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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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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

bez
p³a
tni
e
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- wype³nienia

- korony porcelanowe
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Panie poœle, £ochowska 38

i Skaryszewska 11 to pierwsze

adresy na prawym brzegu,

którymi zajê³a siê komisja.

Czy w najbli¿szym czasie

planowane jest podjêcie kolej-

nych praskich spraw? Jeœli

tak, o jakie budynki chodzi?

- Tak. Kolejne adresy, które

po prawej stronie Wis³y zosta³y

zwrócone przez w³adze War-

szawy s¹ w zainteresowaniu

komisji weryfikacyjnej. Bêd¹ to

nieruchomoœci znajduj¹ce siê

m.in. przy ul. Jagielloñskiej,

Targowej czy Wileñskiej. Bêd¹

te¿ budynki z innych czêœci

Pragi. Zg³oszenia ze strony

mieszkañców ca³y czas nap³y-

waj¹ i s¹ analizowane przez

Departament Prawa Admini-

stracyjnego w Ministerstwie

Sprawiedliwoœci, który obs³uguje

komisjê weryfikacyjn¹. Po

analizie konkretne decyzje

zwrotowe s¹ przedstawiane ko-

misji, która decyduje, czy sprawa

trafi na posiedzenie jawne.

Czy sprawy £ochowskiej 38

i Skaryszewskiej 11 rzucaj¹

jakieœ nowe œwiat³o na me-

chanizmy dzia³añ reprywaty-

zacyjnych realizowanych na

terenie Warszawy?

- W obu sprawach wystêpowali

kuratorzy ustanowieni dla osób

nie¿yj¹cych i w obu sprawach

zwrócony budynek chcia³a

nabyæ ta sama spó³ka. W

przypadku £ochowskiej 38

okaza³o siê, ¿e kuratorem

zosta³a ustanowiona osoba,

która jednoczeœnie by³a pra-

cownikiem S³u¿by Kontrwy-

wiadu Wojskowego. Wczeœniej

osoba ta by³a prokuratorem

wojskowym w PRL, pracowni-

kiem UOP i ABW. Co ciekawe,

mia³a zgodê na swoj¹ dzia³al-

noœæ od prze³o¿onych w SKW.

Te fakty by³y dla Komisji du¿¹

niespodziank¹ i pokazuj¹, ¿e

w¹tek udzia³u s³u¿b specjalnych,

i to tych z korzeniami w PRL,

jest jak najbardziej prawdziwy.

Komisja wkroczy³a na Pragê
Rozmowa z pos³em Paw³em Lisieckim, cz³onkiem komisji

weryfikacyjnej

O ile sytuacja Skaryszewskiej 11

jest doœæ skomplikowana

(prywatny w³aœciciel), o tyle

w przypadku £ochowskiej 38

urzêdnikom uda³o siê zapo-

biec próbie przejêcia bu-

dynku. Czy to oznacza, ¿e

mieszkañcy tej kamienicy

mog¹ ju¿ spaæ spokojnie,

a budynek zostanie wyre-

montowany przez miasto,

podobnie jak czêœæ budynków

na £ochowskiej?

- Komisja jeszcze nie uniewa¿-

ni³a decyzji, choæ mo¿e siê to staæ

na najbli¿szym posiedzeniu.

Uniewa¿nienie decyzji oznaczaæ

bêdzie, ¿e na jej podstawie nie

mo¿e zostaæ zwrócona ta nieru-

chomoœæ, ale to nie oznacza, ¿e

ci, którzy wnioskowali o zwrot nie

pójd¹ do s¹du. Czêœæ z tych osób

jest prawowitymi nastêpcami

prawnymi, ale - moim zdaniem -

nale¿a³oby siê z nimi rozliczyæ w

formie pieniê¿nej, a kamienicê

wyremontowaæ i pozostawiæ w

zasobie m.st. Warszawy.

Czy w toku dalszych prac

komisji planowane s¹ prze-

s³uchania kolejnych osób

odpowiedzialnych za inne

decyzje administracyjne, np.

pozwolenia na budowê, wydawane

w stosunku do zreprywatyzo-

wanych nieruchomoœci?

- Komisja pracuje ca³y czas i w

toku prac badamy równie¿ niektóre

w¹tki zwi¹zane z funkcjonowa-

niem wydzia³ów architektury i

budownictwa w poszczególnych

dzielnicach, które wydawa³y

pozwolenia na budowê. Afera

reprywatyzacyjna dotyczy nie

tylko urzêdników, którzy zwracali

nieruchomoœci, ale równie¿

tych, którzy przygotowywali

miejscowe plany, wydawali

pozwolenia na budowê, czy

zarz¹dzali budynkami.

Rozmawia³ Krzysztof Michalski

Wiêcej na temat £ochow-

skiej 38 i Skaryszewskiej 11

w artykule „Praskie kamienice

pod lup¹ komisji” str. 4.

Ta lokalizacja wejœcia podczas

zesz³orocznych konsultacji doty-

cz¹cych powstania na Placu

Hallera Centrum Lokalnego, wy-

wo³a³a jednak spore w¹tpliwoœci

okolicznych mieszkañców. Obawiali

siê oni samochodów przyjezdnych

w, i tak ju¿ pozbawionej wolnych

miejsc parkingowych, okolicy.

Dyrekcja ZOO do nowego wejœcia

te¿ d³ugo nie by³a przekonana,

t³umacz¹c siê brakiem œrodków

i wewnêtrznym rozplanowaniem

funkcji uniemo¿liwiaj¹cym takie

rozwi¹zanie.

Tymczasem, ku zaskoczeniu

mieszkañców i spo³eczników, za-

rys gotowej ju¿ nowej bramy

Nowe wejœcie do ZOO
O koniecznoœci stworzenia nowego wejœcia do ZOO mówi siê od

dawna. Najlepszym do tego miejscem wydawa³a siê nieczynna brama

w osi Placu Hallera. Podobnie na potencja³ miejsca spojrza³ Maciej

Czeredys, wspó³autor obowi¹zuj¹cego od 2011 roku miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego tej czêœci Nowej Pragi.

Przed bram¹ mia³ powstaæ plac miejski dla odwiedzaj¹cych ZOO,

co przy s¹siedztwie przystanków tramwajowych, stanowi³oby dla

nich zachêtê do korzystania z komunikacji miejskiej. Z utêsknie-

niem na wejœcie do ZOO od Placu Hallera czekaj¹ przedsiêbiorcy,

w³aœciciele punktów us³ugowych i gastronomicznych.

zacz¹³ siê wy³aniaæ, ale w zupe³nie

innym miejscu – w s¹siedztwie

koœcio³a Matki Bo¿ej Loretañ-

skiej. Inwestorem jest Sto³eczny

Zarz¹d Rozbudowy Miasta. Jak

czytamy na stronie SZRM, sprawa

zaczyna siê w marcu 2016 roku,

kiedy inwestycja zostaje wpisana

do Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej miasta i ma tym samym

zapewnione œrodki na realizacjê.

29 maja 2017 roku SZRM og³a-

sza przetarg na wykonanie robót

budowlanych w ramach zadania

inwestycyjnego pn: „Wykonanie

dodatkowego wejœcia do Miej-

skiego Ogrodu Zoologicznego od

W tym roku w³aœciwie nie

by³o zimy (jeszcze). Kilka dni

niewielkich mrozów i niezbyt

obfitych opadów œniegu w

styczniu, sytuacji nie zmieni³o

i nie ucieszy³o amatorów miej-

skiego zimowego szaleñstwa,

w tym szczególnie dzieci. Sanki

i narty zdecydowanie siê do

tej pory nie przyda³y. Pozosta³y

³y¿wy. Ale, przynajmniej na

Bia³o³êce, z ³y¿wami te¿ by³

problem. Lubiane przez dzieci

i doros³ych lodowisko w Bia³o-

³êckim Oœrodku Sportu przy

ulicy Strumykowej 21 przez

d³ugi czas by³o nieczynne.

Lodowisko w BOS

znów otwarte
Ocieplenie klimatu dotyka równie¿ lodowiska. Po przejœciowych

k³opotach, spowodowanych miêdzy innymi dodatnimi

temperaturami, œlizgawka na Nowodworach znów dzia³a.

Mia³o zostaæ otwarte pod

koniec grudnia - niestety, tak siê

nie sta³o. Uruchomione wresz-

cie w drugiej po³owie stycznia,

Wybuch wojny, wywiezienie czêœci

eksponatów do Niemiec i póŸniejsza

polityka w³adz PRL sprawi³y, ¿e

zbiory uleg³y rozproszeniu. Znacz-

na ich czêœæ, 7 mln unikatowych

eksponatów, nale¿¹ca do Instytutu

i Muzeum Zoologii Polskiej Akade-

mii Nauk, znajduje siê obecnie w

miejscowoœci £omna-Las, przecho-

wywana w magazynach tamtejszej

stacji badawczej PAN.

Kolekcja jest wyj¹tkowa -

jedna z najwiêkszych w Europie.

Zawiera, poza zbiorem Branic-

kich, kolekcje zbierane przez

ostatnich 200 lat przez naszych

s³ynnych podró¿ników i uczo-

nych, takich jak badacz Bajka³u

i Syberii Wschodniej, Benedykt

Dybowski, czy kierownik Gabi-

netu Zoologicznego Uniwersy-

tetu Warszawskiego, badacz

fauny wschodnich terenów

Polski, Feliks Jarocki. W sk³ad

PAN-owskiej kolekcji wchodzi

tak¿e przebogaty zbiór owadów

wybitnego entomologa, zwi¹za-

nego w czasie wojny z Janem

i Antonin¹ ¯abiñskimi, prof.

Szymona Tenenbauma.

Wszystkie te wspania³oœci:

gady i p³azy, ptaki i ssaki, sko-

rupiaki i owady, gatunki ¿yj¹ce

i takie, których ju¿ na œwiecie

nie ma, czêœci mamutów oraz

czaszka wymar³ego w XVII

wieku tura, poupychane na

pó³kach i od lat 70. zupe³nie nie

eksponowane, bo nie ma ich

gdzie eksponowaæ, nikomu nie

Narodowe Muzeum

Przyrodnicze na Pradze
Koncepcja Narodowego Muzeum Przyrodniczego nie jest

nowa - siêga pocz¹tków XX wieku, kiedy to udostêpniono

publicznoœci zbiory Muzeum Zoologicznego braci Konstantego

i Aleksandra Branickich. W 1919 roku, zgodnie z przyjêt¹

przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustaw¹ o powo³aniu

Narodowego Muzeum Przyrodniczego, z po³¹czenia Mu-

zeum Branickich i Gabinetu Zoologicznego Uniwersytetu

Warszawskiego powsta³ Dzia³ Zoologiczny Narodowego

Muzeum Przyrodniczego, przemianowanego w 1928 roku

na Pañstwowe Muzeum Zoologiczne.

dokoñczenie na str. 2
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dzia³a³o raptem kilka dni i 29 stycznia, w

wyj¹tkowo ciep³y, deszczowy poniedzia³ek,

znowu zosta³o zamkniête. Wszyscy siê

dziwili, bo inne warszawskie lodowiska,

mimo plusowej temperatury, dzia³a³y. O

przyczyny z³ej kondycji œlizgawki spytali-

œmy p.o. dyrektora Bia³o³êckiego Oœrodka

Sportu, Tomasza Kuczborskiego.

Okaza³o siê, ¿e od 15 lat BOS boryka

siê z niedoborami energii.

- Zawsze trzeba by³o wybieraæ: oœwietlenie hali

sportowej, w której æwicz¹ uczniowie pobliskich szkó³,

albo mro¿enie lodu – mówi Tomasz Kuczborski.

