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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia

- korony porcelanowe

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl

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)

NE
WS

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

gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na

moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej

Docieraj z nami

 do tysiêcy klientów

reklama@ngp.pl , tel. 609-490-949

dokoñczenie na str. 8

dokoñczenie na str. 3

U podstaw dzia³añ prowa-

dz¹cych do poprawy klimatu

akustycznego stolicy le¿y

Dyrektywa 2002/49/WE Parla-

mentu Europejskiego i Rady

z dnia 25 czerwca 2002 roku

odnosz¹ca siê do oceny i za-

rz¹dzania poziomem ha³asu

w œrodowisku. Jednym z jej

istotniejszych uregulowañ jest

wprowadzenie obowi¹zku

realizacji map akustycznych, a

nastêpnie – na ich podstawie –

opracowanie programów ochrony

œrodowiska przed ha³asem.

Tworzone w cyklu 5-letnim

mapy akustyczne obrazuj¹

zanieczyszczenie œrodowiska

ha³asem pochodz¹cym ze œrodków

komunikacji drogowej, szynowej

(kolejowej i tramwajowej), lotniczej

oraz ze Ÿróde³ przemys³owych.

Mapy s¹ wynikiem modelowania

komputerowego, wykonanego

na postawie m.in. pomiarów

natê¿enia ruchu, prêdkoœci

poruszaj¹cych siê po drogach

pojazdów, typu tych pojazdów,

typu dróg itp. Najnowsza,

druga ju¿, mapa akustyczna

Warszawy sporz¹dzona zosta³a

w paŸdzierniku 2017 roku.

Poszczególne warianty mapy

s³u¿¹ nie tylko do opracowania

danych dla pañstwowego monito-

ringu œrodowiska, informowania

spo³eczeñstwa o zagro¿eniach

W trosce o dobry

klimat akustyczny
Samochód ciê¿arowy generuje ha³as rzêdu 70-90 decybeli,

start samolotu – to 120-130 decybeli. W mieœcie na ha³as

nara¿eni jesteœmy w³aœciwie nieustannie. Warszawa

opracowuje program ochrony œrodowiska przed ha³asem.

Interesuj¹ce s¹ równie¿

godziny spotkañ. Spoœród

piêciu ostatnich ods³on (licz¹c

sesjê z 25 kwietnia br.) sesji

nadzwyczajnej, a¿ trzy zosta³y

zwo³ane na godziny, w których

zainteresowani dzia³aniami

rady mieszkañcy, szczególnie

osoby aktywne zawodowo, nie

mog¹ uczestniczyæ (sesje zwo-

³ano odpowiednio na 10:15,

9:00 i 12:30). Mo¿na wrêcz

przyj¹æ, ¿e takie godziny wy-

brano celowo, by uniemo¿liwiæ

mieszkañcom kontrolê dzia³añ

rady dzielnicy (przypominamy,

¿e na Pradze Pó³noc nie ma

transmisji posiedzeñ rady w

internecie). Te obawy tylko

potwierdza fakt niepublikowania

w Biuletynie Informacji Publicz-

nej protoko³ów z posiedzeñ

rady dzielnicy pocz¹wszy od

grudnia 2017 r.

Czemu s³u¿yæ ma sesja

nadzwyczajna? Zgodnie z

wol¹ grupy radnych, inicjato-

rów sesji, do której nale¿¹

Marek Bielecki, radny nieza-

le¿ny, a przy tym bliski wspó-

³pracownik przewodnicz¹cego

rady, Ryszarda Kêdzierskiego

oraz szóstka radnych PiS,

wspominany Ryszard Kêdzierski,

jego syn, Sebastian, Teresa

Mioduszewska, Gra¿yna Szy-

mañczuk, Edyta Sosnowska

i Katarzyna Jasiñska, sesja

mia³a s³u¿yæ podsumowaniu

pierwszych dwóch lat dzia³añ

praskiego samorz¹du w ka-

dencji 2014-2018. Tyle tylko,

¿e za kilka miesiêcy odbêd¹

siê nowe wybory samorz¹dowe,

a nie widaæ koñca omawiania

licz¹cego prawie 60 pozycji

(i wci¹¿ rozszerzanego) po-

rz¹dku obrad.

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sesja nieustaj¹ca
Najd³u¿sza sesja rady dzielnicy Praga Pó³noc w bie¿¹cej

kadencji rozpoczê³a siê na pocz¹tku lutego ubieg³ego roku

i trwa do dziœ. W œrodê, 25 kwietnia, a wiêc w dzieñ ukaza-

nia siê papierowego wydania naszej gazety, prascy radni

spotkaj¹ siê na ósmej ods³onie XXXI nadzwyczajnej sesji

rady dzielnicy. Wczeœniejsze spotkania w tej formule odby³y

siê w 2017 r. - 3 i 21 lutego, 11 maja, 18 paŸdziernika i 12

grudnia – a tak¿e w 2018 r. – 16 i 23 marca. Gwoli œcis³oœci,

cztery z piêciu ostatnich posiedzeñ praskiej rady dzielnicy,

licz¹c od po³owy paŸdziernika 2017 r. do dziœ, stanowi³o

ci¹g dalszy sesji nadzwyczajnej, a pi¹te posiedzenie by³o

uroczystym spotkaniem rajców z okazji 370. rocznicy nadania

Pradze praw miejskich.

Dzieñ S¹siada to najczê-

œciej kameralne spotkania w

s¹siedzkim gronie na podwórku,

ulicy, w ogródku, przed blo-

kiem lub na skwerku. S¹siedzi

uczestnicz¹ w organizowa-

nych przez siebie piknikach;

grilluj¹, przywracaj¹ tradycjê

gier i zabaw podwórkowych.

I dobrze siê bawi¹.

Na Bródnie i osiedlu Wilno…

W tym roku po raz pi¹ty s¹-

siedzkie spotkanie odbêdzie siê

przed blokiem przy ul. Hieronima

4 na Bródnie. Co roku program

jest nieco inny, ale zawsze jest

okazja do rozmowy i zastano-

wienia siê, co mo¿emy zrobiæ

dla siebie. A przede wszystkim

- mi³o spêdziæ popo³udnie.

Ubieg³oroczne œwiêto przy-

ci¹ga³o wyj¹tkow¹ atrakcj¹.

Wieczorem odby³ siê pokaz

Kina na B(l)oku, które w tym

roku obchodzi 15-lecie. Autorem

pomys³u jest Pawe³ Sky, arty-

sta, plakacista. Mieszkañcy

obejrzeli piêæ krótkich filmów o

S¹siedzi œwiêtuj¹ na Targówku
Co roku do warszawskich obchodów Dnia S¹siada

do³¹czaj¹ kolejne grupy mieszkañców. S¹siedzi spotykaj¹

siê na prze³omie maja i czerwca. Tegoroczny wielki fina³

zaplanowano na sobotê 9 czerwca. Nie zabraknie s¹siedzkich

spotkañ na Targówku. A jak by³o w poprzednich latach?

dokoñczenie na str. 2

Prowadz¹cy dyskusjê Krzysz-

tof Michalski przedstawi³ ze-

brane przez stowarzyszenie

zagadnienia dotycz¹ce przy-

sz³oœci parku. Wprowadzenie

zebranych w historiê miejsca

Przepis

na Park Praski
18 kwietnia w wyj¹tkowej atmosferze Biblioteki S¹siedzkiej

przy ul. Targowej 56 odby³o siê spotkanie, poœwiêcone

tematowi Parku Praskiego. Sala po brzegi wype³nili zain-

teresowani tematem mieszkañcy i spo³ecznicy, senator i

radna Rady Warszawy. Nie zabrak³o te¿ urzêdników odpo-

wiadaj¹cych za park. W spotkaniu uczestniczy³ Sto³eczny

Konserwator Zabytków Micha³ Krasucki, dyrektor od roku

administruj¹cego parkiem Zarz¹du Zieleni Warszawy,

Marek Piwowarski, przedstawicielka Mazowieckiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, rzecznik prasowy

Dzielnicy Praga Pó³noc, Karol Szyszko. Przyby³ tak¿e pe-

³nomocnik inwestora Ratuszowej 6 Marcin Marcinkiewicz.

Spotkanie zorganizowane przez stowarzyszenie Porozumienie

dla Pragi by³o pierwsz¹ od bardzo dawna prób¹ ca³oœciowego

spojrzenia na Park Praski i jego problemy.

przygotowa³ Adam Lisiecki,

przywo³uj¹c obrazy z pocz¹t-

ków istnienia parku, kiedy

zbiera³o siê w nim kilkanaœcie

tysiêcy osób, gra³a orkiestra,

organizowano pokazy fajerwer-

ków. Przyby³ym zapewniano

proste rozrywki zrêcznoœciowe,

np. wspinanie siê po nat³usz-

czonym s³upie, na którego

szczycie czeka³a skromna

nagroda.

Park Praski powsta³ miêdzy

mostem Kierbedzia a dzisiej-

szym mostem Gdañskim, w

miejscu ³¹k i pastwisk. W

pó³nocnej czêœci jeszcze d³ugo

wypasano nielegalnie kozy i

inne zwierzêta gospodarskie.

Zbyt du¿e zainteresowanie

jednak szkodzi³o parkowi, co

podnosili spo³ecznicy, dzia³aj¹cy
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S¹siedzi œwiêtuj¹ na Targówku
Bródnie m.in. „Na Bródnie jest

cudnie” Mateusza Wyszo-

grodzkiego i „Tam, gdzie jest

Bródno” Wojciecha Koronkiewicza.

Filmy pokazywano na tym

samym bloku, gdzie odby³

siê pierwszy pokaz.

Nie tylko na licz¹cym kilka-

dziesi¹t lat osiedlu Bródno

s¹siedzi siê integruj¹. Idea

spotkañ s¹siedzkich wa¿na jest

tak¿e dla mieszkañców jedne-

go z najm³odszych osiedli na

Targówku – osiedla Wilno. W

poprzednich edycjach Dnia

S¹siada œwiêtowali nie tylko

Wilniacy, lecz tak¿e zaproszeni

s¹siedzi z Targówka Fabrycz-

nego i Zacisza. Dzieci chêtnie

wystawia³y buzie do malowania,

a potem bawi³y siê wielkimi

bañkami. Wa¿nym punktem

programu by³y wystêpy ma³ych

artystów ze œwietlicy Nowa

Perspektywa. Starsi korzystali

z kiermaszów, uczestniczyli w

konkursie na najlepsze ciasto.

Du¿e zainteresowanie wzbu-

dzi³y warsztaty florystyczne, a

tak¿e rozmowy o bud¿ecie

partycypacyjnym. Powsta³y

wówczas pierwsze plany, jakie

wnioski z³o¿yæ do najbli¿szej

edycji bud¿etu.

