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Co po FSO?
Konsultacje
Budowa II linii metra

Pierwsze szyny
Od kilkunastu dni trwaj¹ prace przy budowie torowiska
w gotowym ju¿ tunelu na pó³nocno-wschodnim odcinku
II linii metra, przebiegaj¹cym na Targówku.
Wykonywane jest zbrojenie nie³atwe, oœmiomiesiêczne
p³yty torowej, uk³adane s¹ szkolenie kandydatów na mabloki podk³adowe i montowane szynistów metra. Do tegorocznej
s¹ szyny. Prace przebiegaj¹ rekrutacji stanê³o a¿ tysi¹c
równolegle w tunelach w obu osób. Po wstêpnej selekcji,
kierunkach, na odcinku miêdzy polegaj¹cej na sprawdzeniu
stacjami Trocka – Targówek i dokumentów dostarczonych
Targówek – Szwedzka. Jak przez kandydatów, osta³o siê
przewiduje wykonawca toro- kilkadziesi¹t osób. Po teœcie z
wisko miêdzy tymi stacjami wiedzy technicznej, po rozpowinno byæ gotowe w drugim mowie kwalifikacyjnej i po
badaniach lekarskich pozosta³a
kwartale tego roku.
Przetarg na kolejne odcinki, elitarna garstka kandydatów
maszyniœci pilnie poszukiwani – kilkanaœcie osób, które w
30 marca min¹³ termin marcu rozpoczê³y kurs.
Krystyna i Maria dr¹¿¹ na Woli
sk³adania ofert na budowê
kolejnego odcinka na tej linii od
W koñcu marca, miesi¹c
ulicy Trockiej do Rembieliñskiej wczeœniej ni¿ zaplanowano,
wraz z torami odstawczymi. Na tarcza TBM Krystyna przebi³a
odcinek ten sk³adaj¹ siê trzy siê przez œcianê pierwszej
stacje - Zacisze, Kondratowi- stacji znajduj¹cej siê na jej
cza i Bródno. Rozstrzygniêcie trasie, stacji M³ynów. Marszrutê
przetargu jest przewidywane
dokoñczenie na str. 2
na wrzesieñ, zaœ budowa ma
potrwaæ 38 miesiêcy od moSTOMATOLOGIA
mentu podpisania umowy z
przysz³ym wykonawc¹.
PROMOCJA
Rozbudowa metra poci¹ga
- wype³nienia
za sob¹ koniecznoœæ zatrud- korony porcelanowe
niania du¿ej liczby nowych
pracowników, którzy bêd¹
- protezy elastyczne
obs³ugiwaæ kolejne etapy bu- protezy szkieletowe
dowy metra, m.in. inspektorów
nadzoru w specjalnoœciach
ul. Jagielloñska 3
robót sanitarnych, telekomunitel. 22 619-99-99
kacyjnych, elektrycznych i
509-878-869
konstrukcyjno-budowlanych.
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
Trwa ju¿ tak¿e rekrutacja na
stanowiska dy¿urnych stacji. W
www.dentysta-praga.pl
marcu rozpoczê³o siê ponadto

5 i 7 kwietnia w ramach projektu „Osiedla Warszawy”
odby³y siê konsultacje wyników trójstronnych warsztatów
dotycz¹cych terenów „¯erañ FSO”. Obszar obejmowa³
wschodni¹ stronê ul. Jagielloñskiej, od Trasy Toruñskiej
na pó³nocy, do terenu dawnego Polmozbytu na po³udniu.
Przedstawiono makietê z odbudowy k³adki dla pierozwi¹zaniami wypracowanymi szych prowadz¹cej do stacji
wspólnie przez urzêdników, Warszawa Praga od strony
w³aœcicieli terenów i mieszkañ- ul. Jagielloñskiej.
ców, zaœ urzêdnicy miejskiego
Obecni na konsultacjach
Biura Architektury i Planowa- przedstawiciele Kukiz 15 donia Przestrzennego s³u¿yli magali siê jednak powrotu na
wyjaœnieniami.
te tereny przemys³u. Skarb
Konsultacje przeprowadzono Pañstwa w prowadzonym
w Urzêdzie Dzielnicy Praga obecnie przez Polskê procesie
Pó³noc oraz w siedzibie Fun- s¹dowym zarzuca ukraiñskiej
dacji P1 w dawnej remizie firmie Awto-ZAZ niewywi¹zazak³adowej stra¿y po¿arnej nie siê z umowy z polskim
FSO. G³ówne obawy przyby³ych rz¹dem w zakresie utrzymania
a³a obs³uga komunikacyjna produkcji oraz zatrudnienia.
tego obszaru po zamieszkaniu Jednak nawet zas¹dzone
na nim kilkunastu tysiêcy osób, odszkodowanie nie zmieni
z punktu widzenia obecnej sytuacji samej fabryki, która
presji na poruszanie siê w 2012 roku zakoñczy³a
samochodem. Tymczasem produkcjê. Wczeœniej wpomprzewidziano zwê¿enie ul. powano w ni¹ grube miliony
Jagielloñskiej i nadanie jej pañstwowej pomocy. Od tego
charakteru ulicy miejskiej, a nie czasu zdemontowano i sprzetrasy przelotowej. Druga g³ówna dano wiêkszoœæ urz¹dzeñ,
ulica tego obszaru prowadz¹ca wyburzono te¿ kilka hal i
wzd³u¿ terenu kolejowego po sprzedano czêœæ terenu.
wschodniej stronie, mia³aby siê Pozosta³a infrastruktura jest
na pó³nocy ³¹czyæ z ul. Mo- wynajmowana na magazyny
dliñsk¹ oraz terenami Portu (np. Veturilo, Teatr Wielki),
¯erañskiego, a na po³udniu drobn¹ produkcjê (np. druprowadziæ a¿ do ronda Starzyñ- karnie), czy specjalistyczne
skiego, a byæ mo¿e stworzyæ, us³ugi (strzelnica, hotel dla
po przebiciu przez tory, skrzy- psów).
¿owania z ul. Namys³owsk¹.
dokoñczenie na str. 2
Urzêdnicy podkreœlali, ¿e
przedstawiona koncepcja ma byæ
realizowana przez najbli¿sze
10-15, a nawet 20 lat – na tyle
wstêpnie oszacowano proces
inwestycyjny na tym obszarze. W
tym czasie zapewne zmieniaæ
siê bêd¹ zarówno przepisy,
jak sposoby podró¿owania po
mieœcie. Dla skutecznego
rozwoju terenu konieczny w
pierwszym rzêdzie jest dostêp
do stacji kolejowych (Toruñska,
Praga). Jeden z w³aœcicieli
terenu przy ulicy Platerówek
ju¿ podobno zadeklarowa³
partycypowanie w kosztach

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

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

Czas na Porozumienie. Dla Pragi

Wieloletnia wspó³praca w ramach organizacji pozarz¹dowych przy spo³ecznych obchodach „Urodzin Pragi”, ale
tak¿e w ramach bud¿etu partycypacyjnego, spo³ecznych akcji
sprz¹tania Pragi, czy wspólnych imprez kulturalnych,
zaowocowa³a decyzj¹ o powo³aniu stowarzyszenia
„Porozumienie dla Pragi”.

Wœród cz³onków-za³o¿ycieli
nowej organizacji znajduj¹
siê m.in. Ewa Ziajkowska i
Adam Lisiecki, znani z ró¿nych
projektów popularyzuj¹cych
praskie dziedzictwo, Piotr
Stryczyñski z Towarzystwa
Przyjació³ Pragi, Karolina Krajewska, przewodnicz¹ca Rady
Kolonii Œliwice, Maria D¹browskaMajewska z Fundacji Zmiana,
czy Krzysztof Michalski z PSM
Micha³ów. Dzia³aj¹c od wielu
lat na Pradze Pó³noc wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e
wspó³praca pop³aca. O sobie
mówi¹: „Jesteœmy dla Pragi
z wyboru. Ró¿ni¹ nas doœwiadczenia, pogl¹dy, zainteresowania, ale ³¹czy Praga.
Tu mieszkamy, dzia³amy, pracujemy na rzecz mieszkañców.
dokoñczenie na str. 2
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Co po FSO? Konsultacje
dokoñczenie ze str. 1

W obecnej sytuacji oraz bior¹c
pod uwagê, ¿e teren znajduje
siê praktycznie w centrum
miasta, na uruchomienie tu
poprzedniej produkcji nie ma
¿adnych szans. Jednak w³aœnie
lokalizacja, dobre uzbrojenie
terenu, bliskoœæ tramwaju i linii
kolejowej, sta³y siê g³ównymi
wskazaniami do zlokalizowania
tu zabudowy mieszkaniowej,
z us³ugami i elementami nieuci¹¿liwej produkcji. Mieszkañców Œliwic zaniepokoi³y

informacje o rozpoczêciu
inwestycji mieszkaniowej po
drugiej stronie ul. Jagielloñskiej. Pozwolenie na budowê
d³ugich i wysokich budynków
(26,5 m) wyda³ Mennicy dzielnicowy wydzia³ architektury.
Mieszkañcy obawiali siê w
zwi¹zku z tym przede wszystkim
zwiêkszenia g³oœnoœci ulicy
Jagielloñskiej oraz zwiêkszenia
ruchu drogowego i pogorszenia
przewietrzania. Kluczowym
postulatem by³o zapewnienie
dojœcia do Wis³y przez dzia³kê

Czas na Porozumienie.
Dla Pragi
dokoñczenie na str. 2

Z tej pracy w sferze spo³ecznej, kulturalnej, historycznej,
przestrzeni publicznych czy
samorz¹dnoœci znamy siê i
nawzajem cenimy. Uwa¿amy,
¿e razem mo¿emy wiêcej.
Chcemy ³¹czyæ, a nie dzieliæ,
tworz¹c Pragê naszych marzeñ.”
Celem Porozumienia dla
Pragi jest m.in. promocja
wœród mieszkañców Pragi
Pó³noc form obywatelskiego
zaanga¿owania, jak bud¿et
partycypacyjny, czy wspólnej
pracy mieszkañców w ramach
inicjatywy lokalnej. Cz³onkowie
stowarzyszenia chc¹ skupiæ siê

na rozwoju zieleni na Pradze,
czystoœci, likwidacji barier
architektonicznych i przestrzennych, swobodnym dostêpie
do infrastruktury sportoworekreacyjnej, poprawie warunków
mieszkaniowych czy promocji
praskiego dziedzictwa. Widz¹
równie¿ koniecznoœæ dzia³añ
na rzecz pozytywnych zmian
w praskiej oœwiacie i kulturze,
a tak¿e wsparcia praskich
przedsiêbiorców.
Wszystkich chêtnych do
wspó³pracy zachêcamy do
bezpoœredniego kontaktu ze
stowarzyszeniem poprzez
maila lub stronê na Facebooku.