Sytuacja pogorszy³a siê jeszcze po otwarciu

w grudniu nowoczesnej hali pneumatycznej.

Nale¿y w tym miejscu wyjaœniæ, ¿e do Bia-

³o³êckiego Oœrodka Sportu przylegaj¹ dwie

szko³y, podstawowa i gimnazjum. Uczniowie

Prawobrze¿na Warszawa doczeka siê za kilka lat kolejnego odcinka II linii metra. Cztery

kilometry nowej trasy bêd¹ najprawdopodobniej ostatnimi na naszym brzegu Wis³y.

Metro Warszawskie w³aœnie og³osi³o przetarg na budowê trzech stacji na Targówku.

Oferenci maj¹ czas na z³o¿enie odpowiednich dokumentów do 30 marca tego roku, zaœ od momentu

podpisania umowy wy³oniona firma lub konsorcjum bêdzie mia³o 38 miesiêcy na wykonanie inwestycji.

Nowe stacje maj¹ ju¿ robocze nazwy. Pierwsza to Zacisze. Znajdzie siê pod ulic¹ Figara, nieopodal

skrzy¿owania z Codzienn¹. Druga stacja, Kondratowicza, zostanie wybudowana w pobli¿u Urzêdu

Dzielnicy Targówek. Trzecia, Bródno, znajdzie siê pod skrzy¿owaniem ulic Kondratowicza i Rembieliñskiej.

Poza podziemnymi budynkami stacyjnymi, wejœciami i dwukierunkowym torowiskiem w dwóch

osobnych tunelach podziemnych, wykonawca wybuduje trzy wentylatornie i podziemn¹ halê

torów odstawczych za ostatni¹ ze stacji. Przy okazji budowy ostatniego odcinka II linii metra

znacz¹co zmieni siê ta czêœæ Targówka. Ulica Kondratowicza stanie siê miejsk¹ alej¹. Zachowane

zostan¹ dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w ka¿dym kierunku, jednak jezdnie znajd¹ siê bli¿ej

siebie, bowiem zlikwidowany bêdzie dziel¹cy je pas. W zamian za to powstan¹ szerokie chodniki

i œcie¿ki rowerowe po obu stronach Kondratowicza, a tak¿e wydzielone bêd¹ dodatkowe

przestrzenie na miejsk¹ zieleñ. Przebudowane zostan¹ wszystkie skrzy¿owania, ulica otrzyma

nowe oœwietlenie, a w zatokach wzd³u¿ jezdni powstan¹ miejsca parkingowe.               (egu)

Budowa II linii metra

Przetarg na prawym brzegu

dokoñczenie ze str. 1 tych szkó³, w sumie 14 klas, mieli do

niedawna lekcje wf w tradycyjnej hali BOS,

która nie by³a w stanie pomieœciæ wszystkich

æwicz¹cych. Zgodnie z decyzj¹ zarz¹du

dzielnicy Bia³o³êka, postanowiono przyspie-

szyæ budowê hali pneumatycznej, czyli

ogromnym „balonem” przykryæ istniej¹ce

boisko. Drugi co do wielkoœci „balon” w

Warszawie, pozwoli³  na roz³adowanie t³oku

na zajêciach wf i lepsze rozplanowanie lekcji.

Jest jednak druga strona medalu - energii

nie starcza³o i na halê i na lodowisko, znów

trzeba by³o wybieraæ: albo oœwietlenie, albo lód.

- Wyst¹pi³em o wiêksz¹ moc – mówi

dyrektor Tomasz Kuczborski – ale zarz¹d

dzielnicy podj¹³ decyzjê, ¿e wa¿niejsze jest,

aby dzieci æwiczy³y w normalnych warunkach.

 Kiedy wreszcie uda³o siê pogodziæ interesy i

lodowisko w czasie ferii jednak wystartowa³o,

przyszed³ ten feralny poniedzia³ek z temperatur¹

+10oC i ulewnym deszczem. Zwiêkszenie

mocy ch³odzenia spowodowa³o awariê agregatu.

Obecnie uszkodzona czêœæ zosta³a naprawiona.

Wed³ug ostatnich doniesieñ, 1 lutego

pod³¹czone zosta³o napiêcie pod nowe z³¹cze

kablowe, które bêdzie zasila³o jednoczeœnie

i lodowisko, i halê pneumatyczn¹.

- Na tak du¿e lodowisko, maj¹ce ponad

800 m2, trzeba wytworzyæ ok. 20 m3 lodu;

a potrzeba na to kilku dni - wyjaœnia Tomasz

Kuczborski. - Rozpoczêliœmy mro¿enie tafli

lodowiska, które je¿eli utrzymaj¹ siê tem-

peratury poni¿ej +10oC, i jeœli nie pojawi¹

siê inne, niezale¿ne od nas przeszkody,

zostanie uruchomione w tym tygodniu.

Mamy nadziejê, ¿e dniu ukazania siê

gazety, czyli w œrodê 7 lutego, lodowisko

bêdzie ju¿ otwarte i ¿e mieszkañcy Bia³o³êki

poje¿d¿¹ jeszcze w tym sezonie na ³y¿wach.

Lodowisko Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu

przy ul. Strumykowej 21 jest czynne w dni

powszednie w godz. 8-21. Do godz. 15 ze

œlizgawki korzystaj¹ grupy szkolne. W

weekendy i œwiêta lodowisko czynne jest

od godz. 11 do godz. 21. Przy lodowisku

dzia³a wypo¿yczalnia ³y¿ew.                 JK

W drugiej po³owie lutego zostanie roz-

strzygniêty przetarg na budowê oœwietlenia

ulicy Magicznej na odcinku od G³êbockiej do

skrzy¿owania z Tajemn¹. Bêdzie to 19 latarni

z lampami LED, tañszymi w eksploatacji,

wydajnymi i trwa³ymi. Wed³ug wstêpnych za³o-

¿eñ budowa ma siê zakoñczyæ 31 paŸdziernika

tego roku. W czasie jej trwania mieszkañcy

bêd¹ musieli siê liczyæ z utrudnieniami.

***

Wszystko wskazuje na to, ¿e Bia³o³êka

bêdzie mia³a d³ugo oczekiwany szpital jedne-

go dnia. Szacowany koszt inwestycji to 33,4

mln z³. 31 stycznia SPZOZ Bia³o³êka podpisa³

umowê z firm¹ STRABAG Sp. z o.o., wyko-

nawc¹ inwestycji. Prace ziemne rozpoczn¹ siê

ju¿ w kwietniu tego roku. Wed³ug szacunków

wykonawcy w paŸdzierniku 2018 inwestycja

osi¹gnie stan surowy zamkniêty, zaœ w

paŸdzierniku 2019 przewidywane jest zakoñ-

czenie budowy, po którym nast¹pi wyposa¿anie

szpitala w sprzêt medyczny i meble.

Szpital przy ul. Przykoszarowej bêdzie

przyjmowaæ pacjentów z mniej skomplikowa-

nymi urazami, których leczenie nie wymaga

d³u¿szej hospitalizacji. Na parterze powstanie

izba przyjêæ, poradnia podstawowej opieki

zdrowotnej, przychodnia z gabinetami lekarzy

specjalistów, pracownia diagnostyki obrazowej

z tomografem i rentgenem, pracownia endo-

skopowa oraz dzia³ farmacji szpitalnej. Na

pierwszym piêtrze przewidziano blok operacyjny

z dwiema salami operacyjnymi do wykonywania

zabiegów chirurgicznych w systemie jednego

dnia oraz zabiegów w trybie hospitalizacji

planowanej. Znajdzie siê tu ponadto oddzia³

szpitalny z 15 ³ó¿kami stacjonarnymi, 10

stanowisk oko³ozabiegowych i oddzia³ reha-

bilitacyjny. Na drugim piêtrze przewidziano

pomieszczenia administracyjne i techniczne.

***

21 lutego rozpocznie siê projekt „Bezpieczne

treningi biegowe z trenerem - Bia³o³êcka Aka-

demia Biegania Amatorskiego” realizowany

w ramach bud¿etu partycypacyjnego 2018.

Zajêcia biegowe bêd¹ siê odbywa³y na boisku

szko³y podstawowej nr 368, przy Ostródzkiej

175, w œrody w godz. 19:30 -21:00. Zajêcia

bêd¹ obejmowa³y 32 cotygodniowe spotkania

w terminie od 21 lutego do 5 grudnia tego

roku, wyj¹wszy przerwê wakacyjn¹, która

potrwa od 27 czerwca do 4 wrzeœnia.

Zajêcia dedykowane s¹ zarówno osobom,

rozpoczynaj¹cym swoj¹ przygodê z bieganiem,

jak i doœwiadczonym biegaczom. Nieistotna jest

kondycja fizyczna i doœwiadczenie biegowe,

jedyny warunek to ukoñczone 15 lat. Zajêcia

bêd¹ stanowi³y po³¹czenie biegu z treningiem

ogólnorozwojowym, z æwiczeniami rozci¹gaj¹cymi i

z biegowym treningiem si³owym. Liczba miejsc

jest ograniczona, radzimy wiêc siê spieszyæ.

Zapisy s¹ przyjmowane w wydziale sportu i rekreacji

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka lub pod adresem

mailowym: akostkowska@um.warszawa.pl

***

23 stycznia og³oszono przetarg na pierwszy

etap budowy ulicy Tapetowej na odcinku od

s³u¿¹, ma³o kto zreszt¹ wie o ich istnieniu.

Czasem tylko goœcie z zagranicy, jak prezes

Chiñskiej Akademii Nauk, przyje¿d¿aj¹ tu

specjalnie po to, aby zobaczyæ jedn¹ z dwóch

najwiêkszych na œwiecie kolekcji kolibrów. Do

tego dochodz¹ jeszcze dinozaury z pustyni Gobi

z Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN.

Mimo tak bogatych zbiorów, Polska, jako

jeden z nielicznych krajów w Europie, nie ma

swojego Muzeum Przyrodniczego. Przed laty

by³y nawet plany, ¿eby takie muzeum powsta³o

w Powsinie. Mia³o siê nazywaæ Centrum

Bioró¿norodnoœci. Z jakichœ powodów sprawa

jednak upad³a. Natomiast na œwiecie tego typu

placówki ciesz¹ siê ogromn¹ popularnoœci¹:

Muzeum Historii Naturalnej w Londynie,

Pary¿u, Berlinie, czy Muzeum Nauk Przyrod-

niczych w Brukseli, przyci¹gaj¹ co roku masê

turystów. Ostatnio na pomys³ zorganizowania

wreszcie w Warszawie Muzeum Przyrodniczego

z prawdziwego zdarzenia wpad³ burmistrz

Pragi-Pó³noc, Wojciech Zab³ocki.

- To niedopuszczalne, aby 7 mln bezcennych

eksponatów zalega³o w magazynach,

Polski na to nie staæ – mówi Wojciech

Zab³ocki. – Tymczasem w centrum miasta

mamy wspania³e XIX-wieczne forty na Golê-

dzinowie, które niszczej¹, s¹ niewykorzystane,

a przecie¿ mog³yby byæ, z jednej strony

siedzib¹ takiej instytucji, a z drugiej, same

w sobie, du¿¹ atrakcj¹ turystyczn¹.

Ze wzglêdu na s¹siedztwo Ogrodu Zoo-

logicznego, na Pradze mog³oby powstaæ

swego rodzaju „zag³êbie zoologiczno-przy-

rodnicze”. Gdyby jeszcze w przysz³oœci uda³o

siê zbudowaæ piesz¹ k³adkê przez Wis³ê i

w ten sposób po³¹czyæ Fort Œliwickiego z

Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli, po-

wsta³aby œcie¿ka edukacyjna, która by³aby

niesamowitym walorem turystycznym, tak

dla mi³oœników przyrody, jak i historii.