… na Zaciszu

Na podwórku przed blokiem,

podobnie, jak w przypadku

s¹siadów z Hieronima 4, bawili

siê mieszkañcy ul. Wyspowej 1

i zaproszeni goœcie. W programie

by³o m.in. pieczenie kie³basek

na grillu, konkursy z nagrodami

dla dzieci, S¹siedzki Konkurs

Kulinarny z nagrodami ,,Najlepsze

ciasto lub potrawa na Wyspie”,

gry i zabawy sportowe dla

dzieci i doros³ych, atrakcje dla

najm³odszych przygotowane

przez pobliskie przedszkole

TUKAN. Wa¿nym elementem

spotkania by³o g³osowania na

projekty z bud¿etu partycypacyj-

nego -organizatorzy zapewnili

tak¹ mo¿liwoœæ.

Dzieñ S¹siada organizuje od

lat Dom Kultury Zacisze przy

ul. Blokowej 1. W poprzednich

latach mieszkañcy uczestniczyli

m.in. w pchlim targu: s¹siedzkiej

wymianie i sprzeda¿y rzeczy

u¿ywanych lub niepotrzebnych;

bezp³atnych zajêciach dla dzieci:

Lego Kreatywne budowanie,

Ma³e ArchiTekturki, Bajkowy

Œwiat Plastyki. By³o te¿ rodzinne

sadzenie rozsad pod has³em

„100 sadzonek dla 100 rodzin”,

a tak¿e – podobnie jak na

Wyspowej – prezentacja i g³o-

sowanie na projekty zg³oszone

dokoñczenie ze str. 1

w ramach bud¿etu partycypa-

cyjnego.

To oczywiœcie tylko kilka

przyk³adów z Targówka. Obchody

Dnia S¹siada odbywaj¹ siê te¿

w innych miejscach.

Maj miesi¹cem s¹siadów

Dzieñ S¹siada jest oficjal-

nym œwiêtem obchodzonym

w ponad 30 krajach Europy

i w Kanadzie. W Europie

zaczêli Francuzi w 2000 r.

W tym roku Europejski Dzieñ

S¹siada przypada na 29

maja. Od 2007 r. imprezy

organizowane s¹ w kilkuna-

stu miastach Polski, m.in. w

Gdañsku, Katowicach, £odzi,

Poznañ, Warszawie, Wiœle i

Wroc³awiu. W stolicy s¹-

siedzk¹ aktywnoœæ wspiera

od 2009 r. Q-Ruch S¹siedzki

dzia³aj¹cy przy Centrum

Wspierania Aktywnoœci Lo-

kalnej CAL ul. Paca 40.

Jolanta Zientek-Varga

– Z powodzeniem kontynu-

ujemy d³ugoterminowy plan

zrównowa¿onego rozwoju dla

ca³ej Grupy. Do g³ównych jego

celów nale¿¹: ekologiczne po-

dejœcie do œrodowiska i zmiany

postaw ludzi na bardziej zaan-

ga¿owane, szczególnie w naj-

bli¿szym dla siebie otoczeniu –

mówi Jakub Skwar³o, dyrektor

operacyjny Unibail-Rodamco na

Europê Centraln¹. – Do 2030

roku chcemy zmniejszyæ a¿ o

po³owê emisjê dwutlenku wêgla,

a tak¿e wspieraæ lokalne zatrud-

nienie dziêki miejscom pracy

w naszych centrach handlowych

– dodaje Jakub Skwar³o.

„Pracuj z nami” to polska

wersja spo³ecznego programu

„UR for Jobs”, wdra¿anego w

kilku europejskich krajach. W

zesz³ym roku program obj¹³

15 centrów handlowych, w tym

tak¿e Galeriê Wileñsk¹. W ubie-

g³orocznej edycji targów pracy

wziê³o czynny udzia³ 43 kandy-

datów programu „Pracuj w Wi-

leñskiej” i zosta³o podpisanych

29 umów o pracê, co da³o war-

szawskiej Galerii najlepszy wynik

w ca³ej europejskiej Grupie.

– Program stawia, podobnie jak

w zesz³ym roku, na trzy podstawo-

we cele: spo³eczny, wewnêtrzny i

zewnêtrzny. Pierwszy z nich to

pomoc w znalezieniu zatrudnienia

wœród m³odych osób, drugi cel

obejmuje zaanga¿owanie wielu

spoœród pracowników firmy we

wspólne dzia³ania, natomiast trzeci

wp³ywa na wzmocnienie pozytywnych

relacji z naszymi partnerami: na-

jemcami, dostawcami, kontrahen-

tami oraz lokalnymi instytucjami –

mówi Marta Chojnacka, dyrektor

Galerii Wileñskiej.

W ramach inicjatywy zapla-

nowano szkolenia skierowane

do m³odych ludzi w wieku do 30

lat, które odbêd¹ siê w terminie

od 21 do 23 maja. Pracownicy

Unibail-Rodamco w³¹cz¹ siê w

szereg dzia³añ, przewidzianych

dla przysz³ych pracowników, na

zasadzie wolontariatu.

Edukacja i zawodowy rozwój

– 9 kwietnia ruszy³a rekrutacja

na szkolenia, do 11 maja osoby

chêtne mog¹ zarejestrowaæ siê na

platformie: www.pracujznami.com.pl.

Planujemy przeszkoliæ nawet

oko³o 100 osób. Podczas szkoleñ,

trwaj¹cych minimum szeœæ godzin

w kilkuosobowych grupach,

odbêd¹ siê m.in. rozmowy z

doradcami zawodowymi, zostan¹

przedstawione oferty pracy od na-

szych najemców bior¹cych udzia³

w projekcie, a tak¿e rozmowy re-

krutacyjne, które równie¿ bêd¹

mia³y miejsce 25 maja podczas

Targów Pracy – dodaje Marta

Nowicka, dyrektor Galerii Mokotów.

Targi Pracy w Galerii Wileñskiej

odbêd¹ siê dzieñ wczeœniej,

czyli 24 maja.

Struktura warsztatów obejmie

takie zagadnienia, jak komuni-

kacja, obs³uga klienta, ale tak-

¿e oprowadzenie po galeriach,

a w szczególnoœci zapoznanie

z ofert¹ najemców-partnerów

programu, którzy zaoferuj¹ miej-

sca pracy dla przysz³ych pra-

cowników. Obecnie udzia³ w

projekcie w Galerii Wileñskiej

zadeklarowa³y takie marki, jak:

Carrefour, Leroy Merlin, Go

Sport, Amrit, Ksiêgarnia Œwiat

Ksi¹¿ki, Green It, McDonald’s,

Play, Solid Security i Badford

Continental Group, a tak¿e

nale¿¹ce do koncernu LPP

marki: Reserved, House, Mohito,

Cropp i Sinsay, podczas gdy w

Galerii Mokotów s¹ to: Tokyo

Sushi, Super Prezenty, Wrap

Me, Salad Story, Wittchen, Ksiê-

garnia Œwiat Ksi¹¿ki, Play, Pa-

smanteria Bocian, North Fish,

Carrefour, Starbucks, Hexeline,

Peek&Cloppenburg, McDonald’s,

Olsen, Go Sport, Courir, Solid

Security, Amlux i Veolia.

Finalnie pracê w warszawskich

galeriach ma znaleŸæ co najmniej

60 osób na minimum szeœæ mie-

siêcy. Partnerstwo w projekcie

zadeklarowa³y organizacje – na

Pradze: Stowarzyszenie Ser-

duszko dla Dzieci, Centrum

Wspierania Rodzin „Rodzinna

Warszawa” oraz Fundacja Roz-

woju Osobistego Start-GO!, a na

Mokotowie: Dom kultury KADR,

Fundacja Innowacja i Wiedza

oraz Centrum Edukacji Liderskiej.

Oferta pracy bêdzie zró¿nico-

wana, pocz¹wszy od bran¿ takich,

jak sprzeda¿ detaliczna, catering,

ochrona, sprz¹tanie, dostawy i

logistyka. Jednym z kluczowych

elementów programu bêdzie w³¹-

czenie siê w ramach wolontariatu

pracowników Unibail-Rodamco,

którzy zaanga¿uj¹ siê w organi-

zacjê szkoleñ i Targów Pracy.

Program jest ju¿ szeroko

komunikowany, w tym w kana-

³ach cyfrowych obu Galerii, w

komunikacji miejskiej oraz po-

przez ulotki dystrybuowane w

lokalnych urzêdach i szko³ach.

Ca³a inicjatywa zosta³a objêta

patronatami burmistrza Dzielnicy

Praga-Pó³noc oraz burmistrza

Dzielnicy Mokotów.

W 2017 roku w 15 krajach w

ramach programu „UR for Jobs”,

we wszystkich regionach, w

których operuje Unibail-Rodam-

co, 441 m³odych osób uzyska³o

³¹cznie 18 000 godzin szkoleñ.

„Pracuj z nami”
To ju¿ druga edycja wa¿nego spo³ecznie programu

w³aœciciela i zarz¹dcy warszawskich centrów handlowych,

firmy Unibail-Rodamco. W tym roku do Galerii Wileñskiej

do³¹czy³a Galeria Mokotów.

56 procent uczestników, czyli

a¿ 250 osób, znalaz³o zatrud-

nienie albo rozpoczê³o naukê,

która pozwoli im uzyskaæ od-

powiednie kwalifikacje. To

wa¿na inicjatywa spo³eczna,

bowiem w Europie a¿ 20 procent

m³odych ludzi do 25. roku

¿ycia jest bezrobotnych.

Docelowo, do koñca 2020

roku, program „UR for Jobs” ma

byæ wdro¿ony we wszystkich

centrach handlowych Unibail-

Rodamco, których obecnie w

ca³ej Europie jest 67. Za³o¿e-

niem projektu jest kreowanie

co roku a¿ 1 000 nowych

miejsc pracy.                      JK

W sobotê 14 kwietnia w Gale-

rii Wileñskiej odby³y siê kolejne

warsztaty z cyklu „Zostañ pra-

skim mistrzem”. Tym razem cho-

dzi³o o mistrza sztuki radiowej.

Przestrzeñ w strefie zabaw na

drugim piêtrze Galerii Wileñskiej

zmieni³a siê w radiowe studio.

Warto przypomnieæ, ¿e Praga ma

w tej dziedzinie bogate tradycje.

To w³aœnie na Pradze, przy ulicy

Ma³ej, mieszka³ prekursor polskiej

radiofonii, in¿ynier W³adys³aw Ra-

bêcki, o którym zreszt¹ nasza ga-

zeta pisa³a  w jednym z odcinków

cyklu „Historia praskich rodów”. To

równie¿ z Pragi, z ma³ego studia

przy ulicy Targowej 63, 16 marca

1945 roku nadano pierwsz¹ powo-

jenn¹ audycjê radiow¹. Nie mo¿-

na tak¿e zapomnieæ, ¿e niedaleko

Galerii Wileñskiej, przy ulicy Ratu-

szowej 11 od prawie 90 lat dzia³a

Instytut Tele- i Radiotechniczny.