nale¿¹c¹ do Mennicy. Teren
ten znalaz³ siê poza obszarem
przyjêtym przez miasto w
projekcie Osiedla Warszawy,
jednak okaza³ siê kluczowy
dla zapewnienia atrakcyjnoœci
przysz³ej zabudowie po
wschodniej stronie ul. Jagielloñskiej. Miasto obieca³o
dalsze rozmowy z Mennic¹.
Wypracowana podczas
warsztatów wstêpna koncepcja
zagospodarowania zak³ada
przekszta³cenia na ponad
100 ha terenów, maj¹cych w
obowi¹zuj¹cym studium
przeznaczenie przemys³owe i
us³ugowe. Wed³ug szacunków
miasta, mog³oby tu docelowo
zamieszkaæ ok. 15-17 tysiêcy
ludzi, a co najmniej? obszaru
pokry³aby zieleñ, w tym co
najmniej dwa parki i kilka
mniejszych skwerów. W parterach wzd³u¿ ulic powinny
siê znaleŸæ lokale us³ugowe.
Przewidziano lokalizacje dla
dwóch szkó³ i przedszkoli,
miejsca np. na muzeum motoryzacji i us³ugi kultury, tak¿e
wokó³ dawnej remizy FSO.
Mo¿liwe jest usytuowanie budynków biurowych od strony
Trasy Toruñskiej. Tak¹ funkcjê
mog³aby pe³niæ tak¿e ni¿sza

zabudowa przewidziana od
strony ul. Jagielloñskiej.
Du¿e obawy podczas
konsultacji budzi³ ci¹g dalszy
procesu. Wyra¿ano potrzebê
prawnego usankcjonowania
wypracowanych rekomendacji,
aby unikn¹æ niekontrolowanej
zabudowy terenu. To niebezpieczeñstwo pojawia³o siê nie
tylko w czarnych scenariuszach. Ze wzglêdu na
przewlek³e procedury planistyczne, mo¿e staæ siê realne.
Tego scenariusza uczestnicy
konsultacji chcieliby stanowczo
unikn¹æ, poniewa¿ w znacznej
wiêkszoœci o wypracowanej
koncepcji wypowiadali siê
pozytywnie.
Uwagi w ramach konsultacji
mo¿na zg³aszaæ mailowo jeszcze do 18 kwietnia na adres:
osiedlawarszawy@um.warszawa.pl
Karolina Krajewska

SZYBKI I TANI
KREDYT DLA CIEBIE!
KREDYTY, PO¯YCZKI,
CHWILÓWKI od rêki
na oœwiadczenie
do 100 000 z³
tel. 884 670 193
tohandfinance@gmail.com

Trzymajmy siê prawdy

Z uwag¹ œledzê felietony ukazuj¹ce siê na przedostatnich
stronach NGP. Warto podkreœliæ, ¿e redakcja udostêpnia
swoje ³amy osobom z ró¿nych œrodowisk politycznych i
spo³ecznych, zachowuj¹c przy tym pluralizm i swobodê
wypowiedzi. Czêsto nie zgadzam siê z wyra¿onymi opiniami
i polemizujê z autorami felietonów osobiœcie lub poprzez
portale spo³ecznoœciowe. Na bezpodstawne i czêsto mijaj¹ce
siê z prawd¹ zarzuty jednego z autorów, chcia³bym jednak
odnieœæ siê bezpoœrednio na ³amach gazety.
Radny Ireneusz Tondera Zachêcam Pana Radnego do
dokoñczenie ze str. 1
12 marca, miesi¹c po Kryrozpoczê³a na stacji Ksiêcia Ja- stynie, w drogê ruszy³a tarcza barwnym jêzykiem ¿ongluje skorzystania z piêknej pogody
nusza. Oznacza to, ¿e pokona³a TBM Maria, wykonuj¹ca tunel faktami wyrwanymi z kontekstu i udania siê na spacer po
949 metrów w iœcie ekspresowym równoleg³y do tunelu dr¹¿one- i próbuje udowodniæ z góry Pradze (np. ul. Strzeleck¹,
tempie. Tarcza uda³a siê na za- go przez Krystynê. Tunelem postawion¹ i fa³szyw¹ tezê o Siedleck¹), gdzie na pewno
s³u¿ony wypoczynek, polegaj¹cy tym w przysz³oœci pojad¹ „z³ym i niedemokratycznym znajdzie Pan „zaginione œrodki”.
Radny zarzuci³ nam równa drobiazgowym przegl¹dzie sk³ady metra z Woli do centrum PiS-ie”, zapominaj¹c jak wygl¹technicznym. Nastêpnie Krysty- i na Pragê. Marszruta Marii to da³o 8 lat stagnacji i rozk³adu nie¿ zwiêkszenie o 4 mln z³
na zostanie przetoczona na tak¿e nieco ponad 2,5 km praskich instytucji za rz¹dów wydatków na administracjê w
Urzêdzie i wezwa³ mnie do
wschodni odcinek stacji M³y- podziemnego tunelu. Wed³ug SLD-PO w dzielnicy.
Gdzie „zniknê³o” 30 mln? ujawnienia nagród przyznanych
nów, sk¹d rozpocznie dr¹¿enie planu Krystyna zakoñczy
tunelu do kolejnej stacji P³ocka. dr¹¿enie w listopadzie, zaœ Radny Tondera nie móg³ doliczyæ Zarz¹dowi i dzielnicowym
siê 30 mln z³otych przezna- urzêdnikom. Oœwiadczam, ¿e
Ca³a marszruta Krystyny na tym Maria w grudniu tego roku.
odcinku to nieco ponad 2,5 km.
(egu) czonych na rewitalizacjê Pragi. w trakcie kadencji otrzyma³em
równo 0 z³ nagród, jak równie¿
moi zastêpcy i podlegli urzêdnicy.
Zwiêkszenie œrodków na administracjê wynika natomiast
z konsolidacji paragrafów
bud¿etowych w dzielnicowych
Praga to najbardziej unikalna dzielnica zakupy, korzystaj¹ z porad stylistki, spotykaj¹ za³¹cznikach - w³¹czono wydatki
w Warszawie, zas³uguje wiêc na szczególne siê w restauracjach czy ³aduj¹ elektryczne sa- jednostki odpowiedzialnej za
podkreœlenie lokalnego klimatu. Dlatego w³aœnie mochody. Projekt ³¹czy historiê i tradycjê Pragi finansowanie oœwiaty do dzia³u
administracja publiczna.
Galeria Wileñska ufundowa³a mural, zatytu- z nowoczesn¹, dynamiczn¹ stron¹ dzielnicy.
³owany „Lojalni Pradze”, który przedstawia
Ostatnio Radny Tondera
nowe oblicze tej dzielnicy i mieszkañców,
zarzuci³ Prawu i Sprawiedliwoœci
którzy sprawiaj¹, ¿e jest tak wyj¹tkowa.
manipulowanie okrêgami wyborczymi na Pradze. Zarzut
Galeria Wileñska po³o¿ona jest w samym sercu
chybiony, gdy¿ burmistrzowie
Pragi i od wielu lat aktywnie w³¹cza siê w ¿ycie
dzielnic (przynajmniej ci z PiS)
dzielnicy, wspó³pracuj¹c z lokalnymi organizacjami,
nie zostali poproszeni przez
wspieraj¹c miejscowe inicjatywy i realizuj¹c na
Pani¹ Prezydent o zaopinioswoim terenie liczne wydarzenia zwi¹zane z
wanie proponowanych przez
histori¹ i kultur¹ Pragi. Tym razem Galeria
ni¹ zmian. A ca³a procedura
zdecydowa³a siê wyraziæ przywi¹zanie do Pragi
opiera³a siê na odgórnym
tworz¹c mural „Lojalni Pradze”. Dzie³o zosta³o
wydawaniu poleceñ drog¹
namalowane niedaleko Galerii Wileñskiej, na
mailow¹ z pominiêciem
œcianie budynku przy ulicy Targowej 15 – mog¹
Zarz¹dów Dzielnic.
go podziwiaæ zarówno przechodnie, jak i osoby
Zachêcam do œledzenia strony
przeje¿d¿aj¹ce samochodem czy tramwajem.
internetowej Urzêdu Dzielnicy
Autork¹ projektu jest Katarzyna „Nioska”
oraz oficjalnych profili Urzêdu i
Bogucka. Mural pokazuje przedstawicieli ró¿mojego na portalu Facebook,
nych pokoleñ, którzy kojarz¹ siê z dzisiejsz¹
gdzie znajdziecie Pañstwo
Prag¹. S¹ tam m³odzi ludzie, energiczni seniorzy,
aktualne i rzetelne informacje
rodzice z ma³ymi dzieæmi czy kobiety uwielbiadotycz¹ce Pragi i jej rozwoju.
j¹ce zakupy. Postacie widoczne na muralu
Wojciech Zab³ocki
ciesz¹ siê, ¿e mieszkaj¹ na Pradze i chêtnie
korzystaj¹ z oferty Galerii Wileñskiej – robi¹
Burmistrz Dzielnicy Praga Pó³noc

Budowa II linii metra

Pierwsze szyny

„Lojalni Pradze” - nowy mural Galerii Wileñskiej

Park Praski
do zabudowy?
Wracamy do sprawy dzia³añ inwestycyjnych, realizowanych
na terenie Parku Praskiego. W ubieg³ym roku w serii artyku³ów
przybli¿aliœmy czytelnikom plany dotycz¹ce zagospodarowania dzia³ki po by³ej bazie MPRO przy Ratuszowej 6,
niemal naprzeciwko wejœcia do ogrodu zoologicznego.
Przetarg na 20-letni¹ dzier¿a- strony ulicy Jagielloñskiej, pod
wê tego licz¹cego ok. 4,4 tys. m2 nr 29. Dzia³kê o powierzchni ok.
terenu wygrali przedsiêbiorcy 280 m2 od Orlenu odkupi³a firma
planuj¹cy stworzenie na dzia³ce Hebe Investment. Inwestor od
centrum kulturalno-gastrono- pocz¹tku by³ zainteresowany
micznego. Z pocz¹tkiem 2018 r. jej zagospodarowaniem, o czym
media obieg³a seria artyku³ów, w œwiadczy znajduj¹cy siê na
których zosta³a zaprezentowana niej do dziœ baner reklamowy,
koncepcja zagospodarowania informuj¹cy, ¿e dzia³kê mo¿na
wraz z wizualizacjami przysz³ego wynaj¹æ. Z dokumentów, do
centrum. Na pocz¹tku marca br. których dotar³a redakcja gazety
w mediach pojawi³a siê jednak wynika, ¿e w grudniu ub. roku.
informacja, ¿e Mazowiecki Wo- MWKZ wyrazi³ zgodê na utwarjewódzki Konserwator Zabytków, dzenie terenu ww. dzia³ki kostk¹
prof. Jakub Lewicki, odmówi brukow¹, co zdaniem urzêdu
uzgodnienia planowanej inwe- „[…] przyczyni siê do poprawy
stycji. „Projektowana rozbudowa jakoœci estetycznej objêtego
oraz dobudowa czêœci trzykon- inwestycj¹ fragmentu ul. Jadygnacyjnej bêdzie dzia³aniem gielloñskiej”. Ze zg³oszeniem
degraduj¹cym dla Parku Pra- zamiaru przeprowadzenia tego
skiego, utrwalaj¹cym stan nie- rodzaju prac inwestor wyst¹pi³
zgodny z pierwotnym przezna- w grudniu 2017 r. do Wydzia³u
czeniem tego miejsca” mo¿na Architektury Urzêdu Dzielnicy
by³o przeczytaæ w opinii MWKZ Praga Pó³noc. Aktualnie w
przygotowanej na zapytanie praskim urzêdzie toczy siê
dziennikarzy sto³ecznego wyda- postêpowanie w tej sprawie.
nia „Gazety Wyborczej”. Brak
Wydaje siê, ¿e obecna sytuacja
uzgodnienia projektu na chwilê to dobry moment, by przedstaobecn¹ wstrzymuje dalsz¹ wiciele miasta zasiedli do sto³u
inwestycjê, ale nie oznacza, ¿e rozmów z inwestorami w kwestii
nie zostanie ona zrealizowana ewentualnych zmian w³aœcicielw przysz³oœci.
skich dla ww. terenów. Jeszcze
Du¿o bardziej liberalne stano- do niedawna na portalach niewisko MWKZ zaprezentowa³ w ruchomoœci znajdowa³o siê
stosunku do inwestora planuj¹- og³oszenie z ofert¹ sprzeda¿y
cego zagospodarowanie dzia³ki dzia³ki. Mo¿e warto, by miasto
po by³ej stacji benzynowej, która j¹ odkupi³o i w³¹czy³o na sta³e
wcina siê w obszar parku od do obszaru parku?
MIC