Pomys³ udostêpnienia Fortu Œliwickiego –

najstarszego z fortów otaczaj¹cych Cytadelê i

tworz¹cych razem z ni¹ tzw. Twierdzê Warszawa

– na zbiory zoologiczne spodoba³ siê naukow-

com z Polskiej Akademii Nauk. W trwaj¹cych

ponad rok rozmowach z prof. Jerzym Dzikiem

z Instytutu Paleobiologii PAN i prof. Dariuszem

Iwanem z Instytutu Zoologii PAN uda³o siê opra-

cowaæ ogólny zarys maj¹cej powstaæ placówki.

W listopadzie ubieg³ego roku prezes PAN, prof.

Jerzy Duszyñski popar³ koncepcjê zlokalizowania

Muzeum Przyrodniczego na Pradze. Jednak

¿eby taka instytucja powsta³a, potrzebna jest

wspó³praca ró¿nych resortów.

- W tej chwili prowadzimy rozmowy z

Ministerstwami Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,

Kultury oraz z Ministerstwem Œrodowiska

– mówi Wojciech Zab³ocki. – Ale przede

wszystkim, wraz z prawnikami z Uniwersyte-

tu Warszawskiego, pracujemy nad projektem

ustawy, która powo³a³aby muzeum, jako pañ-

stwow¹ osobê prawn¹, co umo¿liwi starania

o pozyskanie œrodków inwestycyjnych oraz

okreœli zasady jej funkcjonowania.

Chodzi o niema³e pieni¹dze. Na

stworzenie nowoczesnego muzeum, jak

obliczono przy okazji niezrealizowanego

projektu Centrum Bioró¿norodnoœci w

Powsinie, potrzeba ok. 200 mln z³otych.

- To z jednej strony du¿o, a z drugiej, jest to

koszt po³owy stacji metra; poza tym, tak, czy

inaczej, aby uratowaæ i udostêpniæ spo³eczeñstwu

niszczej¹cy Fort Œliwickiego, pieni¹dze i tak

trzeba wydaæ – przekonuje burmistrz Zab³ocki.

– Kiedy otworzymy w odrestaurowanym Forcie

Muzeum Przyrodnicze, koszty szybko siê

zwróc¹, bowiem turysta, który teraz spêdza w

Warszawie œrednio pó³tora dnia, zachêcony cie-

kawymi obiektami, pozostanie tu kolejny dzieñ.

Najpierw jednak gdzieœ pieni¹dze na

budowê trzeba znaleŸæ. Polska Akademia

Nauk podlega Ministerstwu Nauki i

Szkolnictwa Wy¿szego, a jej roczny bud¿et

wynosi 70 mln. S¹ te¿ inne pomys³y.

Trwa przygotowanie dokumentacji do

z³o¿enia wniosku do Narodowego Funduszu

Ochrony Œrodowiska, który ma du¿e mo¿liwoœci

na pozyskanie œrodków unijnych na ró¿ne pro-

jekty badawcze. Muzeum Przyrodnicze bêdzie

siê mieœci³o nie tylko w s¹siedztwie Ogrodu

Zoologicznego, ale równie¿ w s¹siedztwie

Obszaru Natura 2000. Dos³ownie tu¿ obok,

za wa³em wiœlanym, rozci¹gaj¹ siê tereny

zielone, które stanowi³yby ogromny obszar ba-

dawczy dla pracuj¹cych w Muzeum naukowców.

Jak widaæ, Narodowe Muzeum Przyrodnicze

to bardzo du¿y projekt, którego przygotowanie

wymaga wspó³pracy wielu obszarów. Przede

wszystkim, jako ¿e teren Fortu nale¿y do

miasta, miasto musi daæ nieruchomoœæ. Pani

Prezydent m.st. Warszawy wstêpnie zgodzi³a siê

na przekazanie terenu dla muzeum. Nastêpnie

trzeba, aby minister œrodowiska da³ wparcie od

strony œrodków unijnych i od strony przyrodni-

czej, minister kultury – rekomendacjê Muzeum,

jako instytucji kultury, wreszcie minister nauki

– wsparcie pod k¹tem badawczym.

Burmistrz Wojciech Zab³ocki jest dobrej myœli:

- Wzorujemy siê trochê na Centrum Na-

uki „Kopernik”, które równie¿ dzia³a dziêki

wspó³pracy Rz¹du z instytucjami samorz¹-

dowymi. Kiedy wszystkie strony zobacz¹, ¿e

jest to projekt powa¿ny, wierzê, ¿e Muzeum

powstanie. Du¿o mówi siê u nas o ochronie

przyrody, ale ma³o siê pokazuje, jakie Pol-

ska ma w tej dziedzinie sukcesy. Przypomnê,

Narodowe Muzeum Przyrodnicze na Pradze
¿e pierwszym na œwiecie gatunkiem prawnie

chronionym by³ tur, objêty ochron¹ przez

W³adys³awa IV. Byliœmy pierwsi i powinniœmy

promowaæ nasz wk³ad w ekologiê.

Narodowe Muzeum Przyrodnicze na

pewno bêdzie przyci¹gaæ t³umy zwiedzaj¹cych.

Poza funkcj¹ rozrywkow¹ oraz promocj¹

polskiej nauki, przyrody i dzia³añ ekolo-

gicznych, pe³niæ bêdzie równie¿ funkcje

edukacyjne, zachêcaj¹c m³odych ludzi do

wybierania jako œcie¿ki swej kariery kierun-

ków œcis³ych i biologicznych.

Nader wa¿na jest te¿ lokalizacja. Dobrze,

¿e projekt powstaje na Pradze, gdzie wci¹¿

ma³o jest publicznych obiektów kultury.

Ponadto jest to szansa dla niszczej¹cego

zabytku, jakim jest Fort Œliwickiego. Tak

wiêc, usytuowanie Narodowego Muzeum

Przyrodniczego na Pradze - jak mówi burmistrz

Wojciech Zab³ocki - to strza³ w dziesi¹tkê!

Joanna Kiwilszo

Dom Kultury Zacisze

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

7.02 (œroda) godz. 17.00 - I Podlasko-Mazowiecki Festiwal Freestyle. Martial Arts.

Wstêp wolny.

8.02 (czwartek) godz. 10.00 - Muzykalne serce oddam - bal integracyjny dla osób

niepe³nosprawnych. Organizatorzy: Rada Osiedla Zacisze i DK Zacisze.

9.02 (pi¹tek) godz. 19.00-21.00 - Florystyka - kwiaty na Walentynki. Op³ata 70 z³.

10.02 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* Akwarela dla dzieci 7+. Temat: Sikorki. Godz. 10.30-12.30. Op³ata 20 z³.

* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. Temat: Trzêsienie ziemi

- ¿ywio³y czêœæ 1. I grupa - godz. 10.00, II grupa - godz. 11.00, III grupa - godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

* CAPOEIRA – bezp³atne zajêcia. Poznaj brazylijsk¹ sztukê walki ukryt¹ w elementach

tañca, akrobatyki i muzyki. PrzyjdŸ i zobacz! Spróbuj swoich si³! Warsztaty adresowane

do dzieci, m³odzie¿y i doros³ych poprowadz¹ Jose Meireles oraz Agata Ko³odziej. Nie

mo¿esz przegapiæ tego wydarzenia. Godz. 11.00 zajêcia dla dzieci (równie¿ z rodzicami),

godz. 12.00 zajêcia pokazowe - wyst¹pi¹ osoby zaawansowane, godz. 13.00 zajêcia

dla m³odzie¿y 14+ i doros³ych. Wstêp wolny.

10.02 (sobota) godz. 19.00-24.00 - Bal ostatkowy na Zaciszu. Cena 100 z³.

11.02 (niedziela) - Ostatkowy wieczorek taneczny dla doros³ych. Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.

16.02 (pi¹tek) godz. 11.00 - Walentynkowy Klub Ludzi Kultury. W programie m.in. koncert

„Muzyka od serca” w wyk. Andrzeja Przybyciñskiego (obój) i Anny Hajduk (fortepian) z utwo-

rami o tematyce mi³osnej oraz najpiêkniejszymi kompozycjami muzyki filmowej. Wstêp wolny.

17.02 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: 

* Podró¿e wehiku³em sztuki. Historia sztuki dla najm³odszych (7-12 lat). Temat:

Niezwyk³a sztuka asambla¿u. Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³.

* Warsztaty DJ-skie dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 10-16 lat zainteresowanych muzyk¹.

Uczestnicy wezm¹ czynny udzia³ w ró¿nych aktywnoœciach pozwalaj¹cych tworzyæ

muzykê - indywidualnie oraz w grupie - wykorzystuj¹c nowoczesne urz¹dzenia studyjne i

sceniczne. W programie m.in. podstawy skreczu i beat-jugglingu czyli remiksowanie

muzyki na ¿ywo. Bezp³atne zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y. I grupa - godz. 10.00-11.30,

II grupa - godz. 11.45-13.15. Obowi¹zuj¹ zapisy. Warsztaty realizowane s¹ przy

wspó³pracy ze Spinlab DJ School. Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2018.

* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. Temat: W œwiecie

¿ywio³ów - czêœæ 2. I grupa - godz. 10.00, II grupa - godz. 11.00, III grupa - godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

17.02 (sobota) godz. 18.00 - LORA SZAFRAN - koncert „Sekrety ¿ycia wed³ug

Leonarda Cohena”. Wejœciówki do odbioru w kasie DK Zacisze od 1.02.2018. Koncert

finansowany z bud¿etu partycypacyjnego w ramach projektu „Muzycznie dla s¹siadów”.

18.02 (niedziela) godz. 17.00 - „Prot i Filip” przedstawienie teatralne dla dzieci

w wykonaniu Teatru OdSkocznia. Bilet w cenie 10 z³.

19.02 (poniedzia³ek) godz. 19.15 - „Historia krótka z Pinokiowego ogródka”

semestralny pokaz etiud aktorskich Teatru Pinokio DK Zacisze. Wstêp wolny.

23.02 (pi¹tek) godz. 19.00-21.00 - Florystyka - warsztaty dla doros³ych. Op³ata 70 z³.

24.02 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: 

Krasnale - warsztaty malowania drewnianych krasnali. Godz. 11-12.30. Koszt 25 z³.

Dzieci z sekcji sztuka na horyzoncie - bezp³atnie.

Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. Temat: Kulodromy.

I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

Zimowy œwiat z klocków Lego. Zajêcia Lego Twórcze Budowanie dla dzieci w wieku 5-10

lat. Godz. 10.00-14.00. Op³ata 50 z³.

25.02 (niedziela) godz. 17.00

- Joanna Rawik recital „Ballady i Romanse”, akompaniament: Maria Holka (piano i œpiew)

- „Kolorowe Ptaki” koncert solistów Domu Kultury Zacisze, prowadzenie Joanna Rawik,

akompaniament: Julia Greke-Patej (piano), Andrzej Kowalczyk (piano).

- „Nasze wizje” otwarcie wystawy prac z Pracowni rysunku i malarstwa studentów

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze. Wstêp wolny.

Bia³o³êka w soczewce

dokoñczenie ze str. 1

Mehoffera do Wyganowskiej wraz z budow¹

odcinków Wyganowskiej w rejonie skrzy¿o-

wania z Tapetow¹. Termin sk³adania ofert

up³ywa dziœ (7 lutego) o godzinie 10:00.

