przy ul. Markowskiej 12
i 14, - w latach minionych wykonany
remont nadzorowa³ Wydzia³ Infrastruktury
Urzêdu Dzielnicy Praga-Pó³noc.
Ireneusz Tondera
radny 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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