Warsztaty poezji patriotycznej
Sukces jesiennych warsztatów poetycko-teatralnych „Czas na
poezjê - poezja na czasie” prowadzonych przez prof. Stanis³awa
Górkê, które zorganizowaliœmy wspólnie z praskimi bibliotekami
zachêci³ nas do opracowania ich drugiej edycji. Tym razem,
w nieco zmienionej formie, nawi¹zuj¹cej do obchodzonej
w tym roku rocznicy 100-lecia odzyskania niepodleg³oœci
przez Rzeczpospolit¹. Ich zakres obejmowaæ bêdzie równie¿
elementy wyst¹pieñ publicznych oraz warsztatów emisji
g³osu. Warsztaty organizujemy dla osób indywidualnych,
grup poetyckich oraz teatralnych, nieformalnych grup
mieszkañców z otoczenia biblioteki dzielnicy Praga-Pó³noc
i Praga-Po³udnie, dla grupy wiekowej: m³odzie¿ od 14 lat oraz
doroœli bez ograniczeñ wiekowych. W miarê wolnych miejsc
przyjmowaæ bêdziemy równie¿ chêtnych spoza Warszawy.
W zwi¹zku z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodleg³oœci
myœl¹ przewodni¹ warsztatów bêdzie poezja patriotyczna w tym:
utwory Juliusza S³owackiego, Jana Lechonia, Krzysztofa Kamila
Baczyñskiego, Mariana Hemara oraz autorów zaproponowanych
przez uczestników, a tak¿e ich twórczoœæ w³asna. W ka¿dej z dwu
Bibliotek planujemy cykl 14-godzinnych warsztatów zrealizowanych
w 7 spotkaniach po 2 godziny; dla ok. 12-15 osób. Zajêcia prowadziæ
bêd¹ tym razem, prof. Stanis³aw Górka, aktor, nauczyciel emisji
g³osu w Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie
oraz Monika Œwitaj, aktorka Teatru Studio, absolwentka Akademii
Teatralnej im. Al. Zelwerowicza oraz Hochschule fur Musik und Darst
Kunst w Wiedniu, specjalizuj¹ca siê w wyst¹pieniach publicznych.
Warsztaty zakoñczone zostan¹ prezentacj¹ efektów pracy
podczas wieczoru poetycko-teatralnego o tematyce patriotycznej oraz spektaklem „Piosenka w drodze do Niepodleg³ej”
w wykonaniu prof. Stanis³awa Górki, Wojciecha Machnickiego,
z akompaniamentem Zbigniewa Rymarza w Bibliotece na
Pradze-Pó³noc oraz monodramem opartym na tekstach
Mariana Hemara pt. „Wieczny tu³acz” w wykonaniu Stanis³awa
Górki na Pradze-Po³udnie. Proszê œledziæ stronê
http://www.bppn.waw.pl/ oraz informacje na fb i lokalnej prasie.
Miejsce warsztatów: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana
Rumla w Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy, ul. Maissnera 5, Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego przy
ul. Skoczylasa 9. Projekt sfinansowany z Funduszu Animacji
Kultury m.st. Warszawy. Autorki projektu: Anna Jêdrzejczyk
(Towarzystwo Teatralne Pod Górkê) oraz Beata Bieliñska-Jacewicz.
Zapisy na warsztaty: w Bibliotece Publicznej im. ks. Jana
Twardowskiego, ul. Skoczylasa 9 w Warszawie oraz Bibliotece
Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla, ul. Meissnera 5 w Warszawiie.
Informacji udziela oraz przyjmuje zapisy pani Anna Jêdrzejczyk,
tel. 606 104 154, teatrpodgorke@gmail.com
BBJ

Staratuje Na_prawa
zieleni na Pradze
Tu¿ przed œwiêtami przedstawiciele w³adz Warszawy oraz
Zarz¹du Zieleni m.st. Warszawy zaprezentowali koncepcjê
dzia³añ, dotycz¹cych rewitalizacji zieleni na Pradze Pó³noc.
Projekt jest efektem rozmów z mieszkañcami i spacerów
badawczych, które na jesieni ubieg³ego roku odby³y siê na Nowej
Pradze, Starej Pradze oraz na SzmulowiŸnie. Przewodnikami
dla urzêdników byli m.in. lokalni aktywiœci, Piotr Stryczyñski
i Krzysztof Michalski, zwi¹zani z Towarzystwem Przyjació³
Pragi oraz Praskim Stowarzyszeniem Mieszkañców „Micha³ów”.
W oparciu o przedstawione wykonane podstawowe prace,
przez mieszkañców pomys³y polegaj¹ce m.in. na uzupe³nieniu
ZZW opracowa³ kompleksowy nasadzeñ przyulicznych. W
program dzia³añ, dziêki którym dalszej kolejnoœci prowadzone
zieleñ na Pradze ma zyskaæ bêd¹ bardziej skomplikowane
now¹ jakoœæ. Zmiany obejm¹ zadania, które bêd¹ wymaga³y
kilkanaœcie ulic, placów i zie- wspó³pracy Zarz¹du Zieleni
leñców. Pierwsze prace maj¹ oraz innych miejskich jednorozpocz¹æ siê latem. W pierw- stek. W sumie wytypowano
szej kolejnoœci maj¹ zostaæ kilkanaœcie obszarów, które

Szmaragdowa 16
zaprasza
Od 15 marca br. przy ul. Szmaragdowej 16 na Zaciszu dzia³a
klub m³odzie¿owy w godzinach 10.00-20.00. Jest to lokal
rekreacyjno-us³ugowy, w którym mo¿na zorganizowaæ
przyjêcia okolicznoœciowe dla dzieci i doros³ych na 20-30 osób.
Mimo ¿e dzia³a od tak niedawna, ma ju¿ swoich sta³ych bywalców.

Jest tu niepowtarzalna atmosfera pozwalaj¹ca odpocz¹æ i
oderwaæ siê od codziennych problemów. Ka¿dy znajdzie tu coœ
dla siebie. Dla ma³ych dzieci s¹ kulki z nagrodami, gra Ride
Dino. Dla m³odzie¿y Crazy Farm - urz¹dzenie zrêcznoœciowe
pozwalaj¹ce zdobywaæ punkty. Jest to wspania³y sposób na
wyrabianie wytrzyma³oœci, cierpliwoœci oraz chêci zdobywania
coraz lepszych wyników w zdrowej rywalizacji.
Dla doros³ych s¹ 3 kultowe FLIPPERY - to gry zrêcznoœciowe
z nagrodami, m.in. mo¿na wygraæ rower elektryczny, skok
ze spadochronem lub rekreacyjny przelot samolotem nad
Warszaw¹. Doroœli mog¹ te¿ graæ na PAC-MAN-ie, który
zawiera a¿ 500 ró¿nych gier. Mo¿na porzucaæ lotkami do celu
lub zagraæ w cymbergaja. Z boku sali znajduj¹ siê dwa fotele
do masa¿u relaksacyjnego poszczególnych czêœci lub ca³ego
cia³a. A w soboty w godzinach od 16.00 do 20.00 - karaoke.
Na zewn¹trz lokalu jest zorganizowana wypo¿yczalnia
rowerów elektrycznych. Dostêpny jest równie¿ stó³ do gry w
pi³karzyki z którego dochód w ca³oœci przeznaczony jest na
dzia³alnoœæ kibiców Legii Warszawa Targówek.
A wszystkie te atrakcje s¹ po przystêpnych cenach.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin klubu, kontaktu
telefonicznego 784-548-874 lub mailowego clwb555@gmail.com
B.Sz.

zostan¹ objête kompleksowymi
dzia³aniami inwestycyjnymi
obejmuj¹cymi zagospodarowanie przestrzeni miejskich.
Zielone zmiany obejm¹
miêdzy innymi Jagielloñsk¹,
Solidarnoœci, Radzymiñsk¹,
Targow¹, Szwedzk¹, Wileñsk¹, In¿yniersk¹, Stalow¹,
Równ¹ i Ma³¹. Dodatkowe
nasadzenia obejm¹ Wo³omiñsk¹,
Siedleck¹, Markowsk¹, Bia³ostock¹ czy K³opotowskiego.
Planowane s¹ równie¿ prace
ogrodnicze na terenach
wewn¹trzosiedlowych, m.in.
przy Kijowskiej, Placu Hallera,
Szanajcy, Namys³owskiej,
Panieñskiej i Strzeleckiej.
Jedn¹ z bardziej spektakularnych zielonych inwestycji ma
byæ park linearny w rezerwie
Trasy Tysi¹clecia. Dodatkowo
rewitalizacjê ma przejœæ Park
Micha³owski przy Kawêczyñskiej.
Wstêpny koszt prac planowanych a¿ do 2022 r. zosta³
wyceniony na ok. 17 mln z³otych.
Szczegó³owe informacje o
„Na_prawie zieleni” dostêpne
s¹ na stronie zzw.waw.pl.
MIC
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Sprawy lokalne
Istniej¹ Instytucje Publiczne,
które odpowiadaj¹ na pisma
mieszkañców, lub kieruj¹ do
innych organów w danej
sprawie, ale równie¿ s¹ takie
Instytucje, które odpisuj¹,
obiecuj¹ i na tym ich dzia³anie
siê koñczy.
W dniu 9 maja 2017 r. z³o¿y³am
pismo do Urzêdu Dzielnicy
Praga-Pó³noc, dotycz¹ce
„przede wszystkim bezpieczeñstwa pieszych na chodniku
róg ul. Jagielloñskiej 50, a
ul. Brechta”. Moja interwencja
by³a spowodowana niew³aœciwym
korzystaniem z chodnika
przez pojazdy samochodowe
i zagro¿eniem ¿ycia pieszych.
W piœmie apelujê, aby podjêto
dzia³ania, maj¹ce na celu poprawê
bezpieczeñstwa pieszych.
W odpowiedzi na ww. pismo,
Zarz¹d Dróg Miejskich z
dnia 21 czerwca 2017 r. sygn.