Zak³ada siê, ¿e Tapetowa bêdzie szerok¹

na 5,5 metra, oœwietlon¹ oœmioma latarniami,

asfaltow¹ ulic¹ jednojezdniow¹, z jednym pa-

sem ruchu w ka¿dym kierunku, wyposa¿on¹

w system odwadniania, odprowadzaj¹cy

wodê na przylegaj¹ce tereny zielone. Piesi

bêd¹ mieli do dyspozycji szeroki na 1,5

metra, jednostronny chodnik z p³yt betono-

wych. Przejœcia dla pieszych zostan¹ zloka-

lizowane przy skrzy¿owaniach Tapetowej

z ulicami Mehoffera i Wyganowsk¹. Na

potrzeby ulicy zostanie przebudowana

napowietrzna sieæ teletechniczna i kablowa.

Od momentu podpisania umowy wykonawca

bêdzie mia³ czas na realizacjê inwestycji do

pocz¹tków listopada 2018. 

***

29 stycznia na ulicach Bia³o³êki pojawi³y

siê autobusy nowej linii 376, której zada-

niem jest odci¹¿enie linii 176 na najbardziej

zat³oczonym odcinku Choszczówka - Bu-

dowlana. Linia ma usprawniæ dojazd do po-

ci¹gów i tramwajów. Autobusy 376 kursuj¹

w porannym i popo³udniowym szczycie

komunikacyjnym, zapewniaj¹c mieszkañcom

Choszczówki, P³ud i osiedla Marywilska

bardziej komfortowy dojazd do stacji ko-

lejowej Warszawa P³udy i do tramwajów

kursuj¹cych ulic¹ Matki Teresy z Kalkuty.

                    (egu)

Nowe wejœcie do ZOO
strony ulicy Jagielloñskiej na wysokoœci Placu Hallera”. Czytamy tam m.in. „Powstanie tam nowy

budynek kasowy wraz z obrotowymi bramkami wejœciowymi oraz furtk¹ dla osób niepe³nosprawnych,

poruszaj¹cych siê na wózkach. Forma projektowanego budynku nawi¹zuje do licznych na terenie

ZOO pawilonów drewnianych, w tym pawilonów przy g³ównym wejœciu od strony ul. Ratuszowej.”

Mimo tytu³u zadania inwestycyjnego zgodnego z planem miejscowym, jego faktyczna lokalizacja

zosta³a przesuniêta o niemal 200 m i nie znajduje siê na wysokoœci Placu Hallera, ale ul. Brechta.

Mimo to, za zgodn¹ z planem uzna³ j¹ kierowany przez Renatê Burczyñsk¹ Wydzia³ Architektury

i Budownictwa Dzielnicy Praga Pó³noc. To nie pierwsza tego rodzaju kontrowersyjna interpretacja

planu, zastosowana przez ten wydzia³. Nie inaczej by³o w przypadku budowy przez Urz¹d Dzielnicy

Praga Pó³noc parkingu wewn¹trzosiedlowego dla ok. 20 samochodów wraz z drog¹ dojazdow¹ w

kwartale miêdzy budynkami przy ul. Szymanowskiego i Namys³owskiej, gdzie plan wyklucza tego

rodzaju inwestycje. Podczas dyskusji na facebooku zdania co do lokalizacji wejœcia do ZOO by³y

podzielone. Po prostu, wejœcie od strony ul. Jagielloñskiej jest potrzebne. Trudno natomiast wymagaæ

od inwestorów prywatnych przestrzegania prawa, jeœli w³adze i urzêdnicy samorz¹dowi sami tego

nie robi¹, nie respektuj¹c zapisów planu, który jest aktem prawa miejscowego.

W dyskusji zabra³ g³os tak¿e pe³nomocnik ratusza do spraw rewitalizacji Jacek Grunt-Mejer

wyjaœniaj¹c, ¿e wejœcie w osi placu równie¿ ma powstaæ. W takim wypadku tym trudniej

zrozumieæ decyzje sto³ecznego ratusza. Obecnie wykonywane wejœcie do ZOO na wysokoœci

ul. Brechta bêdzie kosztowaæ blisko 1,2 mln z³, kolejne, 190 m dalej, to zapewne podobny

wydatek, choæ jak na razie, z nieznanym terminem realizacji. Có¿, rewitalizacja Pragi w

takim stylu ma prawo budziæ w¹tpliwoœci.                                       Karolina Krajewska

dokoñczenie ze str. 1

Lodowisko w BOS

znów otwarte

 Pomys³ umiejscowienia Narodowego Muzeum Przyrodniczego w Forcie Golêdzinowskim

jest ciekawy, zw³aszcza, ¿e zabytek dot¹d nie doczeka³ siê ratunku, a na Pradze brakuje

placówek kulturalnych tej rangi. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e popularnoœæ placówki mu-

zealnej, choæby zbli¿ona do tej, jak¹ cieszy siê Centrum Nauki Kopernik, mo¿e oznaczaæ

lawinowe zwiêkszenie zapotrzebowania na chodniki, drogi i miejsca parkingowe, a w

bezpoœrednim s¹siedztwie Wis³y ogromn¹ presjê na tereny ochrony przyrody Natura

2000. Warto zawczasu pomyœleæ, jak tych negatywnych skutków unikn¹æ i jak sprawiæ,

aby muzeum by³o nieuci¹¿liwym i po¿ytecznym s¹siedztwem dla mieszkañców osiedla

na Golêdzinowie. Dla obszaru Golêdzinowa niestety nadal nie ma planu zagospodarowania

przestrzennego, który móg³by wprowadziæ stosowne zapisy, pozwalaj¹ce na harmonijny

rozwój tych terenów.                                                                  Karolina Krajewska
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Sprawy lokalne

Do siedziby Zwi¹zku Niewido-

mych zg³aszaj¹ siê mieszkañcy

z niedowidzeniem z dzielnicy

Praga-Pó³noc oraz przyje¿d¿aj¹

osoby z innych dzielnic tj. Weso³a,

Wawer, Bia³o³êka, Targówek,

Praga-Po³udnie, Rembertów.

Polski Zwi¹zek Niewidomych od

wielu lat boryka siê z ró¿nymi

problemami g³ównie finansowymi

na sprzêt rehabilitacyjny tj. bia³a

laska, zegarek mówi¹cy, ciœnie-

niomierz mówi¹cy. Konieczna

jest tak¿e likwidacja barier architektonicznych tj. bezpieczne

schody na klatce schodowej, linia ¿ó³ta na pierwszym i ostatnim

stopniu celem bezpiecznego dotarcia osób z dysfunkcj¹ wzroku

do siedziby Polskiego Zwi¹zku Niewidomych. Brakuje równie¿

tablicy informacyjnej mówi¹cej o miejscu siedziby Polskiego

Zwi¹zku Niewidomych przy ul. Targowej 15/71. Ka¿da forma

pomocy jest mile widziana i na pewno spotka siê z wdziêcznoœci¹

ludzi tak ciê¿ko dotkniêtych przez los.

Olbrzymim wsparciem wszystkich mieszkañców Pragi-

Pó³noc bêdzie chêæ oddania g³osu na projekty z Bud¿etu

Partycypacyjnego, które dotycz¹ osób z dysfunkcj¹ wzroku,

w tym ogólnodzielnicowy projekt Widzieæ przez dotyk.

Zobaczyæ i zrozumieæ. Obecnie trwa proces weryfikacji

projektów, a nastêpnie odbêd¹ siê spotkania konsultacyjne

z mieszkañcami. Z projektami Bud¿etu Partycypacyjnego

zg³oszonymi na Pradze-Pó³noc i w innych dzielnicach

mo¿ecie Pañstwo zapoznaæ siê na stronie internetowej

www.twojbudzet.um.warszawa.pl .

G³osowanie odbêdzie siê w dniach od 15.06-30.06.2018r.

Ma³gorzata Anna Grzegorzewska

m.grzegorzewska13@gmail.com

Ka¿dy z nas ma marzenia, plany, projekty na przysz³oœæ.

Te które s¹ zrealizowane, dodaj¹ energii do dalszego

dzia³ania, a te które oczekuj¹, by siê nimi zaj¹æ czêsto

potrzebuj¹ wsparcia innych osób. Niewidomi i s³abowidz¹cy

czekaj¹ na bezinteresown¹ pomoc. Dziêki ludziom dobrej

woli jesieni¹ 2017 roku ponownie zacz¹³ dzia³aæ Polski

Zwi¹zek Niewidomych Ko³o Warszawa Prawobrze¿na

w dzielnicy Praga-Pó³noc przy ul. Targowej 15/71.

26 stycznia ruszy³a od dawna zapo-

wiadana, najpierw przez PGNiG Termika,

a póŸniej przez Gaz-System S.A., wy-

cinka drzew nad Kana³em ¯erañskim.

Przypomnijmy, ¿e chodzi o przygotowanie

terenu pod  budowê dziesiêciokilome-

trowego odcinka gazoci¹gu wysokiego

ciœnienia, biegn¹cego z Rembelszczyzny

na ¯erañ, maj¹cego dostarczyæ gaz

do modernizowanej Elektrociep³owni

¯erañ. Liczne protesty mieszkañców

Bia³o³êki na nic siê nie zda³y, gdy oka-

za³o siê, ¿e gazoci¹g ma byæ budowany

w trybie specustawy, a inwestor zwiêkszy³

liczbê deklarowanych do wyciêcia drzew

z 1800 do 3999 sztuk.

Na ostatnim spotkaniu informacyjnym

z mieszkañcami w bia³o³êckim ratuszu,

20 wrzeœnia ubieg³ego roku, kiedy ludzie

jeszcze raz postulowali, aby wycinkê jak

najbardziej ograniczyæ, dowiedzieli siê, ¿e

i ta ostatnia liczba nie jest pewna, gdy¿ to

wykonawca robót ostatecznie przes¹dzi,

ile drzew zostanie wyciêtych. Ta uwaga

lekko zaniepokoi³a zgromadzonych na

spotkaniu, widz¹c jednak, ¿e dalsza

dyskusja nie ma sensu, postanowili

czekaæ na dalszy bieg wypadków.

Niedawno inwestor og³osi³, ¿e wyko-

nawc¹ przedsiêwziêcia zosta³o konsorcjum

firm z  F.H.U. Kluczyñskim jako liderem.

Termin wykonania prac ustalono na okres

od 26.01 do 30.04.2018 r., z tym, ¿e

w³aœciwa wycinka ma trwaæ do 28 lutego,

gdy¿ wykonawca musi zd¹¿yæ przed por¹

lêgow¹ ptaków. Po tym terminie, do 30

kwietnia, nast¹pi karczowanie pozosta³oœci

zieleni i porz¹dkowanie terenu.

W dniu rozpoczêcia wycinki w mediach

pojawi³y siê niepokoj¹ce wieœci o tym, ¿e

wykonawca ma zamiar wyci¹æ nie 3999,

ale 5000 drzew. Jak dowiedzieliœmy siê w

ratuszu Bia³o³êki, 3999 to liczba drzew,

na które wykonawca musia³ uzyskaæ po-

zwolenie. Na drzewa ma³e albo „chore”

(okreœleniem tym zbyt czêsto szafuj¹

zlecaj¹cy wycinkê inwestorzy) nie trzeba

pozwolenia, st¹d ta rozbie¿noœæ. I w tym

momencie jasna sta³a siê koñcowa uwaga

przedstawicieli Gaz-Systemu na spotkaniu

Wycinka pod gazoci¹g w toku
Sta³o siê: kolejny, jeden z ostatnich, zielonych terenów Bia³o³êki

przestaje istnieæ. Ruszy³a wycinka pod gazoci¹g nad Kana³em ¯erañskim.

G³ówn¹ atrakcj¹ tegorocznych

obchodów bêdzie wspólne

ustanowienie rekordu w jedno-

czesnym jedzeniu pyz. Akcja

„Na Pradze bij¹? Tak! Rekord

w jedzeniu pyz!” odbêdzie siê

10 lutego (sobota) o godz.