Tak wiêc wybór tematu przewod-

niego dla warsztatów dla ma³ych

praskich mistrzów by³ jak najbar-

dziej uzasadniony.

W programie warsztatów

prowadzonych przez Stowarzy-

szenie Serduszko dla Dzieci

odby³o siê wiele interesuj¹cych

zajêæ. Uczestnicy warsztatów

mogli umeblowaæ w³asne studio

radiowe, a przy okazji dowie-

dzieæ siê, jakie s¹ niezbêdne

elementy, aby takie studio funk-

cjonowa³o. Urz¹dzone studio to

by³ pierwszy krok do stworze-

nia w³asnej marki radiowej,

któr¹ nastêpnie trzeba by³o

rozreklamowaæ w³asnorêcznie

stworzonym plakatem.

Ka¿dy móg³ wczuæ siê te¿ w

rolê goœcia zaproszonego do

studia i udzieliæ wywiadu dzien-

nikarzowi RadiaPraga.pl. Z

zebranych materia³ów powsta³

interesuj¹cy reporta¿, a na pod-

stawie scenariusza opartego na

popularnych wierszach Osieckiej,

Tuwima i Brzechwy, uczestnicy

warsztatów nagrali s³uchowisko.

Zarówno s³uchowisko, jak i wy-

wiady, bêd¹ emitowane w kolej-

ne czwartki w Praskiej Audycji

S¹siedzkiej w Radio Praga, po-

miêdzy godzin¹ 16-18.

By³y te¿ konkursy. Ogólnie wia-

domo, ¿e dla radiowca nie ma nic

wa¿niejszego ni¿ dobra dykcja,

tote¿ mali radiowcy uczestniczyli w

konkursach dla ³amaczy jêzyko-

wych. Nagrody ufundowa³ sklep

Tiger. Du¿¹ atrakcj¹ wydarzenia

by³ tak¿e quiz wiedzy radiowej, któ-

rego zwyciêzcy zostali zaproszeni

do Radia Praga, gdzie bêd¹ mogli

poprowadziæ w³asn¹ audycjê.

Joanna Kiwilszo

Mistrzowie radia w Galerii Wileñskiej
Co to jest s³uchowisko, jak wygl¹da studio radiowe i czy

³atwo byæ reporterem – tego wszystkiego mog³y dowiedzieæ

siê dzieci podczas kolejnych warsztatów z cyklu „Zostañ

praskim mistrzem” zorganizowanych w Galerii Wileñskiej.
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STOMATOLOGICZNY

BONA-FIDES

• PROTEZY  • ORTODONCJA

• STOMATOLOGIA

ZACHOWAWCZA

Najni¿sze ceny w Warszawie!

Piaskowanie - gratis!

ul. Brzeska 12

(przy Szkole Techników i Higienistek)

tel. 22 621-41-21

511-154-381

Meble

na wymiar

• szafy

• kuchnie

• pawlacze

• i inne zabudowy

tel. 668 599 679

Stolarz z Targówka

W trosce o dobry klimat akustyczny
œrodowiska ha³asem, ale tak¿e

s¹ wykorzystywane m.in. przy

tworzeniu planu zagospodaro-

wania przestrzennego. Jednak

podstawowym celem powstania

tego dokumentu jest tworzenie

d³ugofalowej polityki walki z

ha³asem – na podstawie mapy

powstanie „Program ochrony

œrodowiska przed ha³asem”,

który po uchwaleniu nastêpnie

przez Radê m.st. Warszawy,

stanie siê aktem prawnym.

Poprzedzaj¹ to konsultacje

spo³eczne. 27 marca i 9 kwiet-

nia, w Centrum Kreatywnoœci

Targowa odby³y siê spotkania

konsultacyjne, na których za-

prezentowano proponowane

dzia³ania prowadz¹ce do po-

prawy klimatu akustycznego

miasta. Mo¿na je podzieliæ na

techniczne i organizacyjne.

Do tej pierwszej grupy nale¿¹

takie rozwi¹zania, jak ciche

nawierzchnie drogowe, na-

sadzenia zieleni izolacyjnej

czy poprawa w³aœciwoœci aku-

stycznych pojazdów samocho-

dowych, to znaczy zastosowanie

korzystnych akustycznie bie¿-

ników opon, skuteczniejszych

uk³adów t³umików, cichszych

uk³adów napêdowych. Sposoby

organizacyjne to w³aœciwe za-

rz¹dzenie ruchem drogowym,

np. nocne ograniczenie prêd-

koœci, ograniczenie ruchu

pojazdów ciê¿kich czy te¿

dokoñczenie ze str. 1 zwiêkszenie p³ynnoœci ruchu

pojazdów poprzez, m.in. stero-

wanie sygnalizacj¹ œwietln¹ czy

budowê rond.

Na obu spotkaniach miesz-

kañcy Warszawy zg³aszali

swoje uwagi dotycz¹ce miejsc

najbardziej nara¿onych na ha-

³as i domagali siê konkretnych

rozwi¹zañ. Najwiêcej czasu

podczas dyskusji poœwiêcono

uci¹¿liwoœci ha³asu lotniczego

pochodz¹cego z lotniska War-

szawa-Babice. Mieszkañcy

Bielan skar¿yli siê na niesto-

sowanie siê pilotów do proce-

dury krêgu nadlotniskowego i

postulowali zupe³ne wyelimi-

nowanie lotów szkoleniowych

i komercyjnych. Jednak nie jest

to prosta sprawa, gdy¿ lotnisko

Babice, znane równie¿ pod

nazw¹ lotnisko Bemowo, nie

jest w³asnoœci¹ miasta. Jed-

nym z jego u¿ytkowników jest

Aeroklub Warszawski, który

zosta³ tu przeniesiony po ode-

braniu mu terenu na Goc³awiu,

przeznaczonego pod osiedle.

W konsultacjach brali równie¿

udzia³ przedstawiciele prawo-

brze¿nej Warszawy. Mieszkañcy

ulicy G³êbockiej zwracali uwa-

gê na uci¹¿liwoœæ Trasy S8.

Otwarcie nowo wybudowanego

odcinka trasy S8 (obwodnicy

Marek) w grudniu 2017 r. nie-

w¹tpliwie usprawni³o komuni-

kacjê w kierunku Warszawy,

skracaj¹c znacz¹co czas do-

jazdu kierowców do stolicy w

godzinach porannych oraz

wyjazd ze stolicy w godzinach

popo³udniowych. Jednak¿e

sprawna komunikacja drogowa

na omawianym odcinku drogi

krajowej spowodowa³a znacz-

ny wzrost liczby kierowców,

którzy wybrali drogê S8 jako

dogodny dojazd do Warszawy,

a co za tym idzie, wiêksze na-

tê¿enie ha³asu w tym rejonie.

Jak zapewnia Magdalena

Rawicka-Polnik z Biura Ochrony

Œrodowiska m.st. Warszawy,

wszystkie uwagi i wnioski zg³o-

szone przez mieszkañców

podczas konsultacji spo³ecz-

nych zostan¹ merytorycznie

rozpatrzone. Informacja, czy i w

jakim zakresie poszczególne

zg³oszenia zosta³y uwzglêd-

nione w Programie, zostanie

ujêta w opracowaniu pod

nazw¹ „Raport z konsultacji

Programu ochrony œrodowiska

przed ha³asem dla m.st. War-

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ko-

deks 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 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany ostatecznej

decyzji Nr 55/CP/2017 z 13 wrzeœnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na

budowie sieci wodoci¹gowej DN 100 mm Lca 55 m, na

czêœciach dz. ew. nr 3, 57/12 z obrêbu 40104 oraz na czêœci

dz. ew. nr 32 z obrêbu 4-02-28 w ul. Pochy³ej i Modliñskiej w

Warszawie na terenie dzielnicy Bia³o³êka, w zakresie zmiany

œrednicy sieci wodoci¹gowej z DN 100 mm na DN 150 mm.

Zgodnie z Art. 155. Kpa Decyzja ostateczna, na mocy, której

strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie za zgod¹

strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji

publicznej, który j¹ wyda³, je¿eli przepisy szczególne nie

sprzeciwiaj¹ siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia

za tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.

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.

Nie z³o¿enie zastrze¿eñ przez strony postêpowania,

organ uzna za zgodê na zmianê ww. decyzji.

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.

Sesja nieustaj¹ca
Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Mo¿na raczej przyj¹æ, ¿e sesja

nadzwyczajna s³u¿y celowej

obstrukcji dzia³añ praskiego

samorz¹du oraz utrzymywaniu

w niepewnoœci zarz¹du dzielnicy

(na dwóch poprzednich sesjach

w kuluarach kr¹¿y³y plotki o pla-

nach odwo³ania wiceburmistrza

Iskry i zast¹pienia go przez Bie-

leckiego) i dyrektorów jednostek

organizacyjnych ze wzglêdu na

umieszczenie w harmonogramie

sesji w¹tków dotycz¹cych nie-

mal wszystkich spraw, z jakimi

samorz¹d mierzy siê na co

dzieñ. Trzeba przy tym pamiêtaæ,

¿e spotkania radnych w ramach

sesji nadzwyczajnej mog¹ byæ

zwo³ywane w praktyce z dnia na

dzieñ, a o poszerzeniu porz¹dku

obrad decyduj¹ inicjatorzy, w tym

przedstawiciel grupy radnych,

którym w przypadku XXXI sesji

jest Bielecki.

W¹tpliwe, by XXXI sesja

zakoñczy³a siê w œrodê, 25

kwietnia. Raczej mo¿na siê

spodziewaæ, ¿e zakoñczy siê

wraz z wyborami samorz¹do-

wymi. Pytanie, jakie do tego

czasu niespodzianki czekaj¹

mieszkañców Pragi?

          JO

dokoñczenie ze str. 1

szawy”. Opracowanie to sta-

nowiæ bêdzie za³¹cznik do

Programu i zostanie udostêp-

niony na stronach Urzêdu

m.st. Warszawy poœwiêconych

Mapie akustycznej: http://

w w w. m a p a a k u s t y c z n a -

.um.warszawa.pl oraz Biulety-

nu Informacji Publicznej m.st.

Warszawy: http://bip.warsza-

wa.pl/Menupodmiotowe/biura

urzêdu/OS/default.htm

Joanna Kiwilszo

PODZIÊKOWANIE

Serdecznie dziêkujê ekipie Shabby Chic Coffee and Wine

przy ul. Piwnej 20/26 za profesjonalizm i fantastyczne

zachowanie, czego doœwiadczy³am na pocz¹tku kwietnia.