ZDM-ZTM.551.8.2017.(2.JKE.ZDM) napisa³: „Przejazd samochodów przez drogê dla
rowerów ul. Brechta jest
niedopuszczalny. Ta mo¿liwoœæ
zostanie zablokowana przez
dostawienie dodatkowych wygrodzeñ. S³upki U-12c, które
zosta³y ustawione s¹ konieczne,
aby uniemo¿liwiæ wje¿d¿anie
i parkowanie na chodnikach”.
Jednak jak dot¹d zapewnienia
Zarz¹du Dróg Miejskich nie
zosta³y zrealizowane, a wkrótce
up³ynie rok jak czekamy na
poprawê bezpieczeñstwa na
chodniku dla pieszych.
Czy na chodniku (róg
ul. Jagielloñskiej 50, a ul. Brechta)
wiêkszym problemem dla Zarz¹du Dróg Miejskich jest
postawienie dwóch s³upków,
gdy by³o mo¿liwe postawienia
ich w iloœci ok. 400 szt. na
ca³ym Placu Hallera?. Czy

po prostu zbli¿a³ siê koniec
roku 2017 i trzeba by³o
przewietrzyæ magazyny?
Piesi oczekuj¹, wrêcz
¿¹daj¹ realizacji zapewnieñ
poprawy bezpieczeñstwa
podczas korzystania z
chodnika. Mieszkañcy do
urzêdników pisz¹ i pisz¹ i
odpowiedŸ jest, ale jej realizacji brak...
Ma³gorzata Grzegorzewska
m.grzegorzewska13@gmail.com
facebook.com/malgorzata.anna.grzegorzewska
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Kolejny zamach na Kana³ ¯erañski
Chyba jakaœ kl¹twa ci¹¿y nad Kana³em ¯erañskim: nie
doœæ, ¿e ulokowano nad nim firmy przerabiaj¹ce œmieci,
póŸniej wyciêto 5 tysiêcy drzew pod budowê gazoci¹gu,
to teraz jeszcze planuje siê go zabudowaæ blokami.

O Kanale ¯erañskim pisaliœmy wielokrotnie: najpierw w
zwi¹zku z uci¹¿liw¹ dzia³alnoœci¹ firm gospodaruj¹cych
odpadami, ulokowanych nad
Kana³em po zachodniej stronie
ulicy Modliñskiej, póŸniej w
zwi¹zku z planowanym przeprowadzeniem gazoci¹gu wysokiego ciœnienia z Rembelszczyzny do modernizuj¹cej siê
Elektrociep³owni ¯erañ, przez
najbardziej cenne przyrodniczo
tereny, po³o¿one na pó³nocnym
brzegu Kana³u, po wschodniej
stronie ulicy Modliñskiej.
Przypomnijmy tylko, ¿e na
nic siê nie zda³y protesty
mieszkañców Bia³o³êki przeciwko wycince 1800 (pocz¹tkowo) drzew, rosn¹cych na
trasie gazoci¹gu, bo inwestycja
ma byæ budowana w trybie
specustawy, a jej wykonawca,
spó³ka Gaz-System, otrzymawszy pozwolenie na budowê
od Wojewody Mazowieckiego,
wycofa³a siê z umowy z miastem o zagospodarowaniu
zdewastowanego budow¹
terenu. W efekcie, w lutym
tego roku, wyciêto ok. 5000
drzew rosn¹cych na brzegu
Kana³u ¯erañskiego, niszcz¹c
jedn¹ z ostatnich w tej czêœci
dzielnicy enklawê zieleni.
Jakby tego wszystkiego by³o
ma³o, obecnie przysz³a kolej na
przeciwleg³y, po³udniowy brzeg
Kana³u, czyli Port ¯erañski.
Otó¿ teren portu wraz z obszarem
¯erañ FSO zosta³ wybrany z
kilkunastu lokalizacji do pilota¿owej fazy miejskiego projektu
Osiedla Warszawy. Celem
projektu, jak ³adnie mówi¹
urzêdnicy, jest wielofunkcyjne
zagospodarowanie obszarów
rozwojowych miasta, poprzez
skoordynowane dzia³ania.
Mówi¹c po prostu, na cyplach
Portu ¯erañskiego maj¹ powstaæ osiedla mieszkaniowe.
Port ¯erañski to teren o powierzchni 88 ha o wyj¹tkowych
walorach przyrodniczych. Baseny portowe rozdzielaj¹ trzy
pirsy (cyple), z których czêœæ
ma brzegi naturalne z gêst¹
zieleni¹. Sytuacja w³asnoœciowa
portu jest dosyæ skomplikowana.

Wiêksza czêœæ terenów nad
Kana³em nale¿y do miasta,
ale jest te¿ kilku prywatnych
w³aœcicieli, którzy maj¹ co do
tych terenów swoje plany i
koncepcje. Czêœæ gruntów na
nabrze¿u, najbli¿ej ul. Modliñskiej,
jest w gestii Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej
(RZGW), obecnie Wód Polskich,
natomiast ulokowane tam
liczne kluby sportowe dzia³aj¹,
w bardzo z³ych zreszt¹ warunkach, na terenach miejskich.
Pierwszy, patrz¹c od ul.
Modliñskiej, pirs portowy (ok.
8 ha) nale¿y jeszcze do firmy
Promack, która jednak zamierza
sprzedaæ go spó³ce Okam,
maj¹cej w planach budowê na
tym terenie ok. 700 mieszkañ.
Trzeci pirs, po³o¿ony w pó³nocnowschodniej czêœci portu (4 ha),
jest w³asnoœci¹ firmy Ghelamco,
która równie¿ planuje w tym
miejscu osiedle na 650-700
mieszkañ. Pirs po³o¿ony centralnie, z basenami portowymi
po obu stronach, ze sztucznymi wyspami siedliskowymi
dla ptaków objêtych ochron¹,
nale¿y do miasta. Pozosta³e
tereny miejskie otaczaj¹ prywatne dzia³ki i ci¹gn¹ siê
wzd³u¿ linii kolejowej i terenów
PKP. Tu znajduje siê wielka
stacja prze³adunkowa kruszywa oraz kontenerów, a tak¿e
odbywa siê formowanie sk³adów towarowych. PKP nie
zamierza zrezygnowaæ z
tych funkcji ani przenosiæ ich
w nowe miejsce.
Projekt Osiedla Warszawy
ma byæ tworzony w oparciu o
dialog miêdzy miastem, w³aœcicielami dzia³ek i stron¹
spo³eczn¹. Proces dialogu rozpoczê³y trójstronne warsztaty, po
których nast¹pi³ etap otwartych
konsultacji spo³ecznych. Pierwsze spotkanie konsultacyjne
odby³o siê 17 marca w Urzêdzie
Dzielnicy Bia³o³êka. Podczas
spotkania, na którym obecni
byli przedstawiciele Biura
Architektury i Planowania
Przestrzennego sto³ecznego
ratusza, zaprezentowana zosta³a
robocza makieta Portu ¯erañskiego oraz cztery warianty

zagospodarowania tego terenu,
od minimalistycznej, akceptowanej
przez spo³eczników i niedopuszczaj¹cej ¿adnej zabudowy,
poza funkcjami publicznymi,
rekreacyjnymi i sportowymi,
po opcjê maksymalistyczn¹,
zak³adaj¹c¹ prawie ca³kowit¹
zabudowê, gdzie zielony mia³by
pozostaæ tylko cypel miejski.
Podsumowanie konsultacji,
w ramach których odby³y siê
jeszcze dwa spotkania, i publikacja specjalnego raportu ma
nast¹piæ pod koniec kwietnia,
ale ju¿ teraz wiadomo, ¿e
mieszkañcy Bia³o³êki nie chc¹
nowych osiedli wznoszonych
kosztem zieleni.
- W tej okolicy mamy ju¿ dosyæ
osiedli mieszkaniowych; to,
czego nam brakuje, to tereny
rekreacyjne i us³ugi publiczne
– twierdzili uczestnicy spotkania w bia³o³êckim ratuszu. –
Ciekawe, jak matki z dzieæmi
docieraæ bêd¹ do przedszkola
czy szko³y po drugiej stronie
ul. Modliñskiej. Poza tym Port
¯erañski to jedyne miejsce w
Warszawie, gdzie mo¿na
urz¹dziæ bazê wodniack¹ z
prawdziwego zdarzenia: z
torem wioœlarskim i przystañ
¿eglarsk¹. To miejsce na sport,
a nie na kolejne mieszkania.
Rzeczywiœcie, w rejonie
ulicy Kowalczyka rozbudowuje
siê obecnie kompleks osiedli
z setkami mieszkañ, a jedyn¹
struktur¹ spo³eczn¹ jest ¿³obek,
nie ma przedszkola ani szko³y
podstawowej, nie mówi¹c ju¿
o placówkach kultury czy rekreacji. Nie mo¿na myœleæ o dalszej zabudowie mieszkaniowej
bez zadbania o infrastrukturê
i œrodowisko naturalne.
Wartoœæ przyrodnicza Portu
¯erañskiego i brzegów Kana³u

jest nie do przecenienia. To
fabryka tlenu dla zatrutej
spalinami milionów aut przeje¿d¿aj¹cych codziennie Mostem Grota i Tras¹ Toruñsk¹
Bia³o³êki. To miejsce zosta³o
ju¿ wystarczaj¹co doœwiadczone
przez wyciêcie tysiêcy drzew
pod gazoci¹g. Na nasze uwagi,
¿e projektuj¹c zabudowanie
zielonych cypli, pozbawia siê
mieszkañców Bia³o³êki przeciwwagi dla strasznie zanieczyszczaj¹cej powietrze Trasy
Toruñskiej, zdziwieni przedstawiciele Biura Architektury
odpowiedzieli, ¿e zagro¿enia
ze strony Trasy Toruñskiej s¹
wyekranowane zabudow¹
wielkopowierzchniow¹ supermarketu Auchan i ¿e w
projekcie skupiono siê na
uci¹¿liwoœci, i to g³ównie ha³asowej, ulicy Modliñskiej. To
nie jedyna kwestia, dowodz¹ca, ¿e ochrona œrodowiska
zajmuje ma³o miejsca w projekcie Osiedla Warszawy.
Mateusz Senko ze stowarzyszenia „Ocalmy tereny
nad Kana³em ¯erañskim”
zwróci³ uwagê, ¿e grunt cypla, którego w³aœcicielem
jest firma Ghelamco, jest
ska¿ony sk³adowanymi tam
przez 50 lat setkami ton
z³omu i innych odpadów, wiêc
zbudowanie tam osiedla, czy
jakiekolwiek zagospodarowanie tych terenów powinno
byæ poprzedzone d³ugotrwa³ym procesem rekultywacji.
Firma Ghelamco zamiast
roztaczaæ œwietlane wizje
mieszkañ nad wod¹ powinna
poinformowaæ mieszkañców,
jak naprawdê wygl¹da
sytuacja.
Na razie firma Ghelamco nie
ma dostêpu do drogi publicznej.

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art.11f ust. 3, ust. 4 - ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496,
ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.),
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e 20 marca 2018 r., po zakoñczeniu postêpowania wszczêtego
na wniosek Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, dzia³aj¹cego z
upowa¿nienia Prezydenta m.st. Warszawy, zosta³a wydana decyzja
nr 125/2018/ZRID Prezydenta m.st. Warszawy, udzielaj¹ca
zezwolenia na realizacjê inwestycji drogowej, polegaj¹cej
na budowie drogi gminnej 18 KL wraz z w³¹czeniem w
istniej¹c¹ ul. Astrow¹ oraz z przepustem i infrastruktur¹
towarzysz¹c¹ drodze w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Inwestycja drogowa wraz z ww. infrastruktur¹ bêdzie
realizowana na terenie dzia³ek z obrêbu 4-16-35, oznaczonych
w ewidencji gruntów nr: 57/20 (wydzielonej z dz. ew. nr 57/13),
57/22 (wydzielonej z dz. ew. nr 57/14), 57/16 (wydzielonej z
dz. ew. nr 57/2), 58/7 (wydzielonej z dz. ew. nr 58/3)
z obrêbu 4-16-36, oznaczonych w ewidencji gruntów nr
14/3, 14/4, 15/4.
oraz rozbudowie ul. Ostródzkiej polegaj¹cej na budowie
skrzy¿owania ul. Ostródzkiej z ul. 18 KL wraz z chodnikami
i oœwietleniem w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Inwestycja drogowa wraz z ww. infrastruktur¹ bêdzie realizowana
na terenie dzia³ek z obrêbu 4-16-35, oznaczonych w ewidencji
gruntów nr: 58/5 (wydzielonej z dz. nr ew. 58/2), 57/18 (wydzielonej
z dz. nr ew. 57/13), 57/19 (wydzielonej z dz. nr ew. 57/13).
Pouczenie
Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania
siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka: decyzja dostêpna w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka (IV piêtro, pok. 404b).
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody
Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia zawiadomienia o wydaniu
decyzji. Dorêczenie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu
dni od dnia publicznego og³oszenia, zgodnie z art. 49 Kpa. (za
dzieñ publicznego obwieszczenia przyjmuje siê datê ukazania
siê niniejszego zawiadomienia w prasie lokalnej).
Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.
Informacje na temat odszkodowania mo¿na uzyskaæ w Wydziale
Gospodarki Nieruchomoœciami dla Dzielnicy Bia³o³êka.