11:00 przy lokalu Pyzy Flaki

Gor¹ce ul. Brzeska 29/31.

Oprócz tego bêdzie mo¿na

zwiedzaæ Pragê z przewodni-

kami, pos³uchaæ wyk³adów,

wzi¹æ udzia³ w warsztatach,

pos³uchaæ koncertów, potañczyæ,

a tak¿e podziwiaæ wystawy

fotograficzne i malarskie. Na

wiêkszoœæ wydarzeñ wstêp jest

wolny. Co wiêcej, wiele praskich

lokali przygotowa³o w tych

dniach specjalne promocje.

Obchody zosta³y przygotowane

przez organizacje pozarz¹dowe,

dzia³aj¹ce na Pradze: Stowa-

rzyszenie Gwara Warszawska,

Stowarzyszenie Kolekcjonerzy

Czasu, Fundacja Zmiana, Na

Pradze, PSM „Micha³ów” oraz

Towarzystwo Przyjació³ Pragi.

Grupa aktywistów praskich w

tym sk³adzie ju¿ po raz czwarty

ma zaszczyt organizowaæ tê

imprezê, której tradycja siêga

2011 roku. „Urodziny Pragi

Pyzy, gor¹ce pyzy! - czyli 370. urodziny Pragi!
Jak co roku zbli¿a siê okazja, aby pobawiæ siê na Pradze

w jej urodziny. Ju¿ 10 lutego przypada 370. rocznica nadania

Pradze praw miejskich przez króla W³adys³awa IV. Na

mieszkañców Warszawy czeka mnóstwo atrakcji, z których

skorzystaæ bêd¹ mogli w dniach od 5 do 22.

organizowane s¹ ju¿ po raz

ósmy. Czujemy, ¿e Praga, jako

prawdziwie warszawska dziel-

nica, szczególnie zas³uguje

na huczne urodziny. Dlatego z

roku na rok staramy siê za-

pewniæ zarówno Pradze, jak

i mieszkañcom miasta, jak

najlepsze atrakcje w du¿ych

iloœciach i zachêciæ do wyjœcia

z domu mimo niesprzyjaj¹cej

zimowej aury.” - podkreœla

Anna Straszyñska ze Stowarzy-

szenia Kolekcjonerzy Czasu.

„Otrzymujemy coraz wiêcej

pozytywnych g³osów od pra¿an

i warszawiaków na temat wyda-

rzeñ organizowanych podczas

Urodzin Pragi. Jest to dla nas

dodatkowa motywacja, by za

ka¿dym razem podnosiæ sobie

poprzeczkê. W tym roku jest to

okr¹g³a 370. rocznica, mamy

ponad 60 atrakcji i 17 dni

œwiêtowania! – dodaje Piotr

Stryczyñski z Towarzystwa

Przyjació³ Pragi. „W tym roku

zale¿a³o nam, aby nadaæ Uro-

dzinom Pragi jak najbardziej

prasko-warszawski charakter.

St¹d ustanawiamy rekord w

jedzeniu pyz, prowadzimy

warsztaty gwary warszawskiej

oraz organizujemy koncerty ze-

spo³ów, inspiruj¹cych siê war-

szawskim folklorem. Tak napraw-

dê tylko na Pradze zachowa³ siê

prawdziwy warsiaski klymat!” -

Oryginalny dokument, w którym

król W³adys³aw IV zgadza

siê na za³o¿enie naprzeciwko

Warszawy miasta Pragi, od 10

lutego bêdzie mo¿na ogl¹daæ

w praskim muzeum. Okazja

jest ku temu doskona³a – tego

dnia mija bowiem dok³adnie

370 lat od jego podpisania.

Rêkopis to jedna karta pociem-

nia³ego pergaminu, na której wy-

kaligrafowano w jêzyku ³aciñskim

ponad 20 równo roz³o¿onych wersów.

Wyró¿niaj¹cym siê elementem

jest kolorowe przedstawienie

herbu Pragi. Ca³oœæ wieñczy

przymocowany na sznurku wo-

Praga by³a odrêbnym miastem
Zobacz zabytkowy rêkopis, który to potwierdza!

Warszawa

Al. Jerozolimskie 94

506 289 039

mówi Martyna GoŸdziuk, prezes

Stowarzyszenia Gwara War-

szawska. ChodŸcie na Pragê!

Aktualny program:

www.urodzinypragi.pl

skowy odcisk królewskiej pieczêci.

Dokument w wielu miejscach

nosi œlady zagiêæ, zabrudzeñ i

uszkodzeñ. Mo¿emy jedynie

przypuszczaæ, ¿e s¹ to dowody

zagro¿eñ, na jakie by³ nara¿ony

przez ostatnie prawie cztery

stulecia. Ten skromny wygl¹d do-

kumentu skrywa wspomniane

wa¿ne królewskie s³owa, a tak¿e

liczne informacje o okolicznoœciach,

w jakich „rodzi³a siê” Praga.

Dokument, na co dzieñ prze-

chowywany w warszawskim Ar-

chiwum G³ównym Akt Dawnych,

ze wzglêdów konserwatorskich

rzadko jest wystawiany na widok

publiczny. Ostatni raz zobaczyæ

go mo¿na by³o w 2014 roku, od-

wiedzaj¹c Archiwum w trakcie

nocy muzeów. Nie mniej jednak

na Pradze pojawi siê przypuszczalnie

po raz pierwszy od ponad 200 lat.

Muzealnej wystawie bêdzie towarzy-

szyæ t³umaczenie treœci dokumentu

z ³aciny na jêzyk polski, drobne

historyczne komentarze oraz

dodatkowa oferta edukacyjna –

wyk³ady, spacer i warsztaty

(uwaga, czêœæ oferty jest p³atna

lub wymaga wczeœniejszych

zapisów – szczegó³ów nale¿y szu-

kaæ na stronie muzeumpragi.pl).

Muzeum Warszawskiej Pragi jest

równie¿ partnerem spo³ecznej

imprezy Urodziny Pragi 2018.

Adam Lisiecki

(Muzeum Warszawskiej Pragi)

Program imprez znajduje siê

na plakacie na str. 5.

Rêkopis lokacji Pragi z 1648 roku

20 wrzeœnia, ¿e to wykonawca ostatecznie

decyduje o iloœci wyciêtych drzew.

Chocia¿ od czasu przejêcia inwestycji od

PGNiG Termiki przez spó³kê Gaz-System i

og³oszenia trybu specustawy by³o jasne, ¿e

wycinka jest nieunikniona, niby wszystko

by³o wiadomo – a jednak ¿al patrzeæ na

to, co siê dzieje nad Kana³em ¯erañskim.

Przecie¿ nawet te tzw. chore drzewa po coœ

s¹. Na tych „chorych” drzewach ¿ywi siê

wiele gatunków owadów i ptaków. Nie czas

i miejsce w tej chwili na tego typu rozwa¿ania.

Nale¿y siê cieszyæ, ¿e inwestor przynajmniej

zgodzi³ siê dokonaæ nasadzeñ 3200 drzew

o parametrach zgodnych z warszawskimi

standardami zieleni (czyli nie malutkich,

ale ju¿ podroœniêtych) w miejscu wycinki,

oczywiœcie z wy³¹czeniem 6-metrowej

strefy nad instalacj¹, a nie, jak dot¹d siê

mówi³o, w miejscach oddalonych o 5 km

od zniszczonego terenu.

Joanna Kiwilszo
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Terapia przeciwobrzêkowa i masa¿e

ul. Wysockiego 20, tel. 888-295-115Choæ obecna sytuacja kamienic

ró¿ni siê – £ochowska pozostaje

nadal w zasobie miasta, Skary-

szewska zosta³a zwrócona w

2015 r. – w obu przypadkach

chodzi³o o reprywatyzacjê z

udzia³em tzw. kuratorów dla tych

spadkobierców, których miejsce

pobytu by³o nieznane. Mechanizm

odzyskiwania nieruchomoœci

metod¹ „na kuratora” by³ doœæ

prosty – do s¹du zg³asza³y siê

osoby, czêsto nie maj¹ce nic

wspólnego z rzeczywistymi be-

neficjentami roszczeñ do danej

nieruchomoœci, aby zatroszczyæ

siê o interesy osób, które repre-

zentuj¹. Gdy s¹d ustanawia³

kuratora, by³ on zobowi¹zany

podj¹æ dzia³ania, maj¹ce na

celu ustalenie miejsca pobytu

osoby, któr¹ reprezentowa³.

Dzia³ania te polega³y w praktyce

na publikacji w prasie ogólno-

polskiej og³oszeñ prasowych z

informacj¹ o poszukiwaniach.

Do obowi¹zków kuratora

nale¿a³o te¿ zabezpieczenie

interesów maj¹tkowych po-

szukiwanej osoby, w tym

dotycz¹cych nieruchomoœci, do

których by³y zg³aszane roszcze-

nia. W przypadku decyzji zwro-

towych s¹dy zgadza³y siê, by

kuratorzy podpisywali w imieniu

osób, które reprezentuj¹, akty

notarialne, co w praktyce

oznacza³o, ¿e stawa³y siê w³a-

œcicielem danej nieruchomoœci.

Przypadek £ochowskiej

by³ tutaj znamienny. Budynek

nale¿a³ do czterech osób, w tym

urodzonego w 1883 r. Józefa

Pawlaka. Jego s¹dowym kura-

torem zosta³ w 2009 r. radca

prawny, Zbigniew Lichocki.

W 2011 r. Biuro Gospodarki

Nieruchomoœciami wyda³o

decyzjê o zwrocie kamienicy

w³aœcicielom (w tym Pawlakowi,

reprezentowanemu przez Lichoc-

kiego) oraz ich spadkobiercom.

Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e

Pawlak, gdyby ¿y³, musia³by w

momencie wydawania decyzji

zwrotowej mieæ 128 lat. W¹t-

pliwoœci zg³aszali przy tym

lokatorzy budynku, którzy

pamiêtali, ¿e Pawlak by³ osob¹

samotn¹, której miejsce pobytu

od lat 30. ubieg³ego wieku pozo-

stawa³o nieznane. Ostatecznie

do wydania nieruchomoœci nie

dosz³o, m.in. dziêki interwencji

obecnego burmistrza Pragi

Pó³noc, Wojciecha Zab³ockiego

– uda³o siê odnaleŸæ w aktach

warszawskiego urzêdu stanu

cywilnego dokumenty meldun-

kowe Pawlaka i jego akt zgonu

datowany na 1949 r. O sprawie

powiadomiony zosta³ warszawski

ratusz oraz prokuratura. Wydane

zosta³o równie¿ postanowienie

o uchyleniu Pawlakowi kuratora.

Sprawa £ochowskiej wci¹¿

jest w toku – wg informacji

podanych przez ratusz, w maju

ubieg³ego roku pojawi³a siê

kolejna osoba, która przedsta-

wi³a skan postanowienia S¹du

Grodzkiego w Warszawie da-

towany na paŸdziernik 1949 r.

o stwierdzeniu nabycia praw

do spadku po Józefie Pawlaku.

Ratusz przekaza³ te informacje

do Samorz¹dowego Kolegium

Odwo³awczego.

Interesuj¹cy w¹tek, na który

zwraca uwagê m.in. Pawe³ Li-

siecki, cz³onek komisji, dotyczy

udzia³u w reprywatyzacji osób

powi¹zanych ze s³u¿bami spe-

cjalnymi. W trakcie przes³uchania

Lichockiego okaza³o siê miano-

wicie, ¿e w okresie PRL by³ on

pracownikiem prokuratury woj-

skowej, po 1989 r. by³ zatrudnio-

ny m.in. w Urzêdzie Ochrony

Pañstwa, a w latach 2008-2015,

czyli m.in. w okresie, gdy pe³ni³

rolê kuratora dla Józefa Pawlaka

w sprawie zwrotu £ochowskiej,

kierowa³ jednoczeœnie biurem

prawnym S³u¿by Kontrwywiadu

Wojskowego.