Mimo du¿ej liczby powstaj¹cych obecnie lokali jest to wci¹¿

niestety rzadkoœci¹. Dlatego chêtnie bêdê poleca³a Shabby Chic

Coffee and Wine wszystkim, który nie tylko chc¹ smacznie zjeœæ

i wypiæ, ale tak¿e dobrze siê poczuæ w tutejszej atmosferze.

B. Szyd³owska
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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

Victoria Dom Spó³ka Akcyjna, ul. Katy Grodziskie 105, 03-289

Warszawa, reprezentowana przez pe³nomocnika Andrzeja

Czaplickiego, z³o¿ony 4 kwietnia 2018 r., o wydanie decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

polegaj¹cej na budowie sieci kanalizacyjnej na czêœciach

dz. ew. nr 253/4, 253/5, 208 z obrêbu 4-07-03, w rejonie ulic

Szlacheckiej i Bia³o³êckiej 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.

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

YIT Development Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa,

reprezentowanego przez Ryszarda P³otnickiego, z³o¿ony

dnia 23 lutego 2018 r. i zmieniony dnia 22 marca 2018 r. oraz

28 marca 2018 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci ciep³owniczej

osiedlowej do zespo³u zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

ul. Klasyków (dz. nr ew. 21/6, 21/25, 6/2, 6/3, 6/4 z obr. 4-04-05)

na dz. nr ew. 5/3, 7/3, 1/2, 5/2, 1/1 z obr. 4-03-19; dz. nr ew.

20/1 z obr. 4-01-28 przy ul. Mehoffera, Modliñskiej 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.

Od 19 marca do 18 kwietnia

mo¿na by³o zapoznaæ siê z

projektem miejscowego planu

zagospodarowania Trasy Mostu

Pó³nocnego na odcinku od

ulicy Modliñskiej do Trasy

Olszynki Grochowskiej, wy-

³o¿onym w siedzibie Biura

Architektury i Planowania

Przestrzennego Urzêdu m.st.

Warszawy. Publiczna dyskusja

nad przyjêtymi w projekcie

rozwi¹zaniami odby³a siê 9

kwietnia w sali konferencyjnej

urzêdu Bia³o³êki.

Trasa Mostu Pó³nocnego

jest elementem obwodnicy

Warszawy. Odcinek za wêz³em

z ulic¹ Modliñsk¹ w kierunku

wschodnim to jej III etap, który

jest ci¹gle w fazie projektów

i nie wiadomo, kiedy bêdzie

zrealizowany. Mieszkañcy

terenów przeznaczonych pod

budowê ¿yj¹ w zawieszeniu.

Na spotkaniu w ratuszu nadal

nie otrzymali ¿adnych kon-

kretnych informacji, ani co do

terminu budowy, ani co do

rozwi¹zañ technicznych. Na-

tomiast na propozycjê modyfi-

kacji projektu i przesuniêcia

Trasy w kierunku Polfy us³y-

szeli, ¿e jest to niezgodne ze

Studium, a wiêc niemo¿liwe.

Mieszkañcy argumentowali,

¿e w ci¹gu d³ugiej historii

Trasy du¿o wokó³ siê zmieni³o,

poupada³y ca³kowicie lub czê-

œciowo zak³ady przemys³owe,

mo¿na by wykorzystaæ tereny

poprzemys³owe i przez nie

poprowadziæ inwestycjê, nie

niszcz¹c wieloletniego dorob-

ku ca³ych rodzin. Chodzi tu

przede wszystkim o gospodar-

stwa ogrodnicze Majlertów i

Krzy¿anowskich. Niestety,

okazuje siê, ¿e przebieg Trasy

jest nie do ruszenia.

Ludwik Majlert wspomnia³,

¿e pierwsz¹ mapê z wytyczo-

na Tras¹ Mostu Pó³nocnego

otrzyma³ w 1974 roku. Projekt

prezentowany 9 kwietnia w

bia³o³êckim ratuszu niczym

siê od niej nie ró¿ni. Ogromny

wêze³ z ulic¹ Marywilsk¹ usy-

tuowany jest dok³adnie na

terenie posiad³oœci Marcelin,

co oznacza ca³kowit¹ likwi-

dacjê wielopokoleniowego

gospodarstwa ogrodniczego.

- Od ponad 100 lat pracuje-

my dla miasta, poza funkcjami

us³ugowymi, spe³niamy te¿

funkcje edukacyjne; dziwne,

¿e miasto pozwala na znisz-

czenie tak cennej wielopoko-

leniowej tradycji – powiedzia³

Ludwik Majlert.

- Jestem zablokowana od

40 lat – doda³a El¿bieta Majlert,

radna Rady Warszawy I i II

kadencji. – Zabieracie gospo-

darstwo brata, moje dzielicie na

pó³, nie mo¿emy siê rozwijaæ

ani inwestowaæ. Wielokrotnie

sk³ada³am uwagi i propozycje

niewielkiego  przesuniêcia trasy

– nic nie zosta³o uwzglêdnione.

Wydawa³oby siê, ¿e miasto

powinno dbaæ o swoje tradycje.

Ogrody Ulrichów ju¿ dawno nie

istniej¹. Tymczasem ogrody

Majlertów, które przetrwa³y

ró¿ne dziejowe zawieruchy,

œwietnie do tej pory funkcjo-

nuj¹ i zaopatruj¹ Warszawê w

szparagi i cukinie, mia³yby siê

nie oprzeæ trasie szybkiego

ruchu?

Jeden z dyskutantów spotka-

nia konsultacyjnego w sprawie

MPZP Trasy Mostu Pó³nocnego

powiedzia³, ¿e plan zagospoda-

rowania musi s³u¿yæ spo³e-

czeñstwu, a ten plan jest dla

mieszkañców niekorzystny.

Mo¿e wiêc jednak warto zasta-

nowiæ siê nad jego zmian¹.

Uwagi w sprawie MPZP

Trasy Mostu Pó³nocnego

mo¿na sk³adaæ do Prezydenta

m.st. Warszawy za poœred-

nictwem Biura Architektury i

Planowania Przestrzennego,

ul. Marsza³kowska 77/79,

00-683 Warszawa, do 14 maja

2018 roku.

Joanna Kiwilszo

Co dalej z Tras¹?

W Bia³o³êce rusza pilota¿owy program, wyd³u¿aj¹cy godziny pracy urzêdu dzielnicy. Od

7 maja do 30 czerwca poniedzia³kowe godziny urzêdowania zostan¹ wyd³u¿one o jedn¹

godzinê - do 19:00, natomiast godziny urzêdowania w czwartki zostan¹ wyd³u¿one a¿ o

trzy godziny, tak¿e do 19:00. Jeœli pilota¿owy program siê sprawdzi, od wrzeœnia zostanie

wdro¿ony na sta³e nie tylko w Bia³o³êce, ale tak¿e w pozosta³ych dzielnicach Warszawy.

***

16 kwietnia og³oszono przetarg na budowê ulicy Liczyd³o na odcinku od  Ekspresowej do

wjazdu na teren Niepublicznej Szko³y Podstawowej im. J. Korczaka. Wed³ug projektu dotychcza-

sow¹ nawierzchniê z trylinki zast¹pi kostka betonowa, zbudowany zostanie tak¿e jednostronny

chodnik. W planach jest przebudowa sieci gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i oœwietlenia. Na

sk³adanie ofert pozosta³o niewiele czasu. Termin up³ywa bowiem 30 kwietnia o godzinie 10:00.

***

W ramach likwidacji barier architektonicznych w bia³o³êckim ratuszu zosta³a zainstalowana

platforma przyschodowa, przeznaczona dla osób maj¹cych problemy z poruszaniem siê.

Platforma znajduje siê na pierwszym piêtrze, przy schodach prowadz¹cych do sali

konferencyjnej, gdzie odbywaj¹ siê m.in. sesje rady dzielnicy. Obs³uga platformy o udŸwigu

225 kg jest intuicyjna i prosta, odbywa siê za pomoc¹ kilku przycisków. Urz¹dzenie

zosta³o wyposa¿one w dwie barierki ochronne, zaœ na jego podeœcie znajduje siê materia³

antypoœlizgowy. Platforma porusza siê w tempie 0,1 m na sekundê.                     (egu)

Plany tej trasy istniej¹ od 40 lat. Od 40 te¿ lat nic siê w tej

kwestii nie dzieje, a mieszkañcy maj¹ zwi¹zane rêce. Uczestnicy

spotkania konsultacyjnego w bia³o³êckim ratuszu nie kryli

roz¿alenia i nie szczêdzili urzêdnikom uwag krytycznych.

Bia³o³êka w soczewce
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Na podstawie art. 11d ust. 5 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.), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 poz. 1868, ze zm.),

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta

sto³ecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438, ze zm.),

ZAWIADAMIAM,

o wszczêciu postêpowania na wniosek z³o¿ony 26 marca 2018 roku

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji

drogowej w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy polegaj¹cej na

budowie odcinka drogi gminnej publicznej od ulicy Orneckiej

oraz rozbudowy drogi publicznej gminnej - ulicy Orneckiej

na odcinku w rejonie skrzy¿owania z projektowana drog¹.

Inwestycja drogowa realizowana bêdzie na terenie dzia³ek

z obrêbu 4-05-01, oznaczonych w ewidencji gruntów nr:

20/6 (dzia³ka do wydzielenia z dotychczasowej dz.nr 20/2),

24/2 (dzia³ka do wydzielenia z dotychczasowej dz.nr 24),

28/9 (dzia³ka do wydzielenia z dotychczasowej dz.nr 28/2),

37/3, 37/4 (dzia³ki do wydzielenia z dotychczasowej dz.nr 37),

28/8 (dzia³ka do wydzielenia z dotychczasowej dz.nr 28/4),

36/4 (dzia³ka do wydzielenia z dotychczasowej dz.nr 36/2).

W ramach przedmiotowej inwestycji istnieje obowi¹zek:

1. budowy sieci uzbrojenia terenu tj. kabla energetycznego

dla potrzeb oœwietlenia drogi na terenie czêœci dzia³ek

ewidencyjnych nr 1/2 i nr 52 z obrêbu 4-16-09,

2. przebudowy sieci uzbrojenia terenu tj. sieci telekomu-

nikacyjnej na terenie objêtym inwestycj¹ drogow¹ oraz

na terenie czêœci dzia³ek ewidencyjnych nr 35/15, 35/16,

36/1, 38 z obrêbu 4-05-01.

Dzia³ki planowane do przejêcia przez jednostkê samorz¹du

terytorialnego (m.st. Warszawa):

20/6 (wydzielanej z dz. nr 20/2), 24/2 (wydzielanej z dz. nr 24),

28/9 (wydzielanej z dz. nr 28/2), 37/3 i 37/4 (wydzielanych z dz. nr 37),

28/8 (wydzielanej z dz. nr 28/4), 36/4 (wydzielanej z dz. nr 36/2)

z obrêbu 4-05-01.

Stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z aktami sprawy oraz

zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w Urzêdzie Dzielnicy

Bia³o³êka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: 22 51 03 193,

pokój nr 404c, w godzinach poniedzia³ek 8-16, czwartek 14-16,

do czasu wydania decyzji, nie krócej ni¿ 14 dni od dnia ukazania

siê obwieszczenia w prasie lokalnej.

Sesje LV, LVI i LVII Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Opozycyjni radni, którzy w

istocie byli pomys³odawcami

stanowiska, zarzucili koalicji

rz¹dz¹cej, i¿ ta nie chcia³a

dopuœciæ owego stanowiska i

odwo³a³a sesjê, na której mia³o

byæ ono g³osowane, po czym

przygotowa³a w³asne stanowisko

i zwo³a³a sesjê w innym termi-

nie, pragn¹c przed wyborami

samorz¹dowymi przypisaæ so-

bie zas³ugi zwi¹zane z lobbowa-

niem na rzecz budowy metra w

Bia³o³êce. Opozycja zarzuci³a

koalicji rz¹dz¹cej, ¿e ta stosuje

ostatnio przewrotny zabieg nie-

podpisywania projektów uchwa³

i stanowisk opozycji np. przez

skarbnika dzielnicy, prawników,

itp., tak by owe uchwa³y i stano-

wiska nie mog³y byæ wprowa-

dzane do porz¹dku obrad sesji.

Apel o zgodê

Dyskusja na temat stanowiska

w sprawie budowy metra w

Bia³o³êce dotyczy³a tak¿e ewen-

tualnego, przysz³ego przebiegu

linii. Ostateczna konkluzja

by³a taka, i¿ przebieg metra

nie powinien byæ przes¹dzany,

od tego s¹ bowiem fachowcy.

Jedno jest pewne – metro po-

winno obs³ugiwaæ najgêœciej

zaludnione obszary Bia³o³êki.

Radna Joanna Rabiczko

apelowa³a do radnych z obu

stron sceny samorz¹dowej,

by przyj¹æ stanowisko bez

ogl¹dania siê na to, czyje ono

jest – „(…) Metro nie jest PiS,

nie jest PO czy RdB. Ono jest

wszystkich i jest dla mieszkañ-

ców. PrzejdŸmy do g³osowania

i zakoñczmy dyskusjê”

Wiktor Klimiuk poprosi³, by

daæ szansê wypowiedzenia siê

obecnym na sali mieszkañcom.

Pawe³ Tyburc, przewodnicz¹cy

rady, który wczeœniej, na wnio-

sek Joanny Rabiczko zarz¹dzi³

g³osowanie nad zamkniêciem

dyskusji, stwierdzi³, ¿e ju¿ nie

mo¿e dopuœciæ do niej. Po

naleganiach zgodzi³ siê na

g³osy mieszkañców.

Ró¿ne trasy metra

Pierwsza z zabieraj¹cych

g³os mieszkanek wnioskowa³a,

by w stanowisku wskazaæ prze-

bieg przysz³ej linii metra i

stwierdzi³a, ¿e jedyn¹, logiczn¹

tras¹ jest ta biegn¹ca od stro-

ny Zielonej Bia³o³êki, jako ¿e na

granicy Targówka i Zielonej

Bia³o³êki w³aœnie, zakoñczy siê

pó³nocno-wschodni odcinek II

linii metra. Inna z mieszkanek

wypomnia³a radnemu Walde-

marowi Roszakowi, ¿e ten w

minionej kampanii wyborczej

obiecywa³ wspieranie zabiegów

o budowê metra na Bia³o³êce i

nic w tym kierunku nie zrobi³.

Ta sama mieszkanka wskaza-

³a inny przebieg metra, które

wedle niej powinno startowaæ

na Marymoncie i pokonywaæ

Wis³ê Mostem Pó³nocnym, a

wiêc odkrywkowo i przebiegaæ

przez najbardziej zaludnione te-

reny Bia³o³êki - przez Tarchomin

i Nowodwory. W odpowiedzi

radny Roszak zaprotestowa³,

twierdz¹c, ¿e zawsze optowa³

za metrem. Ostatecznie stano-

wisko w sprawie budowy metra

w Bia³o³êce zosta³o przyjête

jednog³oœnie.

Bez wiêkszych kontrowersji

Punkty kolejnej, LVI sesji

realizowane by³y w miarê

zgodnie, bez wiêkszych kontro-

wersji. W taki w³aœnie sposób

zaopiniowano projekt uchwa³y

Rady m.st. Warszawy w sprawie

ustalenia zasad usytuowania

w stolicy miejsc sprzeda¿y i

podawania napojów alkoholo-

wych oraz projekt uchwa³y w

sprawie ustalenia maksymalnej

liczby zezwoleñ na sprzeda¿

napojów alkoholowych. Prze-

g³osowano ponadto zmiany

w bud¿ecie na ten rok.

Do porz¹dku obrad dodany

zosta³ punkt dotycz¹cy przyjêcia

planu kontroli komisji rewizyjnej.

Ku zaskoczeniu wszystkich, a

w szczególnoœci radnych z

PO, po przyjêciu planu kontroli,

dotychczasowy przewodnicz¹cy

komisji Piotr Basiñski z³o¿y³

rezygnacjê z funkcji. Radna

El¿bieta Œwitalska oskar¿y³a Pio-

tra Basiñskiego, ¿e przyj¹wszy

du¿¹ iloœæ kontroli ucieka z

funkcji. Ostatecznie nie uda³o

siê poszerzyæ porz¹dku obrad

o przyjêcie rezygnacji Piotra

Basiñskiego i o uzupe³nienie

sk³adu komisji rewizyjnej.

Co na terenach dawnej

Fabryki Domów?

Kolejna sesja odby³a siê tego

samego wieczora, po zakoñczeniu

poprzedniej. Radni dyskutowali

nad stanowiskiem w sprawie

zmiany zapisów Studium uwa-

runkowañ i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego m.st.

Warszawy dla terenu dawnej

Fabryki Domów przy Œwiderskiej.

W uzasadnieniu do stanowiska

napisano m.in.: „Rada Dzielnicy

Bia³o³êka stoi na stanowisku, ¿e

tereny dawnej Fabryki Domów

przy ulicy Œwiderskiej nale¿y jak

najszybciej zrewitalizowaæ. Z

uwagi na brak wystarczaj¹cej

iloœci miejsc pracy dla miesz-

kañców Bia³o³êki na obszarze

dzielnicy, co powoduje koniecz-

Metro i sprawy bie¿¹ce
Pierwsza z sesji, dotycz¹ca wy³¹cznie stanowiska w sprawie

budowy metra w Bia³o³êce i wpisania owej budowy do

Studium uwarunkowañ i zagospodarowania przestrzennego

m.st. Warszawy, wydawa³oby siê nie powinna budziæ ¿adnych

kontrowersji. Tymczasem by³o inaczej.

noœæ codziennych, d³ugich do-

jazdów do pracy, g³ównie do

lewobrze¿nej Warszawy, Rada

Dzielnicy uwa¿a, ¿e teren dawnej

Fabryki Domów powinien zostaæ

przekszta³cony w centrum biurowo-

finansowe na wzór s³u¿ewieckie-

go centrum biurowego, jednak o

nieco mniejszej skali z uwagi na

mniejszy obszar dostêpny pod

tak¹ zabudowê. (…) Rada Dziel-

nicy uwa¿a, ¿e na terenie dawnej

Fabryki Domów powinna byæ do-

puszczona zabudowa us³ugowa

o wysokoœci do 20 m (U).20, co

przyspieszy pozyskanie inwesto-

rów na zagospodarowanie tego

terenu.” Stanowisko nie zosta³o

przeg³osowane, bowiem radni

rz¹dz¹cej koalicji zdecydowali o

jego skierowaniu do komisji

inwestycyjnej.

Tramwaj w Modliñskiej

Kolejne dyskutowane przez

radnych stanowisko dotyczy³o

przyœpieszenia realizacji budowy

linii tramwajowej wzd³u¿ Modliñ-

skiej na odcinku od pêtli ¯erañ

FSO do Trasy Mostu Pó³nocne-

go. Analizy dotycz¹ce przebiegu

linii tramwajowej do osiedli

Tarchomin i Nowodwory by³y wy-

konywane w latach 2001-2006

i zakoñczy³y siê powstaniem

koncepcji, zak³adaj¹cej budowê

dwóch tras tramwajowych:

Winnica – Œwiatowida – Most

Pó³nocny – metro M³ociny oraz

Winnica – Œwiatowida – Modliñska

– Praga. Odcinek wzd³u¿ Modliñ-

skiej mia³ byæ wybudowany do

koñca 2008. Jak wiadomo, nic ta-

kiego nie nast¹pi³o. Do dziœ data

rozpoczêcia budowy tej linii nie

zosta³a wyznaczona. Tymcza-

sem Bia³o³êka dusi siê w komu-

nikacyjnych korkach. W zwi¹zku

z tym stanowisko radnych w

sprawie przyspieszenia budowy tej

linii. Bia³o³êccy radni s¹ zdania,

¿e 2021 rok jest wci¹¿ realnym

terminem zakoñczenia budowy

tramwaju wzd³u¿ Modliñskiej.

Stanowisko w tej sprawie zosta³o

przyjête jednog³oœnie.

W tym punkcie przewodnicz¹cy

Pawe³ Tyburc og³osi³ przerwê

w obradach sesji, wbrew prote-

stom radnych opozycji.

    (egu)
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W ostatnich miesi¹cach znowu wraca

pytanie, kto umo¿liwi³ i kto odpowiada

za dewastacjê Kana³u ̄ erañskiego pod

budowê gazoci¹gu. Postaram siê po-

krótce przybli¿yæ Pañstwu genezê

jednego z najwiêkszych zaniedbañ

ekologicznych ostatnich dwóch kadencji

bia³o³êckiego samorz¹du. W 2013 roku

zarz¹d dzielnicy Bia³o³êka w osobach

Piotr Jaworski, Piotr Smoczyñski i

Adam Grzegrzó³ka, wszyscy zwi¹zani

z parti¹ Platforma Obywatelska,

przez 4 miesi¹ce procedowania decyzji

œrodowiskowej ani razu nie interwe-

niowali w celu zadbania o interes

publiczny, dzielnicê oraz jej mieszkañ-

ców. Warto dodaæ, ¿e nie by³o jeszcze

wtedy trybu specustawy, zatem szansa

na skuteczne w³¹czenie siê do postê-

powania i walkê z PGNiG o zmianê

technologii, przebiegu rury czy o ogra-

niczenie wycinki by³a bardzo du¿a.

By³y te¿ podstawy do jej ca³kowitego

podwa¿enia. Mo¿na by³o wykazaæ

niezgodnoœæ z MPZP, brak oceny od-

dzia³ywania na œrodowisko czy zapisy

decyzji niezgodne ze stanem faktycznym.