Jednak postêpowanie s¹dowe
jest w toku.
- Po trzech latach prawdopodobnie wygraj¹ i bêd¹ mieli
dostêp do tej drogi – mówi wiceburmistrz Marcin Adamkiewicz. –
A wtedy bêdziemy musieli wydaæ
im warunki zabudowy. Jedyna
droga, aby do tego nie dopuœciæ
jest taka, ¿e miasto powinno
odkupiæ te tereny – dodaje.
Sêk w tym, ¿e miasto te¿
chce mieæ w tym rejonie swój
zasób mieszkaniowy. Dlatego
w rekordowym tempie d¹¿y do
zmiany studium uwarunkowañ
i zagospodarowania terenu
nad Kana³em ¯erañskim. Piêkne
s³owa o tworzeniu wielofunkcyjnych osiedli gwarantuj¹cych
wysoki standard ¿ycia mieszkañców oraz zrównowa¿ony
rozwój miasta, to tylko przykrywka. Wiele wskazuje na to,
¿e g³ównym kryterium jest
maksymalizacja zabudowy, a
nie jakieœ tam dobro mieszkañców.

A przecie¿ to miasto, jako
w³aœciciel wiêkszej czêœci
gruntów, powinien wyznaczaæ
kierunki rozwoju tych terenów
na bazie realnych potrzeb
mieszkañców.
Bia³o³êka by³a jeszcze niedawno uwa¿ana za zielon¹
dzielnicê, a tymczasem pod
wzglêdem liczby i powierzchni
urz¹dzonych terenów zieleni
wypada na tle innych dzielnic
bardzo Ÿle. Co gorsza, jak
przekonuje Mateusz Senko,
obecnie nie ma ich ju¿ praktycznie gdzie tworzyæ, bo
wiêkszoœæ terenów zosta³a
przeznaczona pod zabudowê,
a obowi¹zuj¹ce plany miejscowe
w ¿aden sposób nie zabezpieczaj¹ istniej¹cej jeszcze zieleni.
Osiedla na cyplach Portu
¯erañskiego to z³y pomys³.
Kana³ i Port ¯erañski s¹ zbyt
wartoœciowe, ¿eby je po prostu
zabudowaæ.
Joanna Kiwilszo

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postêpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w
m.st. Warszawie S.A., pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,
reprezentowanego przez pe³nomocnika Piotra Wojtuniaka,
z³o¿ony dnia 8 marca 2018 r., uzupe³niony 23 marca 2018 r.
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu
wodoci¹gowego DN 200 mm, na czêœciach dzia³ek ew. nr 35/2,
36/2, 49/1, 49/3 z obrêbu 4-07-01, na czêœciach dzia³ek ew.
nr. 8/2, 14/11, 14/135, 14/137, 14/139, 14/141, 14/149 z obrêbu
407-02, w ul. Kupieckiej na odc. ul. Marywilska - ul. Kaczorowa
w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi
i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia)
za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od
publicznego og³oszenia w prasie, na 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.

Bia³o³êka w soczewce
Do 18 kwietnia zainteresowani miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Pó³nocnego na odcinku od ulicy
Modliñskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej mog¹ siê zapoznawaæ
z jego projektem w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy przy Marsza³kowskiej 77/79 (parter) w godzinach 8.00-16.00, od poniedzia³ku
do pi¹tku. Projekt jest ponadto dostêpny w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy pod adresem: http:// www.bip.warszawa.pl.
9 kwietnia odby³a siê w bia³o³êckim ratuszu dyskusja publiczna nad
rozwi¹zaniami przyjêtymi w projekcie planu. Do 14 maja 2018 mo¿na
sk³adaæ na piœmie uwagi do projektu i kierowaæ je do prezydenta
m.st. Warszawy za poœrednictwem Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego, na adres: Marsza³kowska 77/79, 00-683 Warszawa,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy instytucji, adresu
i oznaczenia nieruchomoœci, do której odnosi siê uwaga.
***
26 kwietnia up³ywa termin sk³adania ofert w przetargu na
dokoñczenie budowy zespo³u szkolno-przedszkolnego dla 650 dzieci
przy Myœliborskiej. Przetarg obejmuje ponadto zagospodarowanie
terenu, m.in. budowê boisk, placu zabaw i parkingu. Wy³oniony w
drodze przetargu wykonawca powinien zakoñczyæ budowê i uzyskaæ pozwolenie na u¿ytkowanie obiektu do 21 grudnia tego roku.
***
12 kwietnia o godz. 18.00 w bia³o³êckim ratuszu, w pokoju
nr 121 na I piêtrze odbêdzie siê spotkanie organizacyjne dla
osób pragn¹cych wesprzeæ akcjê sprz¹tania Bia³o³êki w Dniu
Ziemi, 22 kwietnia. W trakcie spotkania wyznaczone zostan¹
miejsca wymagaj¹ce sprz¹tania oraz lokalni koordynatorzy akcji.
***
Bia³o³êka jest jedn¹ z tych dzielnic Warszawy, w których wci¹¿
jeszcze sporo domów jednorodzinnych ogrzewanych jest przez piece
starego typu na paliwo sta³e, emituj¹ce do atmosfery szkodliwy smog.
Program „Zielone wsparcie do 100%” umo¿liwia mieszkañcom
Warszawy skorzystanie ze wsparcia finansowego, jeœli zlikwiduj¹
w swoim domu stary piec na paliwo sta³e i zamontuj¹ piec nowej
generacji. Z dotacji mo¿na skorzystaæ do 31 grudnia 2019.
Wymagany wk³ad w³asny to minimum 25% kosztów inwestycji.
Ze szczegó³ami mo¿na siê zapoznaæ pod adresem:
http://www.bialoleka.waw.pl/aktualnosc-2530-zielone_wsparcie_do_100.html
(egu)
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Monitoring na Pradze
Stosowanie monitoringu w celu poprawienia bezpieczeñstwa i uchronienia
obiektów przed wandalami i chuliganami staje siê coraz popularniejsze.

Na obiektywy kamer
mo¿na siê natkn¹æ ju¿ nie
tylko na ulicach czy stadionach pi³karskich, ale równie¿
na œcianach bloków czy na
klatkach schodowych.
I tak w³aœnie jest na osiedlach RSM „Praga”, które
w trosce o mieszkañców
zdecydowa³y siê na monta¿
kamer.
W Robotniczej Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Praga”
kamery pojawi³y siê na pocz¹tku 2011 roku. Urz¹dzenia
zamontowano tak, by mog³y chroniæ mieszkañców i
ich dobytek: wzd³u¿ klatek
schodowych, przy drzwiach
wejœciowych do budynków,

przy parkingach. Administracje
przeznaczy³y na inwestycjê
du¿e œrodki. Sama Administracja Kijowska wyda³a
oko³o 300 tysiêcy z³otych. By³o warto - twierdzi Robert
Ga³¹zka, kierownik Administracji Kijowska - Mieszkañcy
s¹ bardzo zadowoleni. Dziêki
monitoringowi zmniejszy³a
siê m.in. liczba graffiti na
osiedlu. Monitoring osiedla
daje mieszkañcom wiêksze
poczucie bezpieczeñstwa oraz
jest dodatkowym sposobem
zabezpieczenia mienia. Dziêki
niemu Administracja ma mo¿liwoœæ reagowania od razu na
niepokoj¹ce sytuacje, ³apania
z³odziei oraz rozprawiania siê

z graciarzami, co mia³o miejsce na osiedlu Kijowska w
po³owie marca. Wandal, który
regularnie dewastowa³ windy
zosta³ z³apany dziêki monitoringowi i zaanga¿owaniu
pracowników RSM „Praga”.
Jest to pierwszy tak du¿y
sukces odnotowany po za³o¿eniu monitoringu na tym
w³aœnie osiedlu, bowiem straty
przyniesione przez wandala
siêga³y blisko 4 tys. z³. Wa¿ne
jest, ¿e takie nagranie jest
dowodem dla policji i wandal
bêdzie móg³ zostaæ obci¹¿ony
kosztami wyrz¹dzonymi przez
siebie szkód.
Obs³ug¹ monitoringu zajmuj¹ siê wykwalifikowane i

upowa¿nione osoby. Monitoring w Spó³dzielni funkcjonuje zgodnie z ustaw¹ o
ochronie danych osobowych,
jak równie¿ przepisami wewn¹trzspó³dzielczymi m.in.
Regulaminem funkcjonowania
monitoringu wizyjnego w
RSM „Praga”.
Poprzez monitoring nadzór
nad wspólnym dobrem
mieszkañców jest skuteczniejszy, a badania dowodz¹,
¿e pozwala on zredukowaæ
przestêpczoœæ nawet o 80%.
Warto pamiêtaæ, ¿e monitoring
ma wp³ywaæ na komfort i bezpieczeñstwo mieszkañców, nie
zwalnia nas jednak z dbania
o wspólne dobro i odpowiedzialnoœci o dbanie o otoczenie,
w którym mieszkamy.

W naszej Spó³dzielni
kolejne budynki poszczególnych Osiedli obejmowane
s¹ sukcesywnie systemem
monitoringu. Ostatnio zosta³ rozstrzygniêty kolejny

przetarg tym razem na
monta¿ 12 cyfrowych kamer w rejonie ulic Heleny
Junkiewicz 1 i Go³awickiej 9
na Osiedlu „Targówek”.
Joanna Golecka

Spo³eczny
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Papierosy, papierosy?
Targowa, g³ówna oœ komunikacyjna
Pragi. Codzienny szlak tranzytowy przemierzany przez setki tysiêcy mieszkañców,
g³ównie prawobrze¿nej Warszawy i okolic.
Dwoma punktami wêz³owymi Targowej s¹
okolice Dworca Wileñskiego oraz rejon
skrzy¿owania ulicy z kolejow¹ lini¹ œrednicow¹. W obu punktach wybudowano
pierwsze na prawym brzegu stacje metra,
co dodatkowo zwiêksza potoki ró¿nych
przybyszów.
A razem z t³umami podró¿nych rozwija
siê handel. Specyficzny, bo nielegalny. Nie
tylko nieprzynosz¹cy dochodów polskiemu
bud¿etowi, ale i szkodliwy – zarówno dla
polskiej gospodarki, jak i dla zdrowia wielu
z nas. Handel papierosami bez akcyzy
odbywa siê na Pradze od lat. Jeszcze w
okresie budowy metra „uliczne punkty
sprzeda¿y” dzia³a³y m.in. przy „Wileniaku”
oraz w³aœnie w okolicach linii œrednicowej.