Przypadek Skaryszewskiej 11 by³

podobny. W ró¿nych proporcjach

roszczenia do nieruchomoœci mia³o

kilka osób. W postêpowaniu

zwrotowym wobec miasta wy-

stêpowa³ w³aœciciel wiêkszo-

œciowy, natomiast pozosta³e

osoby by³y reprezentowane

przez ustanowionych przez s¹d

kuratorów. W pewnym momen-

cie warszawski ratusz zawiesi³

postêpowanie, domagaj¹c siê

przedstawienia dokumentów o

przejêciu spadku, jednak decy-

zja ta zosta³a uchylona przez

s¹d. W 2015 r. wydana zosta³a

decyzja zwrotowa, której be-

neficjentem zosta³a jedna oso-

ba (wiêkszoœciowy w³aœciciel

sp³aci³ pozosta³e, nieznane z

miejsca pobytu osoby – pieni¹dze

trafi³y do depozytu s¹dowego).

Po ustanowieniu prawa u¿ytko-

wania wieczystego w³aœciciel

sprzeda³ nieruchomoœæ wraz z

lokatorami prywatnej spó³ce,

która planuje kapitalny remont

kamienicy. Jej reprezentanci

figurowali równie¿ w KRS, jako

reprezentanci analogicznej

spó³ki celowej z £ochowsk¹ 38

w nazwie…

Œwiadkowie wezwani przed

komisjê wspominali o du¿ych

podwy¿kach czynszu, jakie

nast¹pi³y po reprywatyzacji

budynku. Interesuj¹cy by³

równie¿ w¹tek podniesiony

przez krewnego spadkobierców

jednego z w³aœcicieli budynku,

dotycz¹cy ustanowienia kuratora

dla osób, których miejsce pobytu

by³o nieznane. Okaza³o siê,

¿e przynajmniej w niektórych

przypadkach mo¿na by³o ³atwo

ustaliæ miejsce przebywania tych

osób lub ich spadkobierców.

Wœród osób przes³uchiwanych

znalaz³ siê równie¿ burmistrz

Pragi Po³udnie, Tomasz Kucharski,

który wspomina³ o pomocy

mieszkaniowej udzielonej czêœci

lokatorów ze Skaryszewskiej

oraz rozmowach z warszawskimi

politykami, których finalnym

skutkiem mia³o byæ uchwalenie

tzw. ma³ej ustawy reprywa-

tyzacyjnej.

Faktem jest, ¿e dziêki wej-

œciu tej ostatniej w ¿ycie

wstrzymana zosta³a reprywa-

tyzacja nieruchomoœci prze-

znaczonych na cele publiczne,

a tak¿e mo¿liwa jest regulacja

sytuacji tzw. œpiochów, czyli

budynków, do których roszczenia

zosta³y zg³oszone po wojnie,

ale od tamtej pory nikt siê

nimi nie interesowa³. Pierwsze

takie nieruchomoœci wróci³y do

zasobu miasta w tym roku.

Wci¹¿ jednak czekamy na

kompleksowe uregulowanie

kwestii reprywatyzacji, w tym

ustawowy zakaz zwrotu bu-

dynków z lokatorami na rzecz

rekompensaty finansowej. Do

£ochowska 38 i Skaryszewska 11, to pierwsze praskie adresy,

które w styczniu br. znalaz³y siê w orbicie zainteresowañ

Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji

reprywatyzacyjnych, dotycz¹cych nieruchomoœci warszawskich,

wydanych z naruszeniem prawa, w skrócie zwanej komisj¹

weryfikacyjn¹.

czasu rozwi¹zania tych spraw

reprywatyzacja bêdzie jednym

z g³ównych tematów publiczne-

go dyskursu, a jego nasilenia

mo¿emy siê spodziewaæ przed

zbli¿aj¹cymi siê wyborami

samorz¹dowymi.               KMI

Praskie kamienice pod lup¹ komisji

OpóŸnia siê kompleksowy remont zabytkowego Gmachu

Wychowawczego Warszawskiej Gminy Starozakonnych

im. Micha³a Bergsona przy Jagielloñskiej 28, w którym do

jesieni ubieg³ego roku dzia³a³ najstarszy w Polsce teatr lalek,

czyli Teatr Baj oraz placówka przedszkolna. Dziêki programo-

wi rewitalizacji Pragi ca³y obiekt zostanie zmodernizowany, a

teatr i przedszkole maj¹ zyskaæ nowoczesne, bardziej funk-

cjonalne przestrzenie. Zaprojektowany w latach 1911-1912

budynek przestanie równie¿ pe³niæ funkcje mieszkalne.

Prace bêd¹ kosztowaæ ponad 25 mln z³, a wykonawc¹

inwestycji bêdzie konsorcjum firm T4B Budownictwo i T4B.

Pierwotnie prace mia³y potrwaæ 24 miesi¹ce, co oznacza, ¿e powinny

zakoñczyæ siê w lutym 2019 r. Mo¿e siê jednak okazaæ, ¿e terminy

siê przesun¹, a jednym z powodów jest w³aœnie wspominana

funkcja mieszkalna, jak¹ w czêœci pe³ni³ budynek. Dopiero w

ubieg³ym tygodniu budynek zosta³ w ca³oœci opró¿niony – w

asyœcie policji eksmitowano ostatniego z najemców znajduj¹cych

siê w gmachu mieszkañ komunalnych (³¹cznie takich mieszkañ

by³o 15). O planach kapitalnego remontu mieszkañcy wiedzieli

od kilku lat, wiêkszoœæ ju¿ dwa lata temu wyprowadzi³a siê z

budynku. Jedyne mieszkanie, które nie zosta³o zwolnione,

zajmowa³ pewien re¿yser teatralny, który zgodnie z informacjami

przekazanymi przez Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc odrzuca³

wskazywane mu lokale zastêpcze. Dopiero wyniki kontroli PINB,

z których wynika, ¿e klatka schodowa budynku grozi zawaleniem,

da³y podstawê do wydania nakazu eksmisji. Lokator opuœci³

budynek przy Jagielloñskiej, deklaruj¹c przy tym, ¿e nie

bêdzie korzysta³ z lokalu zastêpczego. Remont budynku ma

siê rozpocz¹æ w ci¹gu kilku tygodni.

Krzysztof Michalski

Remont Baju

z opóŸnieniem?
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

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

ZABUDOWY balkonowe

514-165-445

KONSERWATOR, z³ota r¹czka

606-181-588

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, 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

P£YTY GRAMOFONOWE, skup

oraz sprzeda¿. Wyceniamy

na miejscu, p³acimy gotówk¹.

Warszawa, Z¹bkowska 11.

Telefon 516-518-876

mini og³oszenia

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

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

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Nasi przedstawiciele:

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

Nastêpna gazeta - 28 lutego

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka

Maciej Pilipczuk. Druk ZPR Media Spó³ka Akcyjna. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów

w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.

Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem  lub TS. Za treœæ

reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja: 03-462 Warszawa, ul. Jagielloñska 42 lok. 73/73A

tel./faks 22 618-00-80

poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14

Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska

https://www.facebook.com/nowapraska
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

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, 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:

7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,

22, 23, 24, 26, 27, 28 lutego

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

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

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

Postêpowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),

oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

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

- decyzji nr 4/CP/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie kana³u ogólnosp³awnego φ 300 mm na dzia³ce

ew. nr 42/10 w obrêbie 4-01-09 przy ul. Modliñskiej w dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Miejskiego

Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st.

Warszawie S.A., pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,

reprezentowanego przez dyrektora Pionu Rozwoju Arkadiusza

Ma³eckiego, z³o¿ony dnia 16 listopada 2017 r.

POUCZENIE

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z

treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa

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

poniedzia³ki w godz. 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 (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r.

poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek

INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672

Warszawa, reprezentowany przez Andrzeja Grzeœkiewicza,

z³o¿ony dnia 9 stycznia 2018 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci

elektroenergetycznej SN (15 kV) w rejonie ul. Mehoffera,

Widnej, Na Prze³aj na dz. nr ew. 92/17, 92/16, 85/4, 80/3,

92/15, 70/5, 60/1, 60/2, 1/6, 1/10, 92/7, 15/1 z obr. 4-17-07;

dz. nr ew. 4/2, 3/3, 3/4 z obr. 4-17-09; dz. nr ew. 88/27, 94/7

z obr. 4-17-02 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje

uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania

zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi

Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹

dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od

publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r.

poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek

INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672

Warszawa, reprezentowany przez Andrzeja Grzeœkiewicza,

z³o¿ony dnia 9 stycznia 2018 r., w sprawie o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na

budowie s³upa sieci elektroenergetycznej SN (15 kV) w

rejonie ul. Zawiœlañskiej na dz. nr ew. 65 z obr. 4-02-12

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje

uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania

zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi

Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹

dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

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

Obywatele polscy pochodzenia ¿ydow-

skiego ukrywali siê u polskich s¹siadów,

znajomych i przyjació³. Nierzadko do tych,

którzy ukrywali, przychodzili inni polscy

s¹siedzi, znajomi, przyjaciele ¿¹daj¹c z³ota

i pieniêdzy za milczenie przed niemieckim

katem. Wtedy natychmiast p³acili lub

uciekali przed komor¹ gazow¹ lub ³ask¹

rozstrzelania. Zastawali swoich polskich

s¹siadów, znajomych i przyjació³ jako

w³aœcicieli ich w³asnych domów i mieszkañ,

tego lepszego sortu, który raz w tygodniu

okadzony i obdzwoniony od zawsze nie-

nawidzi Judasza i obcych. Z  g³êbokiego

obdzwonienia i okadzenia t³umaczê sobie

poziom i obecnoœæ Marcina Wolskiego i

Rafa³a Ziemkiewicza w TVP Info, pewni po-

klasku i chrumkania z góry i plemiennej

trzody z któr¹ taplaj¹ siê w Tyle wizji, aliœci

wykpili niemieckie obozy œmierci jako

¿ydowskie poprzez fakt zmuszania wiêŸ-

niów ¿ydowskich do obs³ugi krematoriów i

palenia w nich ludzi. Jestem pewien, ¿e

nied³ugo szczêkoœcis³o-narodowy izraelski

odpowiednik red. Wildsteina opublikuje

na ca³y œwiat d³ug¹ listê szmalcowników,

których ma chroniæ nowela o noweli.

Proszê Szanownych Pañstwa, jednym

z najwiêkszych osi¹gniêæ wspó³czesnej

nauki jest powstanie genetyki. W 2007

roku ukoñczono rozpracowywaæ kod ge-

netyczny kotów. Inna nazwa tego pojêcia

to genom, czyli zespó³ wszystkich genów

danego osobnika. Dziêki tej wiedzy mo¿-

liwy jest optymalny dobór rodziców dla

ka¿dej rasy oraz unikniêcie 250 chorób o

pod³o¿u genetycznym. Genetyka zajmuje

siê histori¹ dziedziczenia. Jest takim

genetycznym IPN, bo dziedziczenie to nic

innego, jak przekazywanie informacji

pocz¹wszy od pierwszej pary a¿ po

przysz³oœæ. W tej fascynuj¹cej historii odpo-

wiednikiem jednej litery czy cyfry jest gen,

czyli podstawowa jednostka dziedziczenia.