Jednak ówczesne w³adze dzielnicy

wyda³y decyzjê lokalizacyjn¹ zatwier-

dzaj¹c¹ (sic!) przebieg gazoci¹gu,

technologiê jego budowy i wynikaj¹c¹

z nich dewastacjê przyrody. Burmistrz

Piotr Jaworski mówi³ wtedy publicznie,

¿e wyciête bêd¹ tylko topole i 50

dêbów szypu³kowych, a gazoci¹g prze-

biegaj¹cy nieopodal ¿³obka nie bêdzie

stanowi³ problemu. Jednak zarz¹d

dzielnicy dysponowa³ ju¿ wtedy pe³n¹

wiedz¹ na temat skali wycinki. Dziœ te

dane znane s¹ ju¿ wszystkim. Liczba

drzew do wycinki to w sumie 5 298, w

tym nie 50, ale ponad 500 dêbów

szypu³kowych. By³y burmistrz Piotr

Jaworski, jak zawsze chêtny do opo-

wiadania ciekawych bajek, zapewnia³

nawet o zmianie trasy gazoci¹gu czy

nasadzeniach drzew, które rzekomo

wynegocjowa³, a które nigdy nie zosta³y

zrealizowane. Na koniec jednego ze

spotkañ w tamtym czasie doda³:

„Poza tym naprawdê nie ma siê czego

baæ. Gazoci¹g zostanie zakopany na

g³êbokoœci 15 metrów.”

Piotr Jaworski i jego platformerscy

zastêpcy œwietni byli natomiast w

t³umaczeniu dlaczego „dzielnica nic

nie mo¿e”. Sami nie wykorzystywali

w³aœciwie ¿adnego z narzêdzi, którymi

dysponowali. Takie postêpowanie nie

zra¿a jednak Platformy Obywatelskiej

na Bia³o³êce. Wrêcz odwrotnie, jest

godne docenienia! W ostatnich we-

wn¹trzpartyjnych wyborach Piotr Ja-

worski zdoby³ najwiêcej g³osów i zosta³

wybrany nowym liderem struktury

Platformy Obywatelskiej na Bia³o³êce.

Jak widaæ, dobro mieszkañców oraz

interes publiczny s¹ ostatnimi rzeczami,

która interesuj¹ dzia³aczy PO.

£ukasz Oprawski

by³y zastêpca burmistrza

Dzielnicy Bia³o³êka

Fb: Warszawski PiS - Bia³o³êka

Jaworski wiecznie ¿ywy
Ju¿ tylko kilka dni pozosta³o na

rozliczenie podatku dochodowego od

osób fizycznych za 2017 r., s³ynnego

PIT. Aby rozliczyæ podatek, wiêkszoœæ

osób zatrudnionych na umowê o pracê

musi dostarczyæ do swojego urzêdu

skarbowego w terminie do 30 kwietnia

br. wype³niony formularz zeznania

podatkowego (najczêœciej PIT-37).

Mo¿na to zrobiæ na ró¿ne sposoby, choæ

zdecydowana wiêkszoœæ Polaków

sk³ada zeznanie podatkowe nie wycho-

dz¹c z domu, przez internet.

Podatek od osób fizycznych stanowi

podstawowe Ÿród³o dochodów naszego

miasta. Wed³ug wstêpnych prognoz w

2018 r. wp³ywy z podatku dochodowego

od osób fizycznych mog¹ wynieœæ ok.

5,4 mld z³otych - to prawie 1/3 bud¿etu

Warszawy.

Dziêki tym œrodkom na przyzwoitym

poziomie mog¹ dzia³aæ m.in. szko³y,

przedszkola czy ¿³obki, samorz¹dowe in-

stytucje kultury, w tym teatry i muzea,

a tak¿e komunikacja publiczna.

Od wielu lat w³adze Warszawy za-

chêcaj¹ osoby pracuj¹ce i mieszkaj¹ce

w stolicy do rozliczania PIT w³aœnie tutaj.

Dotyczy to szczególnie tych osób, które

nie urodzi³y siê w Warszawie, natomiast

w ró¿nych okolicznoœciach (studia, praca)

zwi¹za³y siê na sta³e ze stolic¹. Mimo fak-

tycznego mieszkania w Warszawie takie

osoby fiskalnie nadal s¹ powi¹zane z

miejscowoœciami, w których mieszka³y

na wczeœniejszych etapach ¿ycia. Dziêki

stosowaniu ró¿norodnych zachêt do p³a-

cenia w Warszawie podatków (najbar-

dziej znan¹ jest „Karta warszawiaka”,

dziêki której osoby rozliczaj¹ce PIT w

Warszawie otrzymuj¹ zni¿ki na bilety

okresowe oraz szereg innych bonusów)

przybywa warszawiaków, z ka¿dym ro-

kiem œrednio o ok. 20 tys. osób. A wraz

z takimi osobami zwiêkszaj¹ siê wp³ywy

do bud¿etu stolicy.

Rozliczenie podatku w Warszawie jest

bardzo proste. Wystarczy przy wype³nianiu

zeznania podatkowego za ubieg³y rok,

na pierwszej stronie, w czêœci B, wpisaæ

adres zamieszkania w Warszawie. Nie

chodzi przy tym o meldunek z dowodu

osobistego, ale o faktyczne miejsce, w

którym aktualnie ¿yjemy.

Poza rozliczeniem PIT w stolicy

zachêcam do jeszcze jednej rzeczy. Od

wielu lat przy rozliczaniu podatku mo-

¿emy odpisaæ 1% na któr¹œ z organizacji

po¿ytku publicznego. Status OPP maj¹

ró¿ne organizacje charytatywne, ale i

stowarzyszenia, lub fundacje zajmuj¹ce

siê edukacj¹ obywatelsk¹ czy prac¹ z

trudn¹ m³odzie¿¹. Takich organizacji nie

brakuje na Pradze Pó³noc. Warto o nich

pomyœleæ i przekazaæ w³aœnie na ich dzia-

³ania 1% podatku (który przy biernoœci

podatnika, czyli braku odpisu, pozostanie

do dyspozycji pañstwa).

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Rozliczamy PIT w Warszawie

Ka¿dy z nas nie raz mia³ do czynienia

z pracownikami urzêdu dzielnicy, urzê-

du m.st. Warszawy, czy te¿ podleg³ych

jednostek. Wiele kontrowersji budzi

jakoœæ ich dzia³ania, a w³aœciwie jakoœæ

pracy zatrudnianych pracowników samo-

rz¹dowych. Prezydent m.st. Warszawy czy

burmistrz dzielnicy to tylko kierownicy

urzêdów. Sprawuj¹ m.in bezpoœredni

nadzór nad dzia³alnoœci¹ zastêpców oraz

kierowników/naczelników podstawo-

wych komórek organizacyjnych urzêdu,

podlegaj¹cych im bezpoœrednio. Pod-

staw¹ jest jednak kapita³ ludzki, czyli

pracownicy, za nabór których w pe³ni

ponosz¹ odpowiedzialnoœæ. Kapita³ ludzki,

który tworz¹ ludzie, trwale zwi¹zani z

jednostk¹, uto¿samiaj¹cy siê z jej

misj¹, charakteryzuj¹cy siê umiejêtnoœci¹

wspó³pracy, kreatywn¹ postaw¹ i wyso-

kimi kwalifikacjami. Do obowi¹zków

pracowników samorz¹dowych zgodnie z

art. 24 Ustawy o pracownikach samorz¹-

dowych m.in. nale¿y wykonywanie za-

dañ sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

udzielanie informacji organom, instytucjom

i osobom fizycznym oraz udostêpnianie

dokumentów, znajduj¹cych siê w posia-

daniu jednostki, w której pracownik

jest zatrudniony, je¿eli prawo tego nie

zabrania; zachowanie uprzejmoœci i ¿ycz-

liwoœci w kontaktach z obywatelami,

zwierzchnikami, podw³adnymi oraz

wspó³pracownikami; czy zachowanie siê

z godnoœci¹ w miejscu pracy i poza nim.

A jak to wygl¹da w praktyce?

Wniosek zarz¹du dzielnicy Praga

Pó³noc, z³o¿ony formalnie na dziennik

podawczy urzêdu m.st. Warszawy w dniu

21.11.2017 roku do Gabinetu Prezydenta

trafia 6.12.2017 roku, czyli po 16 dniach.

Ponad dwa tygodnie wniosek „wêdrowa³

po kolejnych piêtrach ratusza”. Co prawda,

nie pierwsze zaskoczenie, ale jeœli

uwzglêdnimy przedmiot wniosku, jak

równie¿ wynikaj¹c¹ z art. 82 Konstytucji

RP troskê o dobro wspólne, to fakt ten

jest wrêcz bulwersuj¹cy. Czy ktoœ pochyli³ siê

nad tematem? Czy poniós³ konsekwencje?

A mo¿e to normalnoœæ ratusza. Gdzie¿

bowiem sumiennoœæ i sprawnoœæ pracow-

ników urzêdu? OdpowiedŸ datowana

29 marca 2018 roku, czyli po czterech

miesi¹cach, jest zwyk³¹ gr¹ na zw³okê i

prób¹ przerzucenia odpowiedzialnoœci na

dzielnicê. Prób¹, poniewa¿ dokumenty,

przytoczone w odpowiedzi jednoznacznie

wskazuj¹ na prawid³owoœæ i zasadnoœæ

podjêtych dzia³añ przez zarz¹d dzielnicy.

Czy¿by przypad³oœæ braku umiejêtnoœci

czytania ze zrozumieniem w ratuszu?

A mo¿e gra polityczna? Rozumiem, ¿e

prezydent miasta czy jego zastêpcy oso-

biœcie nie analizuj¹ wniosków, ale powinni

mieæ kompetentnych doradców, którzy

wnikliwie i szczegó³owo zbadaj¹ problem,

dla wypracowania jak najkorzystniejsze-

go rozwi¹zania. Podpisuj¹c dokument,

bior¹ na siebie odpowiedzialnoœæ za jego

treœæ. Czêsto czytaj¹c treœæ dokumentów i

znaj¹c nadawców jestem wrêcz za¿eno-

wana. Czasami s³yszê: „nie dziw siê, to

polityka”. A wydawaæ by siê mog³o, ¿e

„polityka to rodzaj sztuki rz¹dzenia,

której celem jest dobro wspólne”. Dobro

wspólne, czyli podmiotowoœæ obywateli,

mieszkañców, warszawiaków, w tym przy-

padku pra¿an. Na gruncie samorz¹dowym

zamiast przezwyciê¿aæ sprzecznoœci inte-

resów poszczególnych ugrupowañ mamy

jednak do czynienia z interesem partii.