Ten drugi punkt dzia³a do dziœ. Niemal o
ka¿dej porze przechodzieñ jest zaczepiany
w tym miejscu przez obywateli pochodz¹cych z krajów by³ego ZSRR, którzy ³aman¹
polszczyzn¹ zagajaj¹ „papierosy, papierosy?”. Amatorów tañszych fajek, których
opakowania czêsto pozbawione s¹ nie tylko
polskiej akcyzy, ale i zniechêcaj¹cych do
palenia ostrze¿eñ, nie brakuje. Pisane
cyrylic¹ czy chiñskimi znakami informacje
na paczkach wiêkszoœci palaczy nie mówi¹
kompletnie nic równie¿ o sk³adzie wypalanych papierosów. Biznes musi byæ w tym
miejscu niezwykle intratny, zw³aszcza ¿e
handlarze co chwilê podchodz¹ do „porzuconych” za p³otem budowy aut i wyci¹gaj¹
z nich kolejne „wagony” papierosów.
Abstrahuj¹c od argumentów zdrowotnych,
dotycz¹cych szkodliwoœci palenia, dziwi
fakt, ¿e miejsce nielegalnego handlu rozwija
siê spokojnie od lat. Od czasu do czasu

Praski folwark

Gra na zw³okê
W ostatnim czasie w przekazach medialnych wiele mówi siê o publicznych œrodkach
finansowych, sposobie ich wydatkowania
i podejmowanych dzia³aniach, zarówno
partii rz¹dz¹cej, jak i opozycji. Wybiórcze
informacje dla obywateli, wiele rozmaitych
publikacji i wiele zarzutów. Dlaczego zatem
na „w³asnym podwórku” urzêdnicy ratusza
bawi¹ siê z w³adzami naszej dzielnicy w
„kotka i myszkê”, zamiataj¹c pod dywan
sprawy, zwi¹zane ze z³ym wydatkowaniem
œrodków publicznych przez ZGN, z³¹ jakoœci¹
realizacji zadañ statutowych, które my,
pra¿anie, od trzech lat formalnie zg³aszamy?
W³adze m.st. Warszawy, maj¹c pe³niê
w³adzy w stolicy, nie potrafi¹ na przyk³adzie
Pragi Pó³noc, obiektywnie spojrzeæ na dzia³ania podleg³ych im jednostek bud¿etowych.
Zaciekle broni¹, mimo dokumentów i faktów,
potwierdzaj¹cych niegospodarnoœæ tych
jednostek czy wrêcz identyfikuj¹c w tych
jednostkach problemy, które z kolei prowadz¹
do braku racjonalnoœci w wydatkowaniu
œrodków bud¿etowych, naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, wyp³aty nienale¿nych
œrodków, nieefektywnego wydatkowania
œrodków publicznych, czy ich utraty. Co w
takim razie jest wa¿ne, czy¿by wy³¹cznie

przynale¿noœæ partyjna, skoro przeprowadzony przez Biuro Audytu Wewnêtrznego
urzêdu m.st. Warszawy w paŸdzierniku
i listopadzie ub.r. audyt oceny procesu
planowania i nadzoru nad realizacj¹ prac
remontowych w ZGN Praga Pó³noc zidentyfikowa³ 14 problemów i w podsumowaniu
znalaz³o siê 12 konkretnych rekomendacji.
Czytamy m.in.: „wypracowaæ i wdro¿yæ
rozwi¹zania dotycz¹ce sprawowania skutecznego nadzoru w zakresie prawid³owego
aneksowania umów, kontrasygnaty umów,
rozliczania kosztorysów powykonawczych,
poprawiæ efektywnoœæ egzekwowania nadzoru
autorskiego i dokumentowaæ realizacjê
nadzoru w dziennikach budów, przeanalizowaæ kosztorysy powykonawcze …, a w
razie stwierdzenia nieprawid³owoœci wyst¹piæ
o zwrot nienale¿ycie wyp³aconego wynagrodzenia wykonawcy”. Badanie audytowe
potwierdzi³o równie¿ wady dokumentowania
kontrasygnaty dokonywanej przez ZGN w
zakresie wpisywania dat póŸniejszych ni¿
daty umowy, brak rozpisania kwoty wynagrodzenia na lata (przy umowach przekraczaj¹cych rok bud¿etowy), brak wpisywania
kontrasygnowanej kwoty w zakresie nieprzestrzegania zaleceñ Skarbnika m.st. Warszawy.

oczywiœcie podjedzie stra¿ miejska i skonfiskuje trochê towaru, który akurat maj¹
przy sobie handlarze. Czasem celnicy
zorganizuj¹ wiêksz¹ ob³awê, zabieraj¹c
równie¿ towar ukryty w samochodach,
studzienkach kanalizacyjnych czy w niszach
œcian kamienic. Przez kilka godzin, mo¿e
kilkanaœcie handlarzy wtedy nie ma, ale
nastêpnego dnia sytuacja wraca do „normy”.
Znów przechodzieñ s³yszy s³ynne „papierosy, papierosy?”. I tak wko³o Macieju.
Nie budzi ¿adnych w¹tpliwoœci fakt, ¿e
handlarze przy Targowej s¹ ostatnim ogniwem ³añcucha przemytniczego, s³u¿¹cego
wprowadzaniu do Polski papierosów z
przemytu. Odpowiadaj¹ za handel detaliczny, a nie hurtowy, niemniej codzienne,
wielokrotne „nêkanie” „detalistów” przez
powo³ane do tego celu s³u¿by by³oby
sygna³em dla „hurtowników”, ¿e mo¿e
najwy¿szy czas opuœciæ Pragê. Takiej
postawy jednak na co dzieñ nie widaæ.
Co wiêcej, nieprzewidzianym skutkiem
ubocznym budowy w pobli¿u ekranu akustycznego bêdzie podniesienie komfortu
A tzw. wisienk¹ na torcie by³a kontrasygnata
œrodków bez dokonania zmiany w Wieloletnim Programie Finansowym. Nie tylko
ekonomiœci i prawnicy s¹ w stanie oceniæ
takie dzia³ania w œwietle obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa (ustawa o finansach publicznych i ustawa o odpowiedzialnoœci za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych).
A jak urzêdnicy ratusza zinterpretuj¹
wyniki audytu i jakie dzia³ania, o ile w
ogóle jakiekolwiek podejm¹, poinformujê
Pañstwa w kolejnych wydaniach, jak równie¿
przybli¿ê szczegó³y audytu. To bowiem
Prezydent jest pracodawc¹ dla dyrektora
ZGN, do którego zakresu dzia³ania, zgodnie
z & 8 pkt 1 Statutu ZGN w dzielnicy Praga
Pó³noc, nale¿y w szczególnoœci kierowanie
dzia³alnoœci¹ Zak³adu i zapewnienie jego
prawid³owego funkcjonowania. Czy przy
takich zaleceniach poaudytowych mo¿emy
mówiæ o prawid³owym funkcjonowaniu
jednostki bud¿etowej m.st. Warszawy, finansowanej ze œrodków publicznych? Kto
tym razem zostanie obarczony odpowiedzialnoœci¹: zarz¹d dzielnicy („nie mamy
tam swojego burmistrza” - jak powiedzia³
kandydat na Prezydenta m.st. Warszawy,
rekomendowany przez partiê rz¹dz¹c¹ w
stolicy), urzêdnicy, a mo¿e my mieszkañcy,
którzy po prostu „czepiamy siê”. Temat
jest szeroko komentowany przez pra¿an,
oczekuj¹cych konkretnych dzia³añ ze strony
ratusza. Wszyscy bowiem wiedz¹, ¿e jakoœæ

Bia³o³êcka karuzela

Znowu parali¿

handlu, poprzez jego zas³oniêcie przed
oczami postronnych obserwatorów…
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com
Ps. Bardzo dziêkujê za liczny odzew
czytelników w zwi¹zku ze œwi¹tecznym
felietonem dotycz¹cym problemu psich
odchodów. Do kwestii jego systemowego
rozwi¹zania bêdê jeszcze wraca³.

pracy ZGN nie zale¿y od w³adz dzielnicy
tylko ratusza, którego dzia³ania w temacie
warszawiacy oceni¹ ju¿ wkrótce, w najbli¿szych wyborach samorz¹dowych. Na co
dzieñ widzimy efekty tych dzia³añ. To my,
mieszkañcy, ponosimy skutki tych dzia³añ.
Mo¿e nadszed³ czas i pora, aby mieszkaniec
sta³ siê podmiotem, a nie tak jak dotychczas
przedmiotem i intruzem!
„Gdybym mia³ godzinê czasu, by rozwi¹zaæ problem, 55 minut poœwiêci³bym na
zastanowienie siê nad nim, a 5 minut na
jego rozwi¹zanie”
- Albert Einstein
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Bia³o³êka od lat jest jedn¹ z najchêtniej
wybieranych i najszybciej rozwijaj¹cych siê
dzielnic Warszawy. Sprowadzaj¹ siê nie
tylko nowi mieszkañcy, ale coraz czêœciej
tak¿e nowi przedsiêbiorcy. Na naszych
oczach powstaj¹ osiedla, domy i nowa infrastruktura us³ugowa, wype³niaj¹c w ten
sposób niezagospodarowan¹ do niedawna
przestrzeñ urbanistyczn¹.
Bia³o³êka zosta³a przy³¹czona do Warszawy dopiero w 1951 roku. W 1994 roku
tak zwane osiedle Bia³o³êka otrzyma³o
status gminy. I z miejsca sta³o siê jedn¹ z
3 najwiêkszych warszawskich gmin,
obejmuj¹c 15% powierzchni ca³ego miasta.
W 2002 roku, kiedy zlikwidowano podzia³
Warszawy na gminy, Bia³o³êka sta³a siê
samodzieln¹ dzielnic¹. Ma³o kto wie, ¿e w
minionych stuleciach dzisiejsza Bia³o³êka
znana by³a z rozgrywaj¹cych siê tutaj bitew,
w czasach Potopu Szwedzkiego w 1656
roku czy Powstania Listopadowego w
1831. Dziœ ju¿ nikt nie wyobra¿a sobie
stolicy bez Bia³o³êki. A ta zyskuje nowe
oblicze niemal¿e z dnia na dzieñ. W niczym nie przypomina tej choæby sprzed
10 lat. Mo¿na dziœ wydzieliæ trzy obszary
zagospodarowania Bia³o³êki - mieszkaniowy,
czyli nowy Tarchomin i Nowodwory, przemys³owy, czyli okolice elektrociep³owni oraz
Brzeziny i Kobia³ka, które nie do koñca
straci³y swój wiejski i rolniczy charakter.
Warto te¿ wspomnieæ trasê rowerow¹
wpisan¹ na presti¿ow¹ listê EuroVelo, która
przebiega w³aœnie przez dzielnicê Bia³o³êka.
Jako bia³o³êczanie moglibyœmy sobie
¿yczyæ lepszego dojazdu do pracy o
poranku, lepszej jakoœci infrastruktury
drogowej i najwa¿niejszej rzeczy - obiecanego w ostatnich wyborach przez
rz¹dz¹c¹ dzielnic¹ kolejn¹ kadencjê
Platformê Obywatelsk¹ metra na Bia³o³êkê.
Niestety, w³odarze dzielnicy, jak¿e
dostojnie to brzmi, przez ostatnie 3 lata
zamiast dzielnic¹, zajmowali siê g³ównie
sob¹. O metrze na Bia³o³êkê nawet nie
wspominaj¹ albo kombinuj¹, jak tu byæ za,
a nawet przeciw, ¿eby praktycznie nic z
tego nie wynika³o. I tak w³aœnie wygl¹da
zarz¹dzanie dzielnic¹ Bia³o³êka od dobrych kilku lat. Nawet teraz pierwszymi
decyzjami po osi¹gniêciu upragnionej
wiêkszoœci w radzie by³o umocowanie