Ca³oœæ genów, jak wspomnia³em wczeœniej,

to genom. Geny w genomie odpowiadaj¹

za wszystko w proporcji jeden gen -

jedna cecha. Zespó³ genów odpowiadaj¹cy

za wygl¹d zewnêtrzny, czyli masê cia³a,

kolor oczu, si³ê miêœni, jakoœæ i kolor w³o-

sów to fenotyp. Czyli genom determinuje

fenotyp. Geny umieszczone s¹ w chromo-

somach. Chromosomy s¹ czêœci¹ ka¿dej

komórki. U kotów istnieje 19 par

chromosomów czyli 38. Jedna para, czyli

dwa, odpowiadaj¹ za p³eæ i tak kotka to

xx, a kocur xy pozosta³e 18 par chromo-

somów autosomalnych odpowiedzialne s¹

za resztê cech kociego rodu. Podpowiem,

¿e cz³owiek ma 22 pary chromosomów:

1 para odpowiada za p³eæ, a 21 par to

chromosomy autosomalne.

O prawach genetyki

Docieraj¹ do nas pytania o

dziwne oznakowanie na ul. Ja-

gielloñskiej, na wysokoœci Œli-

wic i w³aœnie rozebranej k³adki

nad t¹ ulic¹. Na lewym pasie

namalowano tam kilkanaœcie

krótkich pasków. W ten sposób

Instytut Badawczy Dróg i Mo-

stów testuje jakoœæ ró¿nych

farb i innych materia³ów do

oznakowañ na jezdniach. Test

rozpoczêto pod koniec 2014

roku i mia³ potrwaæ do skutku,

ale co najmniej dwa lata. Wy-

bór odpowiednich materia³ów

jest istotny ze wzglêdu na co-

roczne ogromne koszty pono-

szone przez Zarz¹d Dróg Miej-

skich na odnawianie oznako-

wañ poziomych na jezdniach.

Miejmy nadziejê, ¿e badania

prze³o¿¹ siê na konkretne

oszczêdnoœci.

Dlaczego eksperyment

przeprowadzany jest akurat w

tym miejscu? Niedaleko znaj-

duje siê siedziba Instytutu, a

obok wytypowanego pasa -

nieu¿ywana zatoka, u³atwiaj¹-

ca kontrolê. Zaœ sama Jagiel-

loñska jest na tym odcinku

jedn¹ z mocniej obci¹¿onych

ruchem ulic miejskich.

Karolina Krajewska

Dziwne paski

na Jagielloñskiej
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

Spo³eczny obserwator

Praski folwark

Bia³o³êcka karuzela

„Na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy przy ul. Modliñskiej 197 i ul. Marywilskiej 44

wywieszony zosta³ w dniu 15 stycznia 2018 r. wykaz

lokali u¿ytkowych przeznaczonych do najmu na

okres 3 lat.”

„Na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy przy ul. Modliñskiej 197 i ul. Marywilskiej 44

wywieszony zosta³ w dniu 24 stycznia 2018 r. wykaz

lokali u¿ytkowych (miejsc postojowych) przeznaczonych

do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy, lokatora

lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Marywilskiej 44C”

Tegoroczna zima poza kilkudniowym

epizodem œnie¿nym w styczniu obchodzi

siê z mieszkañcami Warszawy ³agodnie.

Pomimo zami³owania do bia³ego puchu

sytuacja ta mnie cieszy z jednego powodu.

I w tej radoœci zapewne nie bêdê od-

osobniony. A ów powód jest prosty. Brak

œniegu i lodu to brak soli dos³ownie

wszêdzie w przestrzeni: na chodnikach,

ulicach, trawnikach.

Pal szeœæ, ¿e nadmiar soli w¿era siê w

buty czy karoseriê samochodów. Trudno,

mo¿na próbowaæ zabezpieczyæ je pastami,

czy ró¿nej maœci impregnatami. Gorzej,

gdy przez dzia³ania cz³owieka musi

cierpieæ przyroda, w tym zwierzêta,

szczególnie psy, którym w ³apy wbijaj¹ siê

grudki soli, a tak¿e przyuliczna roœlinnoœæ.

Niestety, póki co jedynie ³agodny

przebieg zimy mo¿e w Warszawie wp³ywaæ

na to, by sól nie sz³a w ruch. A soliæ lubi¹

wszyscy: gestorzy dróg, za które odpowiada

samorz¹d, administratorzy budynków,

w³aœciciele lokali u¿ytkowych.

Dlaczego solimy? Bo tak jest najtaniej

i póki co najskuteczniej – chlorek sodu,

czyli popularna sól doœæ dobrze rozpuszcza

œnieg i lód (choæ ich nieusuniêcie skutkuje

pozostawieniem na ulicy œliskiej brei). Nie

oznacza to jednak, ¿e nie mo¿na reago-

waæ inaczej. Zgodnie z rozporz¹dzeniem

ministra œrodowiska w sprawie rodzajów i

warunków stosowania œrodków, jakie

mog¹ byæ u¿ywane na drogach publicznych

oraz ulicach i placach, oprócz soli dopusz-

czalne jest stosowanie np. ¿wiru i kruszywa.

W Warszawie ró¿nie z tym bywa, ale

sporo dzielnic na „swoich” ulicach stosuje

w³aœnie te inne œrodki, aby utrzymaæ

nawierzchniê w nale¿ytym stanie. W

awangardzie s¹ Bielany, gdzie praktycznie

nie u¿ywa siê soli, tu¿ za nimi ¯oliborz

czy Œródmieœcie. Wszystkie dzielnice, z

którymi s¹siaduje Praga Pó³noc, równie¿

na czêœci ulic zrezygnowa³y ze stosowania

soli na rzecz sypania chodników piaskiem

oraz mechanicznego usuwania œniegu

(p³u¿enie). W kilku przypadkach decyzjê

o czêœciowej rezygnacji z soli podjêli sami

w³odarze dzielnic, w innych wynika³o to

z woli mieszkañców. Przyk³adem takiej

oddolnej presji by³ ̄ oliborz, gdzie miesz-

kañcy w konsultacjach spo³ecznych

opowiedzieli siê za niesoleniem.

Równie¿ wielu mieszkañców Pragi, w

tym ni¿ej podpisany, chcia³oby rezygnacji z

solenia – mo¿na siê by³o o tym przekonaæ

œledz¹c dyskusjê na jednym z facebooko-

wych forów. Warto, aby w³adze dzielnicy

te oczekiwania zweryfikowa³y nie sol¹c

czêœci ulic w drodze eksperymentu (kie-

dyœ planowano taki na Œliwicach). Koszty

wcale nie musz¹ byæ wiêksze, zwa¿ywszy,

¿e po sezonie zimowym trzeba przezna-

czaæ dodatkowe œrodki na rekultywacjê

zieleni, zniszczonej w wyniku solenia.

Warto te¿ przekazaæ dodatkowe œrodki

Zarz¹dowi Praskich Terenów Publicznych,

Nie sólmy na Pradze!

Piêkne frazesy, slogany przesi¹kniête

ogólnikami. O upolitycznieniu struktur

jednostek samorz¹dowych, jednostek bu-

d¿etowych i braku odpowiedzialnoœci

urzêdników mieszkañcy mówi¹ coraz

czêœciej. Jak wiele zale¿y od znajomoœci

poszczególnych tematów przekonaliœmy

siê podczas spotkania dwóch komisji dia-

logu spo³ecznego z jednym z kandydatów

na prezydenta m.st. Warszawy.

„Warszawa potrzebuje zmiany... nowego,

œwie¿ego spojrzenia...m¹drej zmiany,

która bêdzie oparta na przywróceniu

zaufania do ratusza”. Teoretycznie ka¿dy

z warszawiaków podpisze siê pod tymi

celami. W praktyce zastanawiaj¹ce jest,

dlaczego posiadaj¹c wiêkszoœæ w Radzie

Warszawy, która jest organem uchwa³odaw-

czym, maj¹c swój Zarz¹d m.st. Warszawy

(organ wykonawczy: prezydent i zastêpcy)

zmiany nie s¹ wprowadzane, a efekty

dzia³añ odczuwalne dla mieszkañców.

Dlaczego kandydat, rekomendowany

przez ugrupowanie rz¹dz¹ce w Warsza-

wie od wielu lat, obiecuje zmiany ... po

naszym wyborze, a nie dokonuje transfor-

macji i eliminacji dotychczasowych patologii

ju¿ teraz, korzystaj¹c z zaplecza politycz-

nego. Oburzaj¹ce jest wrêcz przerzucanie

odpowiedzialnoœci na przeciwników poli-

tycznych z uzasadnieniem, i¿ „na Pradze

Pó³noc nie mamy swojego burmistrza”.

Jak¿e wymowna i szczera odpowiedŸ. Po

pierwsze, brak szacunku dla pra¿an, dla

dokonanego przez nich wyboru, po drugie,

zaprzeczenie g³oszonej przez siebie tezie

decentralizacji w³adzy i wzmocnienia w³adzy

samorz¹dów. Jak wiele ortodoksyjnych

decyzji urzêdników m.st. Warszawy wo-

bec Pragi Pó³noc, chocia¿by od³¹czenie

czêœci Pragi Pó³noc i przy³¹czenia jej do

dzielnicy Targówek, pomimo niezakoñczonych

konsultacji spo³ecznych w tym temacie,

czy ocena jakoœci dzia³añ jednostek bu-

d¿etowych w dzielnicy.

Zarz¹d dzielnicy przy wsparciu klubu

radnych niezale¿nych podejmuje przejrzyste

i transparentne dzia³ania dla realizacji g³osu

mieszkañców i przedstawicieli lokalnych

spo³ecznoœci na Pradze Pó³noc, stosuj¹c

zasady prawa i demokracji. Niestety, w

wielu tak wa¿nych dla nas mieszkañców

zagadnieniach decydentem jest m.st.

Warszawa, której przedstawiciele dla

swoich potrzeb podejmuj¹ decyzje zgodnie

z dyscyplin¹ polityczn¹ swojej partii.

Od 2016 roku, w ramach statutowego

nadzoru, z dzielnicy do ratusza p³yn¹ wnio-

ski o wprowadzenie dzia³añ naprawczych

w najwiêkszej jednostce bud¿etowej w

dzielnicy tj. Zak³adzie Gospodarowania

Nieruchomoœciami. Jednostce, która w skali

roku dysponuje bud¿etem na poziomie ca

124 mln z³, a która bezpoœrednio podlega

m.st. Warszawa. Bior¹c pod uwagê, i¿ bud¿et

stanowi¹ œrodki publiczne, na kierownictwie

jednostki ci¹¿y odpowiedzialnoœæ z tytu³u

jej naruszenia. Coraz wiêcej dowodów w

sprawie, coraz powa¿niejsze argumenty.

Wnioski zarz¹du dzielnicy, wnioski miesz-

kañców niestety pozostaj¹ bez skutecznych

dzia³añ ze strony ratusza. Obserwujemy

rozk³ad instytucji m.st. Warszawy.

Ca³kowity brak odpowiedzialnoœci. Wa¿na

jest wy³¹cznie przynale¿noœæ partyjna.

Co zrobi kandydat na prezydenta

m.st. Warszawy? Problem warszawskich

ZGN - nie zaprzeczy - pozna³ szczegó³owo

podczas spotkania z cz³onkami KDS.

pozwalaj¹ce tej jednostce na rezygnacjê z

soli. Dziœ Praga Pó³noc wydaje najmniej

œrodków na odœnie¿anie dróg w okresie

zimowym ze wszystkich dzielnic. To jed-

nak nie wynik nadmiernej oszczêdnoœci,

ale notorycznego niedofinansowania, a

tym samym koniecznoœci wyboru najtañ-

szych – a wiêc nie zawsze najlepszych

– us³ug…

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Ryzyko obietnic

Czas poka¿e! A jest go tak ma³o. Nikt

ju¿ nie uwierzy na s³owo, skoro partia

rekomenduj¹ca rz¹dzi w Warszawie.