Pamiêtaj¹c, ¿e wniosek burmistrza

dzielnicy Praga Pó³noc z sierpnia 2015

roku do dnia dzisiejszego nie doczeka³

siê odpowiedzi, przekaz jest prosty.

Zapewne kolejny niewygodny temat,

podobnie jak szczegó³y rewitalizacji.

Od ponad dwóch tygodni bran¿owa

Komisja Dialogu Spo³ecznego przy BPL

oczekuje na informacje, a w³aœciwie

odpowiedzi na postawione na spo-

tkaniu pytania, dotycz¹ce w³aœnie

postêpów i zagro¿eñ programu rewi-

talizacji m.in. w dzielnicy Praga Pó³noc.

Jakie¿ trudne zadanie! S³owa wiersza

Juliana Tuwima „… powoli - jak ¿ó³w

- ociê¿ale…” pamiêta ka¿dy z nas.

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Podmiotowoœæ w realu

Panie Burmistrzu, cieszê siê, ¿e czy-

tuje Pan moje felietony, s¹ one wynikiem

wielu moich doœwiadczeñ wyniesionych

z ponad dwudziestoletniej dzia³alnoœci w

pó³nocnopraskim samorz¹dzie. Staram

siê byæ obiektywnym obserwatorem

naszej praskiej rzeczywistoœci. Jako

mieszkañca tej dzielnicy bol¹ mnie wszelkie

zaniedbania i niedoci¹gniêcia ze strony

lokalnych w³adz, których jest Pan sym-

bolem i przedstawicielem. W ostatnim

numerze NGP w swoim tekœcie „Trzymajmy

siê prawdy” zarzuca mi Pan „¿onglowanie

faktami” powtarzam faktami, znaczy to,

¿e nie neguje Pan stwierdzenia, ¿e

inwestycyjny bud¿et Pragi w koñcówce

ubieg³ego roku zosta³ zmniejszony o 30

milionów z³otych. Mo¿na by³o te pieni¹-

dze wydatkowaæ na ustalone zadania, ale

s³u¿by Panu podleg³e tego nie uczyni³y.

Przeszed³em siê Strzeleck¹, Siedleck¹,

czêsto spacerujê ulicami Pragi. Prace,

które tam trwaj¹, mog³yby siê ju¿

dawno zakoñczyæ. Mog³yby trwaæ na

Stalowej, In¿ynierskiej, Z¹bkowskiej,

Otwockiej, Radzymiñskiej, Bródnowskiej,

Kowieñskiej, Czynszowej, ale rozpoczn¹

siê dopiero w tym lub przysz³ym roku.

Obiad, który mo¿na zjeœæ dziœ, gorzej

smakuje dnia nastêpnego. W sprawach

wydatków na administracjê mogê siê po-

s³u¿yæ Pana argumentem ¿onglowania

danymi. Faktem jest skonsolidowanie

paragrafów bud¿etowych w dzielnicowych

za³¹cznikach, ale faktem jest równie¿,

¿e suma wydatków na p³ace w tych¿e

skonsolidowanych za³¹cznikach wzros³a

rok do roku o prawie 1,5 miliona z³o-

tych. Odnoœnie nagród, Panie Burmistrzu

to z dum¹ napisa³ Pan, ¿e nie otrzyma³

Pan ¿adnych nagród, jak równie¿ Pana

zastêpcy i podlegli urzêdnicy. Panie Bur-

mistrzu, a czym s¹ tak naprawdê dodatki

motywacyjne, przyznawane uznaniowo

kwartalnie na poziomie 8-15% pensji

podstawowej tak¿e cz³onkom zarz¹du i

naczelnikom, jak nie form¹ nagrody? W

skali roku, oprócz trzynastki, wychodzi

z tego wiêcej ni¿ kolejna pensja miesiêcz-

na. Na marginesie uwa¿am, ¿e za dobr¹

pracê trzeba solidnie p³aciæ. O dodatkach

Pan zapomnia³? Pewnie tak siê Pan do

tego przyzwyczai³, ¿e nie uwa¿a Pan

tego za formê nagradzania. Wam siê

nale¿y. Na koniec sprawa okrêgów.

Napisa³ Pan „Ostatnio radny Tondera

zarzuci³ Prawu i Sprawiedliwoœci mani-

pulowanie okrêgami wyborczymi na

Pradze. Zarzut chybiony, gdy¿ burmi-

strzowie dzielnic (przynajmniej ci z

PiS) nie zostali poproszeni przez Pani¹

Prezydent o zaopiniowanie proponowa-

nych przez ni¹ zmian. A ca³a procedura

opiera³a siê na odgórnym wydawaniu

poleceñ drog¹ mailow¹ z pominiêciem

zarz¹dów dzielnic” Mam w swoim po-

siadaniu dokument, który publikujê na

portalu facebook na stronie „Mieszkamy

na Pradze Pó³noc” wraz z moim felieto-

nem, z którego wprost wynika, ¿e 23

marca br. zapozna³ siê Pan z propono-

wanymi zmianami okrêgów wyborczych.

Zapozna³ siê Pan i podpisa³, wiedzia³,

bra³ udzia³, opiniowa³. Jak mo¿na

publicznie napisaæ to, co Pan napisa³?

K³amstwo ma krótkie nogi. Jest Pan

nieodrodnym synem Pana formacji.

Trzymajmy siê prawdy, Panie Burmistrzu.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Burmistrzowi Zab³ockiemu do sztambucha

Komputeryzacja obejmuje kolejne

elementy naszego ¿ycia codziennego, z

czego na ogó³ nale¿y siê cieszyæ, gdy

prowadzi to do u³atwieñ. Nikt ju¿ nie

wyobra¿a sobie wiêkszych zakupów bez

kodów kreskowych - kolejki do kas by³yby

niewyobra¿alne. Albo - ceny by³yby znacznie

wy¿sze, gdy¿ sklepy musia³yby zatrudniaæ

kilkakrotnie wiêcej pracowników.

W tych dniach trzeba pochwaliæ ist-

niej¹c¹ ju¿ kilkanaœcie lat mo¿liwoœæ

sk³adania zeznañ podatkowych PIT przez

internet. Kto z Pañstwa nie korzysta z

tego udogodnienia, niech ¿a³uje. No, w³aœnie:

kto nie korzysta. Obok niedoinformowanych

oraz, zwyczajnie, lubi¹cych papierowe

formularze, gros osób to takie, które

nigdy z tego nie skorzystaj¹. Nazywa siê

ich cyfrowo wykluczonymi. Dla nich

papierowe formularze powinny byæ

zawsze dostêpne. A gdy kiedyœ spe³ni

siê wizja Stanis³awa Lema (wiêkszoœæ siê

spe³ni³a!) anihilacji danych na wszystkich

komputerach œwiata po przekroczeniu

„masy krytycznej” zapisanych cyfrowo

informacji, mi³oœnicy papierowych formu-

larzy jeszcze bêd¹ siê z nas œmiali...

Rygoryzm komputeryzuj¹cych œwiat

urzêdników mo¿e u nas wkrótce spowodowaæ

ma³¹ zapaœæ. Otó¿ od stycznia 2016 r. leka-

rze mog¹ wystawiaæ zwolnienia chorobowe

w formie elektronicznej. Zalety takiego

rozwi¹zania s¹ liczne. Lekarz nie traci

czasu na wpisywanie d³ugopisem kolejny

raz naszych danych do koszmarnie skom-

plikowanych formularzy samokopiuj¹cych,

my nie tracimy czasu na dostarczanie

zwolnienia do firmy, ZUS twierdzi, ¿e u³atwia

mu to kontrolê „lewych” zwolnieñ, itd. S¹

te¿ wady: po wpisaniu danych do komputera

nie da siê ju¿ ze zwolnienia zrezygnowaæ.

Jak na razie, elektroniczne wystawiane

jest 1 na 25 zwolnieñ, czyli niedu¿o. Od 1

lipca tego roku maj¹ tak byæ wystawiane

wszystkie. Uszczêœliwianie na si³ê nigdy siê

dobrze nie koñczy - to tak, jakby odebraæ

ludziom mo¿liwoœæ sk³adania papierowych

zeznañ podatkowych. Wymiernym skutkiem

odebrania mo¿liwoœci wypisywania papiero-

wych zwolnieñ lekarskich bêdzie rezygnacja

z praktyki przez starszych lekarzy, nie

umiej¹cych obs³ugiwaæ komputerów.

„W Danii wprowadzono to w ci¹gu

dwóch miesiêcy, a nie dwóch lat, i nikt nie

zg³asza³ sprzeciwu” - dziwi siê m³ody,

dziarski rzecznik prasowy ZUS. Tylko ¿e

Polska ma najmniej lekarzy w Unii Euro-

pejskiej w przeliczeniu na 1000 mieszkañ-

ców (2,3) i jest krajem, w którym ten

wskaŸnik ci¹gle spada. W Danii na 1000

mieszkañców przypada 3,5 praktykuj¹cego

lekarza i - podobnie jak w wiêkszoœci

krajów UE - liczba ta ci¹gle siê zwiêksza.

Odejœcie na emerytury znacznej liczby

lekarzy odbije siê na ca³ej polskiej s³u¿bie

zdrowia, a w mniejszych miejscowoœciach

mo¿e oznaczaæ katastrofê. Ale za to ZUS

lepiej nas skontroluje.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

Kontrola ponad zdrowie
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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

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
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

KONSERWATOR, z³ota r¹czka

606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, gruzu 722-990-444

SKUP aut tel. 573-418-807

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

INNE

BIZNES na miarê historii

ludzkoœci. Zysk dla in-

westorów, 50 milionów

euro, tel. 22 674-44-49,

504-386-814

mini og³oszenia

Proszê Szanownych Pañstwa, wreszcie

najgorszy sort postawi³ siê okoniem.

Najgorszy, aliœci wg jeszcze konstytucji

równy. Coœ mnie w nosie krêci na s³owa

premiera o ustanowieniu daniny. Coraz

bardziej widaæ, ¿e konstytucja nie wszyst-

kich obowi¹zuje. Zatem pytam, czy mamy

jeszcze dyktaturê czy ju¿ królestwo. Nawet

za komuny nie czu³em siê poddanym.

Wizyty w Toruniu ludzi obecnej w³adzuni

na dobre im nie wychodz¹. Równie dobrym

przyk³adem oderwania siê od rzeczywistoœci

jest by³y szef MON, który bez podstawy

prawnej anulowa³ oficjalny raport Mille-

ra, w którym wszystkie tezy podparte s¹

dowodami. Nastêpnie jako by³y minister

wys³a³ z gabinetu przynale¿nego obecnemu

ministrowi do europos³ów swoje konfabu-

lacje jako oficjalny raport techniczny, bez

dowodów i niepodpisany przez cz³onków

tego kosmicznego gremium. Obecny szef

MON k¹tem koczuje gdzie indziej. Do

prokuratury nie wp³ynê³o od 8 ostatnich lat

¿adne udokumentowane zawiadomienie o

zamachu. Na koniec poza trybem i na si³ê

klasa polityczna wystawi³a sobie pomnik,

obowi¹zuj¹cej prawnie ju¿ niekoñcz¹cej siê

narodowej niezgody jako zgody. Do tego

plagiat. Ludziom najs³abszym nale¿y siê

pomoc spo³eczna, niepe³nosprawnym

najbardziej. Ci ludzie s¹ poziomem su-

mienia, po pierwsze, i po ostatnie - psim

obowi¹zkiem pañstwa.