aparatu w³adzy na wybranych sobie sto³kach. Sesja w tej sprawie zakoñczy³a siê
o 4:00 w nocy. Za to zaplanowana jeszcze
przez przewodnicz¹cego z PiS sesja w sprawie metra zosta³a natychmiast odwo³ana.
Podobno prawnik przez dwa tygodnie nie
mia³ czasu podpisaæ, a radny Waldemar
Roszak z PO zaopiniowaæ projektu uchwa³y.
Architekci tych dzia³añ pewnie myœl¹, ¿e
tak wygl¹da wielka polityka. A jedyne co
osi¹gaj¹, to krzywdz¹cy dla Bia³o³êki i jej
mieszkañców totalny parali¿. Przyk³adami
mo¿na sypaæ jak z rêkawa. Przewodnicz¹ca
komisji Agnieszka Borowska (PO) od
miesi¹ca nie jest w stanie zaopiniowaæ
uchwa³y o budowie komisariatu na Bia³o³êce,
w komisji mieszkaniowej w ogóle nie powo³ano przewodnicz¹cego, co spowodowa³o
parali¿ w przyznawaniu mieszkañ komunalnych i socjalnych, zaœ w komisji planu i
bud¿etu PO odwo³a³a wszystkich swoich
cz³onków, co poskutkowa³o brakiem
wymaganego minimum i radni w ogóle
nie mog¹ kontrolowaæ przesuniêæ dokonywanych w bud¿ecie przez obecny zarz¹d
komisaryczny z nadania Pani Prezydent.
Tylko czemu ten parali¿ ma s³u¿yæ, skoro
na pewno nie naszej dzielnicy? Mieliœmy
ju¿ kiedyœ w Polsce w³adzê, która - kiedy
przyszed³ czas odchodziæ - sparali¿owa³a
ojczyznê. By³o to d³ugo przed rokiem
1989, a mówiê o wprowadzeniu, zgodnie
zreszt¹ z ówczesn¹ konstytucj¹ PRL,
stanu wojennego.
£ukasz Oprawski
by³y zastêpca burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka
Fb: Warszawski PiS - Bia³o³êka

Ch³odnym okiem

Co radnych obchodzi

Prosto z mostu

Anarchia jest poza kontrol¹
remontowanych powierzchni, jak suchy
asfalt pod samochodem po opadzie deszczu.
Media, sprzyjaj¹ce na ogó³ lobby rowerowo-antysamochodowemu trzês¹cemu
sto³ecznym ratuszem, rzuci³y siê zaraz na
g³upotê i sobiepañstwo kierowców, którzy
zaparkowali auta na terenie - zapewne oznakowanym przed remontem, lecz nie
sposób nie zauwa¿yæ, ¿e to raczej s³u¿by
miejskie nie poradzi³y sobie z problemem.
Je¿eli wprowadzono w tym miejscu czasowy
zakaz parkowania, samochody nale¿a³o
przed przyst¹pieniem do robót odholowaæ.
Po coœ mamy stra¿ miejsk¹. Bardziej prawdopodobnie wydaje mi siê wszelako, ¿e
teren prawid³owo oznakowany nie zosta³,
bo drogowcy mieli nadziejê, ¿e „jakoœ to
bêdzie”. Szczególnie w tych dniach powinniœmy pamiêtaæ, ¿e takie myœlenie mo¿e
doprowadziæ nawet do tragedii...
Zród³a anarchii na Odolanach bij¹ jednak
gdzie indziej. Odolany to jedno z najszybciej
zabudowywanych mieszkaniówk¹ osiedli.
Dzieje siê to w warunkach pe³nej anarchii,
bez miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, który to plan zabezpiecza³by
,

„Anarchia jest poza, poza kontrol¹!” œpiewa³ w latach osiemdziesi¹tych trochê
dziœ zapomniany zespó³ Ró¿e Europy,
którego najlepsze piosenki opisywa³y
piêkn¹ brzydotê Warszawy tamtego czasu:
„Aleje Jerozolimskie”, „Zwierciade³ko”...
Dziœ Warszawa jest zupe³nie inna, ale
cytat z „Anarchii” pod adresem w³adz miasta
ciœnie mi siê czêsto na usta - choæby kilka
dni temu, gdy musia³em czekaæ ponad pó³
godziny na tramwaj linii 20, teoretycznie
kursuj¹cy co osiem minut. Sprawdzi³em
póŸniej w internecie - nie by³o wówczas
¿adnego wypadku, marszu ani biegu, które
wyjaœnia³yby przyczyny tego zjawiska. Po
prostu: tramwaje nie jad¹, i co nam zrobicie?
Symbolem anarchii w Warszawie mo¿e
staæ siê remont ulicy Jana Kazimierza na
Odolanach w dniu 9 kwietnia. Cokolwiek
teraz tu napiszê, je¿eli nie widzieli tego
Pañstwo na zdjêciach czy w telewizji, i tak nie
uwierzycie. Otó¿ w nocy przed remontem
ulicy zaparkowa³o na niej kilka samochodów.
Nastêpnego dnia s³u¿by miejskie podczas
asfaltowania OMINÊ£Y je. W miejscach,
gdzie sta³y auta, pozosta³y obrysy niewy-

m.in. wystarczaj¹c¹ liczbê miejsc parkingowych, dziêki czemu groteskowych problemów
z asfaltowaniem mo¿e by dziœ nie by³o.
Rada miasta uchwa³ê o przyst¹pieniu do
sporz¹dzania planu obszaru Odolan podjê³a
równo siedem lat temu: 14 kwietnia 2011 r.
Od tego czasu niewiele siê dzia³o, poza
rozpaczliwym apelem Rady Dzielnicy Wola
z 2015 r. o przyspieszenie prac nad planem.
No i oczywiœcie - poza wydaniem dziesi¹tek pozwoleñ na budowê dla deweloperów
przez urzêdników, którzy dziœ pomstuj¹
na niemaj¹cych gdzie parkowaæ kierowców.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl

Fizycznym zewnêtrznym przejawem
aktywnoœci radnych, oprócz oczywiœcie
spotkañ z mieszkañcami w trakcie otwartych zebrañ i dy¿urów, jest aktywnoœæ w
radzie, praca w komisjach, zg³aszane tam
merytoryczne uwagi i wnioski, wyst¹pienia
na sesjach rady czy te¿ udzia³ w spotkaniach konsultacyjnych. Wszêdzie byæ nie
mo¿na, dlatego te¿ du¿e kluby mog¹
³atwiej poprzez swoich radnych obejmowaæ
ca³okszta³t spraw zwi¹zanych z samorz¹dem. Mali musz¹ poœwiêcaæ wiêcej czasu i
energii, aby byæ na bie¿¹co zorientowanym
w sprawach dzielnicy. Dobrym narzêdziem
z punktu widzenia radnych, a utrapieniem
z punktu widzenia zarz¹du, s¹ interpelacje
radnych, czyli zapytania radnych w
sprawach bie¿¹cych pomiêdzy sesjami
rady. Z racji tego, ¿e sesje na Pradze
zwo³ywane s¹ nadzwyczaj oszczêdnie, a
opozycji zwi¹zano rêce niekoñcz¹c¹ siê
sesj¹ nadzwyczajn¹ (radny Marku Bielecki,
bêdzie Ci to zapamiêtane) mno¿¹ siê
interpelacje. W sumie, od pocz¹tku kadencji
zg³oszono ich ponad 1400, przy czym prawie
900 zg³osi³a czwórka radnych: Mariusz
Borowski, Marek Bielecki, Ma³gorzata
Markowska i ni¿ej podpisany. O ile zrozu-

mia³e jest sk³adanie tak du¿ej iloœci interpelacji przez radnych opozycji (Borowski,
Tondera), pozbawionych mo¿liwoœci uzyskania bie¿¹cej informacji u urzêdników i
w wydzia³ach, to dziwi tak du¿a ich iloœæ
pisana przez wiceprzewodnicz¹cego rady
i szefow¹ koalicyjnego z PiS-em Klubu
Radnych Niezale¿nych, tym bardziej, ¿e
wszyscy cz³onkowie tego klubu s¹ przewodnicz¹cymi ró¿nych komisji rady. Czy¿by
wewnêtrzny brak przep³ywu informacji?
Zarz¹d nawet sumiennie wywi¹zuje siê z
odpowiedzi na zg³aszane interpelacje. Najgorzej im idzie sformu³owanie odpowiedzi na pytania niewygodne, a do takich
na pewno ostatnimi czasy mo¿na zaliczyæ
zadane przez radn¹ Patrycjê Sondij zapytanie dotycz¹ce spotkania w urzêdzie z
ministrem Dziedziczakiem. Osobiœcie do dziœ
nie otrzyma³em odpowiedzi na pytanie w
sprawie audytu, na który zarz¹d wydatkowa³ 16 000 z³otych, a realizowa³ go
podmiot chyba nie do koñca uprawniony,
skoro spraw¹ wydatkowania tych œrodków
zajê³a siê Regionalna Izba Obrachunkowa.
Do dziœ nie otrzyma³em odpowiedzi na
pytanie dotycz¹ce nagród w urzêdzie, które
zada³em po s³ynnej aferze nagrodowej

premier Szyd³o. W wiêkszoœci interpelacji
jednak poruszamy sprawy, z którymi
zg³aszacie siê do nas Wy Pañstwo, prosz¹c
o pomoc, informacje czy wskazuj¹c na
nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu
konkretnych komórek urzêdu W pisanych
przez nas tekstach czêsto wskazujemy
na sposób, którym - naszym zdaniem najlepiej rozwi¹zaæ dany problem. Czy
zarz¹d bierze pod uwagê nasze przemyœlenia - to inna sprawa.
PS. Antyrekordzistk¹ w pisaniu
interpelacji jest radna Hanna Jarzêbska,
od pocz¹tku kadencji pope³ni³a ich trzy.
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.