Teoria i praktyka powinna iœæ w parze.

A humoresk¹ by³oby twierdzenie, ¿e

kandydat ma inne za³o¿enia i cele ni¿

partia, która zg³osi³a jego kandydaturê.

Prawda nie lubi czekaæ - Seneka

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Trochê, ale tylko trochê wspó³czujê

zarz¹dowi dzielnicy. Teoretycznie rz¹dz¹,

ponosz¹ odpowiedzialnoœæ, a praktycznie

nie maj¹ wielkiego wp³ywu na sprawy dziel-

nicy. Ten wyraz bezradnoœci na twarzach

cz³onków zarz¹du, gdy pojawiaj¹ siê trudne

tematy, wzbudza politowanie. Nie chodzi tu

tylko o chêæ/zakres podejmowania decyzji,

wynikaj¹cy z kompetencji, który ci¹gle

ograniczany jest przez m.st. Warszawa.

Przypomnê, ¿e zarz¹d dzielnicy utraci³

wp³yw na tereny Parku Praskiego, który

przej¹³ zarz¹d zieleni, 11 ha gruntów w

rejonie Pelcowizny zosta³o odebrane Pradze

i przy³¹czone do Targówka, teraz przekazy-

wany jest we w³adanie urzêdników miasta

teren Bazaru Ró¿yckiego, który pozosta³

dzielnicy po zwrocie wiêkszoœci tego obszaru

by³ym w³aœcicielom i ich spadkobiercom.

Chodzi raczej o chêæ/zakres mocy sprawczej.

Ten zarz¹d siê podda³, przyt³oczy³ go

nadmiar problemów, z którymi nie chce/

potrafi siê uporaæ. Najwa¿niejszym z nich

jest stan pó³nocnopraskich kamienic. Ró¿nie

traktowane z ró¿nymi stanami prawnymi,

niektóre s¹ tykaj¹cymi bombami. Czasami

poddawane s¹ agresywnym oddzia³ywaniom

przez domoros³ych in¿ynierów czy matkê

naturê. Skutki - 8 listopada 2017 Siedlecka 34

wybuch gazu, jedna ofiara œmiertelna,

ewakuacja 60 osób (tak na marginesie

wiele z nich nadal mieszka w hotelu), 17

wrzeœnia 2017- Wrzesiñska 2, dwukrotny

po¿ar niezamieszka³ej kamienicy, 27

czerwca 2017 - zawalenie siê dachu

kamienicy przy ulicy Bródnowskiej 16 -

ewakuowano 30 osób, 30 kwietnia 2017

- zagro¿ona i ewakuowana kamienica

przy Strzeleckiej 46, 10 kwietnia 2017

- Wileñska 5 zawalenie siê klatki scho-

dowej w niezamieszka³ej kamiennicy,

25 paŸdziernika 2016 - zawalenie siê

œciany kamienicy na Stalowej 73, konieczna

ewakuacja 21 rodzin, 16 czerwca 2016 -

pêkniêcie œciany i osuwaj¹ce siê patio przy

ulicy Œrodkowej 32, 27 czerwca 2015 -

zawalenie czêœci kamienicy przy Kawê-

czyñskiej 67. Nie winiê zarz¹du za te

wydarzenia, ale winiê za niewykorzystane

30 milionów z³otych przeznaczonych na

gospodarkê komunaln¹ na Pradze Pó³noc.

Tak na marginesie, kolejne rodziny z

kamienic na Pradze decyzj¹ Pañstwowej

Inspekcji Nadzoru Budowlanego powinny w

trybie natychmiastowym zostaæ przesiedlone.

Kolejne budynki siê rozpadaj¹. Kilka dni

temu zawali³a siê œciana niezamieszka³ego

budynku przy Radzymiñskiej 49. Nie

pomaga zarz¹dowi polityczne ubezw³asnowol-

nienie od PiS. Czêsto zamiast podejmowaæ

racjonalne decyzje we wspó³pracy z urzêd-

nikami/biurami m.st. Warszawa zarz¹d

wpychany jest politycznie w bezsensowne

konflikty. Pradze to nie s³u¿y. Panowie, do

koñca kadencji ju¿ blisko, idzie lepsza

zmiana. Ch³opaky nie p³aczo.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Ch³opaky nie p³aczo

Z nowym rokiem 2018 wchodzimy w

okres zbli¿aj¹cej siê kampanii samorz¹-

dowej. Wybory, w których na Bia³o³êce

bêdziemy wybieraæ nowego prezydenta

Warszawy oraz radnych poszczególnych

szczebli samorz¹du, odbêd¹ siê na prze-

³omie paŸdziernika i listopada. Zosta³o

zatem mniej ni¿ rok. O ile partie politycz-

ne wiedz¹ na czym stoj¹ i wiedz¹ czego

mog¹ siê spodziewaæ, to sytuacja lokal-

nych „bezpartyjnych” polityków jest mniej

pewna. Metoda D’Honda ma to do siebie,

¿e potrafi eliminowaæ lokalne komitety

bez znacz¹cego poparcia. Trzeba wiêc siê

napracowaæ. I oto na 10 miesiêcy przed

wyborami wyrasta coœ, czego jeszcze nie

by³o, BEZPARTYJNI.ORG. Bezpartyjni

politycy zak³adaj¹ now¹ inicjatywê poli-

tyczn¹. Co mo¿emy o nich powiedzieæ?

Trudno cokolwiek merytorycznego, bo

oczywiœcie poza pêdem do w³adzy nie

maj¹ nawet programu. Ale uda³o im siê

zjednoczyæ pod wspólnym szyldem

ludzi o wszystkich na œwiecie mo¿liwych

pogl¹dach. Na swojej stronie internetowej

rozwijaj¹ wizjê Pañstwa Polskiego znisz-

czonego dzia³aniami partii politycznych,

które naprawiæ maj¹ tajemniczy bezpartyjni

politycy, niczym œwiadkowie Jehowy z³y

œwiat. Przyjmijmy na chwilê, ¿e tak jest i

zobaczmy, jacy ludzie stoj¹ za tym nowym

projektem politycznym. Mamy Dariusza

Kacprzaka, aktualnie cz³onka zarz¹du

komisarycznego dzielnicy z nadania...

Platformy Obywatelskiej, Marcina

Adamkiewicza, równie¿ cz³onka zarz¹du

komisarycznego z nadania PO, dawniej

cz³onka Ligii Polskich Rodzin. Dodam, ¿e

zwykle dzielnicowi komisarze nale¿¹ do

najbardziej zaufanego kolektywu partyj-

nego, w tym wypadku PO. Piotr Basiñski,

architekt planu wsparcia udzielonego Plat-

formie Obywatelskiej w czasie najwiêkszego

kryzysu politycznego w tej kadencji. Dziêki

jego dzia³aniom i zdradzie przyjació³, z

którymi tworzy³ koalicjê, Platforma Oby-

watelska zachowa³a nadw¹tlone wp³ywy

w dzielnicy i uk³ady z deweloperami.

Wszyscy wymienieni s¹ wspó³odpo-

wiedzialnymi zapaœci inwestycyjnej

szacowanej na, bagatela, ponad 60 mi-

lionów z³otych. Czy tak BEZPARTYJNI.ORG

w przysz³ej kadencji zamierzaj¹ naprawiaæ

pañstwo zniszczone przez partie polityczne?

Jeœli tak, to lepiej dla pañstwa, ¿eby w

ogóle zrezygnowali z polityki.

£ukasz Oprawski

by³y zastêpca burmistrza

Dzielnicy Bia³o³êka

Fb: Bia³o³êcki PiS

Bezpartyjni komisarze

Platformy Obywatelskiej

Zobaczy³em malutkie œwiate³ko w tunelu

k³opotów z mieszkaniami komunalnymi.

Odziedziczony po minionym ustroju tzw.

mieszkaniowy zasób gminy swoj¹ bez-

w³adnoœci¹, opart¹ na artykule 5 ustawy

o ochronie praw lokatorów, nadal jest

kul¹ o nogi wielu samorz¹dów gminnych.

Przypomnijmy: artyku³ 5 stanowi, i¿

umowa najmu mieszkania wchodz¹cego w

sk³ad zasobu gminy lub innych jednostek

samorz¹du musi byæ zawarta na czas

nieoznaczony; wyj¹tki mog¹ byæ trzy:

s³u¿bówki, lokale socjalne, czyli o niskim

standardzie, oraz ca³kowicie abstrakcyjny

przypadek lokatora, który sam chce

zawrzeæ umowê na czas oznaczony.

Dziêki temu przepisowi gmina - nawet

jeœli stara siê przyznawaæ mieszkania

kwaterunkowe najbardziej potrzebuj¹cym

- po podpisaniu umowy najmu traci kon-

trolê nad tym, czy rzeczywiœcie pomaga

potrzebuj¹cemu, czy te¿ jej lokal jest

podnajmowany komuœ „na czarno”, a

rzekomy potrzebuj¹cy pomieszkuje w

luksusowej willi, której siê dorobi³ ju¿ po

przyznaniu mu kwaterunku.

Dodajmy, ¿e artyku³u 5 przez ponad

æwieræ wieku nie odwa¿y³a siê zmieniæ

¿adna partia w Sejmie, mimo i¿ wprowadzenie

wymogu, by np. co dziesiêæ lat weryfikowaæ

stan maj¹tkowy, na podstawie którego

przyznano mieszkanie, by³oby bardzo

proste. Spowodowa³oby to jednak rewolucjê

w mentalnoœci, a i po³o¿y³o tamê maso-

wemu kombinatorstwu - by przypomnieæ

tylko pewnego znanego pos³a, legitymu-

j¹cego siê piêkn¹ posiad³oœci¹ i sporymi

dochodami z dzia³alnoœci artystycznej,

który by³ (jest?) œwiêcie przekonany, ¿e

mieszkanie komunalne przyznane niegdyœ

jego niezamo¿nej babce „siê mu nale¿y”.

Otó¿ w Warszawie zaczê³a dzia³aæ

Spo³eczna Agencja Najmu, która osobom

bêd¹cym w trudnej sytuacji ¿yciowej ma

wynajmowaæ mieszkania nie ur¹gaj¹ce ich

godnoœci (a takimi s¹ tzw. lokale socjalne),

po preferencyjnych stawkach czynszu.

Mieszkania, mimo i¿ nale¿¹ do m.st.

Warszawy, nie s¹ zaliczane do os³awio-

nego mieszkaniowego zasobu gminy,

dziêki czemu mog¹ byæ wynajmowane

zainteresowanym na czas oznaczony,

bodaj na dwa lata.

Agencjê tworzy m.st. Warszawa i

Fundacja Habitat for Humanity Poland,

która zbiera te¿ pieni¹dze na pokrycie

ró¿nicy pomiêdzy czynszem a - wy¿szym

od niego - kosztem utrzymania lokalu.

Wspiera j¹ w tym m.in. Caritas Archidie-

cezji Warszawskiej. Równie¿ Ministerstwo

Rozwoju ze œrodków Europejskiego

Funduszu Spo³ecznego uruchomi³o

dofinansowanie tego dzia³ania - takie

SAN-y maj¹ powstawaæ w ca³ej Polsce.

Je¿eli SAN odniesie sukces, temat

mieszkañ komunalnych i mitycznych

kolejek mieszkaniowych zostanie przynaj-

mniej trochê odczarowany. Kwaterunek

oczywiœcie nadal pozostanie dobrem

poszukiwanym, ale przestanie byæ po-

strzegany jako „otrzymanie” mieszkania

za bezcen. To najem, po prostu najem.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

SAN czy siê nale¿y
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