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
KONSERWATOR, z³ota r¹czka
606-181-588

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
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

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
SKUP aut tel. 573-418-807
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
P£YTY GRAMOFONOWE, skup
oraz sprzeda¿. Wyceniamy
na miejscu, p³acimy gotówk¹.
Warszawa, Z¹bkowska 11.
Telefon 516-518-876

Bazgro³y na blokach
Wiosna nastraja do spacerów po Pradze. Jednak zastane
widoki do najprzyjemniejszych nie nale¿¹. Zalegaj¹ce
przy altanach œmietnikowych gabarytowe œmieci, psie kupy
na trawnikach i chodnikach oraz bazgro³y na œcianach
budynków mieszkalnych smuc¹ oko przechodnia.
O ile do posprejowanych kamienic, zw³aszcza tych komunalnych,
pra¿anie zd¹¿yli siê przyzwyczaiæ, od pewnego czasu dramatycznie wygl¹da sytuacja na elewacjach budynków spó³dzielczych
zarz¹dzanych przez RSM. Nielegalne malunki tym bardziej
smuc¹, ¿e spó³dzielnia wyda³a w ostatnich latach spore œrodki
na odnawianie elewacji i termomodernizacjê kolejnych bloków.
Zastosowane przy tym stonowane kolory naprawdê cieszy³y oko.
Niestety, wandale ze sprejami na widok czystych, odnowionych
œcian bez pseudomalunków dostaj¹ wœcieklizny i tylko czekaj¹ na
okazjê, by pozostawiæ po sobie œlad. Czyni¹ to zw³aszcza tam, gdzie nie
ma kamer, przestrzeñ jest s³abo oœwietlona i gdzie podczas remontów
nie pokryto œcian pow³ok¹ anty-graffiti. Dobrze by w³adze spó³dzielni,
a za ich przyk³adem ZGN i wspólnoty wziê³y sobie powy¿sze do
serca i zareagowa³y na dzia³ania pseudoartystów.
MIC

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

• Drzwi antyw³amaniowe

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

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

Tak mi dopomó¿
Trybuna³ Konstytucyjny

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

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

Proszê Szanownych Pañstwa, PIS zaniemówi³o. Prezydent zawetowa³ ustawê degradacyjn¹. Publiczne na niego fochy, anse ….
ju¿ nigdy na Ciebie nie zag³osujê. Wygl¹da
to jak k³ótnia naæpanych neurotyków. Ja te¿
zaniemówi³em. Gdzie prawo? Ustawa, ¿e

Kto przygarnie Szani
Szani jest psiakiem doœæ m³odym du¿ym i energicznym. Jest w dobrej formie, choæ
trochê „przy koœci”. Szani kocha ludzi i kontakt z nimi. Na spacerach lubi zwróciæ na
siebie uwagê i popiskuje czasem do innych psiaków, szczególnie tych wiêkszych. WyraŸnie
widaæ, ¿e pobyt w schronisku jest dla niej du¿ym ograniczeniem. Praca na wybiegu sam
na sam pokazujê ¿e Szani jest pos³uszna, reaguje na wo³anie, na smako³yki, na kliker.
Niestety obecnoœæ innych psów j¹ rozprasza. Potrzebuje du¿o ruchu,którego przy spacerach
raz czy 2 razy w tygodniu w schronisku nie jesteœmy w stanie jej zapewniæ. Powinna
chodziæ w szelkach, gdy¿ z obro¿y mo¿e siê uwolniæ.
Kontakt w sprawie adopcji: Weronika tel. 667 036 547, Justyna tel. 783 003 754

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:
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 30 kwietnia
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

nie¿yj¹cych genera³ów mo¿e zdegradowaæ
prezydent, a resztê oficerów minister obrony narodowej bez zgody prezydenta jest
nieobliczalna, zaw³aszcza dla ¿yj¹cych
¿o³nierzy. To jest dyszenie prywatn¹ i
populistyczn¹ zemst¹. Degradacji dokonuje
s¹d wojskowy po procesie miêdzy prokuratorem a obroñc¹ i œwiadkami. Obliczalny
prezydent mo¿e uczyniæ ale ….. akt ³aski,
po wyroku s¹du, a nie wed³ug politycznego
widzimisiê. Aliœci ¿o³nierz s³u¿y swemu
narodowi i nawet jak zdradzi, nie jest
jego poddanym, którego mo¿e aktualny
pan ukaraæ. Przyk³adem p³k Kukliñski. Tak
oto doszed³em w kilka sekund do prawdy,
bo taka jest prawda. Prawda jest raz na
zawsze, a nie raz na miesi¹c w nieskoñczonoœæ. Honor i rozum kosztuj¹. Z obecnej
nieobliczalnoœci sami odeszli najbardziej
wartoœciowi oficerowie …
Wróæmy do zwierzêcych klimatów.
W sferze psiej przypadkowo odkry³em w
Legionowie - nazwijmy to - ogródek jordanowski dla psiaków. Otworzony w zesz³ym
roku. Fajny, ogrodzony ze wszelakiego
œluzami bezpieczeñstwa teren przy ulicy
Leœnej. W œrodku opony, karpy, rury do
treningu i zabawy. Czysto. Natychmiast
przywioz³em tam swojego nowego psiego
przyjaciela. Zabawa jak w piaskownicy za
dawnych lat. Inicjatywa warta polecenia.
Chcia³bym jednak tu poruszyæ w kilku
zdaniach problem tasiemczycy u kotów i
psów. W³aœnie zrobi³o siê ciep³o i nasze koty
œmielej wyruszy³y na podbój œwiata i ³owy.
Wzrasta zatem prawdopodobieñstwo zara¿enia siê tasiemcem z dwóch powodów.
Jeden banalny i niedoceniany – pch³y. Te
insekty bardzo czêsto zawieraj¹ w sobie
jajeczka tasiemca. Zwierzaki, czuj¹c uk³ucia
i œwi¹d powsta³y z powodu alergii na œlinê pche³,
odruchowo siê iskaj¹ i zjadaj¹ pojedyncze
osobniki. Druga przyczyna to zjadanie gryzoni,
które - podobnie jak pch³y - s¹ nosicielami
tasiemczycy. Niestety, istnieje mo¿liwoœæ
nabycia tej zoonozy przez cz³owieka. A my,
jako nosiciele nietypowi, odczujemy skutki
nie w jelitach, w których grasuj¹ paso¿yty
tego typu, lecz w narz¹dach wewnêtrznych.
Tam w³aœnie bêd¹ siê otorbiaæ jaja tasiemcy.
Dlatego przez ca³y rok nale¿y prowadziæ
profilaktykê przeciwpcheln¹, a przy okazji
przeciwkleszczow¹, a tak¿e profilaktycznie
odrobaczaæ co dwa najdalej co trzy miesi¹ce koty typu outdoor, czyli te wychodz¹ce
na podbój œwiata i ³owy.

nowa
gazeta
praska 7
Dom Kultury
Zacisze
ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
13.04 (pi¹tek) godz. 19.00 - Florystyka - warsztaty. Temat: Wiosenny bukiet
wizytowy. Op³ata 70 z³/2h. Wykonany bukiet jest w³asnoœci¹ uczestnika zajêæ.
14.04 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Malowany prezent - cykl warsztatów malarstwa akrylowego dla m³odzie¿y 16+ i
doros³ych. Godz. 10.00-13.00.
* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. Temat: Jak pij¹
kwiaty? I grupa - godz. 10.00, II grupa - godz. 11.00, III grupa - godz. 12.00. Op³ata 30 z³.
14.04 (sobota) - SPOT Przegl¹d M³odzie¿owych Teatrów Amatorskich. Na spektakle
wstêp wolny.
14.04 (sobota) godz. 14.00 - Warsztat integracyjny dla uczestników projektu
HOME*EU w Oœrodku dla UchodŸców. Finansowanie: Fundusz Animacji Kultury.
15.04 (niedziela) godz. 17.00 - „Moja Baœñ” wystawa ilustracji Adama
Ko³akowskiego. Wystawa czynna do 7.06.2018. Otwarciu wystawy towarzyszy koncert
„Koniugacja mi³oœci” w wykonaniu zespo³u Joanna Bejm Quintet.
15.04 (niedziela) godz. 17.00 - „Koniugacja mi³oœci” koncert w wykonaniu zespo³u
Joanna Bejm Quintet w sk³adzie: Joanna Bejm - œpiew, Dominik Ros³on - fortepian,
Dominika Rusinowska - skrzypce, Wojciech Pulcyn - kontrabas, Wojciech Kidoñ instrumenty perkusyjne. Koncert towarzyszy otwarciu wystawy.
20.04 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury: Z piosenk¹ przez 100-lecie
Niepodleg³ej Polski. Wstêp wolny.
20.04 (pi¹tek) godz. 19.00 - Florystyka – warsztaty. Temat: Wiosenna aran¿acja w
naczyniu. Op³ata 70 z³/2h. Wykonana kompozycja jest w³asnoœci¹ uczestnika zajêæ.
21.04 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. Temat: Jak dzia³a
zegar, I grupa - godz. 10.00, II grupa - godz. 11.00, III grupa - godz. 12.00. Op³ata 30 z³.
* Sitodruk na torbach - warsztaty dla dzieci w wieku 6-13 lat. Godz. 11.00-14.00. Zapisy od 7.04.
Warsztaty realizowane w ramach projektu „Dzieciaki nie p³ac¹” - Bud¿et Partycypacyjny 2018.
* Ale cyrk! Warsztaty dla dzieci. Godz. 9.30-11.00 dzieci 9-13 lat, godz. 11.15-12.45
dzieci 6-8 lat. Zapisy od 7.04.2018. Warsztaty realizowane w ramach projektu „Dzieciaki
nie p³ac¹” - Bud¿et Partycypacyjny 2018.
21.04 (sobota) godz. 14.00 - Warsztat antydyskryminacyjny dla uczestników
projektu HOME*EU w Oœrodku dla UchodŸców. Finansowanie: Fundusz Animacji Kultury.
21.04 (sobota) godz. 18.00 - „Bajkowo i jazzowo” koncert dla dzieci. Wstêp
wolny - decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ i odbiór wejœciówek. Koncert realizowany w ramach
projektu „Dzieciaki nie p³ac¹” – Bud¿et Partycypacyjny 2018.
22.04 (niedziela) godz. 17.00 - „Rebeka tañczy tango” koncert Olgi Mieleszczuk z zespo³em
Tango Attack. Goœcinnie wyst¹pi S³awa Przybylska. Wejœciówki do odbioru w kasie DK Zacisze od 4.04.
Koncert realizowany w ramach projektu „Muzycznie dla s¹siadów” - Bud¿et Partycypacyjny 2018.
24-27.04 (wtorek-pi¹tek) - Ziemia Kielecka - œladami Legionów. Wyjazd
kulturalno-integracyjny studentów UTW i Przyjació³ DK Zacisze.
25.04 (œroda) godz. 11.00 - Spotkanie wspomnieniowe Ko³a Terenowego Sybiraków
Warszawa Praga-Pó³noc.

Zapraszamy do Oratorium
CÓRKI BANDYTY, spektakl grany przez dzieci, a poœwiecony
latom 40. i 50. w Polsce, mo¿na bêdzie obejrzeæ na scenie
Oratorium ul. Kawêczyñska 53, 13 kwietnia o godz. 11. Wstêp wolny.
Jest to sztuka autobiograficzna, napisana przez nauczycielkê
prywatnej Szko³y Podstawowej im. Jerzego Popie³uszki w Z¹bkach,
Czes³awê Abramczyk, Mia³a swoj¹ premierê w siedzibie Przystanku
Historia, 14 marca br. Zaprezentowana zosta³a przez uczniów
tej szko³y. Jest to niezwykle przejmuj¹ca, autentyczna historia,
w której dzieci graj¹ dzieci - swoich rówieœników z prze³omu lat 40/50,
czasów zwyciêskiego budowania socjalizmu, a dla spo³eczeñstwa
polskiego, lat szalej¹cego terroru, kiedy pod os³on¹ nocy, za spraw¹
SB znikali rodzice, a czêsto i dzieci.... Œwietne przygotowanie
m³odych artystów, wartka akcja, skromna i prosta scenografia
daj¹ w sumie profesjonalne, przekonuj¹ce widowisko. Nic
wiêc dziwnego, ¿e premierowa widownia podziêkowa³a
m³odym artystom owacj¹ na stoj¹co. Serdecznie zapraszamy
do obejrzenia tej wyj¹tkowej sztuki. M³odych artystów wspiera
GH Niepodleg³oœæ z dowódc¹ Andrzejem Górskim.
Patronat honorowy: Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN.
Beata Bieliñska-Jacewicz
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