W ramach przyk³adów chorób genetycznych

chcia³bym przedstawiæ wielotorbielowatoœæ

nerek u kotów. Najczêœciej wystêpuje u

kotów perskich, u których chorobê tê dia-

gnozuje siê nawet w czterdziestu procentach.

Oczywiœcie, mo¿e wyst¹piæ u przedstawicieli

ka¿dej rasy. Wszystko zale¿y od iloœci osob-

ników i puli genowej, zatem prawdopodo-

bieñstwo - jak u królewiczów - wzrasta u

ras rzadkich. Rozpoznanie stawia siê w

dwóch okolicznoœciach. Po pierwsze, kiedy

wiemy o tej chorobie i profilaktycznie  pod-

damy zwierz¹tko badaniu USG po ukoñ-

czeniu co najmniej 10 miesiêcy. Po drugie

kiedy pupil, który ukoñczy³ owe 10 mie-

siêcy i zaczyna prezentowaæ objawy stanów

zapalnych uk³adu moczowego i niewydol-

noœci nerek czyli mocznicê. Wielotorbielo-

watoœæ nerek poœrednio potwierdzi poziom

mocznika i bezpoœrednio badanie USG.

Wniosek nasuwa siê sam. Nale¿y wykonaæ

profilaktyczne badanie USG u swojego kota

w wieku ok. 1 roku. Przy okazji mo¿na

C.K. rz¹d Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na

stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 20.04.2018 r.

zosta³ wywieszony na 21 dni i podany do publicznej

wiadomoœci wykaz nr WGN/5/2018 dotycz¹cy

przeznaczenia 17 nieruchomoœci do wydzier¿awienia

na okres do 3 lat.

wykryæ kardiomiopatiê przerostow¹,

która tak¿e ma pod³o¿e genetyczne.

Omawiana choroba dziedziczy siê w taki

sposób, ¿e ka¿dy kto ma wadliwy gen,

bêdzie cierpia³ na tê przypad³oœæ. Naukowo

okreœlamy to jako wadê monogeniczn¹,

przenoszon¹ jako cechê autosomaln¹ do-

minuj¹c¹. Leczenie mo¿e byæ prowadzone

na poziomie zachowawczym i objawowym.

Choroba nasila siê z wiekiem.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wszczêciu postêpowania
Dzia³aj¹c na podstawie 9 i 10 § 1, 61 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) dalej Kpa, oraz art. 9ac

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.) zawiadamia siê, i¿ w dniu

29 marca 2018 r., zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne,

w sprawie udzielenia, na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34

ust. 4 i art. 36 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z  2017 r., poz. 1332 ze zm.), pozwolenia

na budowê:

inwestor:   Miasto Sto³eczne Warszawa,

                   pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,

inwestycja: „Budowa II linii metra w Warszawie - II etap realizacji

odcinka wschodniego – pó³nocnego, od szlaku za stacj¹ C18

„Trocka” do torów odstawczych za stacj¹ C21. Zamierzenie

budowlane nr W2 w zakresie hektometra¿y od L 195+91.319,

P 196+04.789 do L 200+54.500, P 200+70.000, polegaj¹ce

na budowie wentylatorni szlakowej V19 (ul. W³adys³awa £okietka

– pomiêdzy ul. Chojnowsk¹ a ul. Samarytanka), budowie tuneli,

budowie i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i uk³adu

drogowego wynikaj¹cego z budowy metra”.

Adres zamierzenia:

jednostka ew. 146511_8, Dzielnica Targówek, w m. Warszawa,

województwo mazowieckie

obrêb 4-09-23: 1/1, 1/13, 1/2, 130/1, 130/2,  131, 146, 147,

159/33, 160/3, 160/4, 198/1, 198/2, 199, 2/1, 2/2, 20/10, 20/11,

20/13, 20/12, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 21, 215,

22, 27/1, 276/21, 276/38, 276/39, 276/40, 3, 34, 66/1, 66/2,

72/3, 72/4, 79, 93/22, 94/1, 94/2;

obrêb 4-09-24: 1/11, 1/5, 2/11, 2/12, 3/1, 3/2, 4, 52/1, 52/2, 6 ;

obrêb 4-09-21: 182/17, 192/1, 81/1;

obrêb 4-09-19: 131/4, 254, 276/3, 276/5, 278/1, 278/2, 279/1,

279/2, 280, 281/2, 282/2, 292/1, 292/20, 292/24, 293/1, 85/2.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stronami

w postêpowaniu w sprawie pozwolenia na budowê s¹: inwestor oraz

w³aœciciele, u¿ytkownicy wieczyœci lub zarz¹dcy nieruchomoœci

znajduj¹cych siê w obszarze oddzia³ywania obiektu.

Jednoczeœnie na podstawie art. 123 Kpa, art. 35 ust. 3 ustawy

Prawo budowlane, zawiadamia siê, ¿e w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Wojewoda Mazowiecki wyda³ postanowienie Nr 363/II/2018,

w którym na³o¿y³ na inwestora obowi¹zek usuniêcia wskazanych

nieprawid³owoœci i braków w projekcie budowlanym.

Akta sprawy do wgl¹du znajduj¹ siê w Wydziale Infrastruktury

Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac

Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 508, wejœcie F,

w godzinach przyjêæ interesantów: w poniedzia³ki w godz. 13-16;

w œrody w godz. 8-12; w pi¹tki w godz. 8-12), gdzie mo¿na zg³aszaæ

ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uwa¿a siê za dokonane

po up³ywie 14 dni, od dnia publicznego og³oszenia w niniejszej

sprawie.

Publiczne og³oszenie w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postêpowania administracyjnego:

„§ 1. w toku postêpowania strony oraz ich przedstawiciele

i pe³nomocnicy maj¹ obowi¹zek zawiadomiæ organ administracji

publicznej o ka¿dej zmianie swego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowi¹zku okreœlonego w § 1 dorêczenie

pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.”

WI-II.7840.9.4.2018.MS2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wszczêciu postêpowania
Dzia³aj¹c na podstawie 9 i 10 § 1, 61 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) dalej „Kpa”, oraz art. 9ac

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.) zawiadamia siê, i¿ w dniu

29 marca 2018 r., zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne,

w sprawie udzielenia, na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34

ust. 4 i art. 36 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z  2017 r., poz. 1332 ze zm.), pozwolenia

na budowê:

inwestor:   Miasto Sto³eczne Warszawa,

                   pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,

inwestycja: „Budowa II linii metra w Warszawie - II etap

realizacji odcinka wschodniego – pó³nocnego, od szlaku za

stacj¹ C18 „Trocka” do torów odstawczych za stacj¹ C21.

Zamierzenie budowlane nr W4 w zakresie hektometra¿y:

L 208+53,770, P 208+78,795 do L 210+57.917, P 210+75.561,

polegaj¹ce na budowie wentylatorni szlakowej V20 (ul. Blokowa

– pomiêdzy ul. Czerwiñsk¹ a ul. Kana³ow¹), budowie tuneli,

budowie i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i uk³adu

drogowego wynikaj¹cego z budowy metra”.

Adres zamierzenia:

jednostka ew. 146511_8, Dzielnica Targówek, w m. Warszawa,

województwo mazowieckie

obrêb 4-09-13: 133/2, 133/3;

obrêb 4-09-12: 3/141, 3/142, 3/146;

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stronami

w postêpowaniu w sprawie pozwolenia na budowê s¹: inwestor

oraz w³aœciciele, u¿ytkownicy wieczyœci lub zarz¹dcy nieruchomoœci

znajduj¹cych siê w obszarze oddzia³ywania obiektu.

Jednoczeœnie na podstawie art. 123 Kpa, art. 35 ust. 3 ustawy

Prawo budowlane, zawiadamia siê, ¿e w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Wojewoda Mazowiecki wyda³ postanowienie Nr 362/II/2018,

w którym na³o¿y³ na inwestora obowi¹zek usuniêcia wskazanych

nieprawid³owoœci i braków w projekcie budowlanym.

Akta sprawy do wgl¹du znajduj¹ siê w Wydziale Infrastruktury

Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac

Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 508, wejœcie F,

w godzinach przyjêæ interesantów: w poniedzia³ki w godz. 13-16;

w œrody w godz. 8-12; w pi¹tki w godz. 8-12), gdzie mo¿na zg³aszaæ

ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uwa¿a siê za dokonane

po up³ywie 14 dni, od dnia publicznego og³oszenia w niniejszej

sprawie.

Publiczne og³oszenie w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postêpowania administracyjnego:

„§ 1. w toku postêpowania strony oraz ich przedstawiciele

i pe³nomocnicy maj¹ obowi¹zek zawiadomiæ organ administracji

publicznej o ka¿dej zmianie swego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowi¹zku okreœlonego w § 1 dorêczenie

pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.”

WI-II.7840.9.2.2018.MO(MS2)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wszczêciu postêpowania
Dzia³aj¹c na podstawie 9 i 10 § 1, 61 ustawy z dnia

14 czerwca 1960r. Kodeks postêpowania administracyjnego

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) dalej Kpa, oraz art. 9ac

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.) zawiadamia siê, i¿ w dniu

29 marca 2018 r., zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne,

w sprawie udzielenia, na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34

ust. 4 i art. 36 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), pozwolenia

na budowê:

inwestor:   Miasto Sto³eczne Warszawa,

                   pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,

inwestycja: „Budowa II linii metra w Warszawie - II etap realizacji

odcinka wschodniego – pó³nocnego, od szlaku za stacj¹ C18

„Trocka” do torów odstawczych za stacj¹ C21. Zamierzenie

budowlane nr W6 w zakresie hektometra¿y: L 220+59,680,

P 220+99,520 do L 226+21.901, P 226+61.479, polegaj¹ce

na budowie wentylatorni szlakowej V21 (ul. L. Kondratowicza

– na zachód od ul. Chodeckiej), budowie tuneli wraz z

³¹cznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury

technicznej i obiektów towarzysz¹cych w tym czerpnio-

wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i uk³adu

drogowego wynikaj¹cego z budowy metra”.

Adres zamierzenia:

jednostka ew. 146511_8, Dzielnica Targówek, w m. Warszawa,

województwo mazowieckie

obrêb 4-08-15: 1/1, 1/10, 1/11, 1/12, 1/3, 1/6, 1/8, 1/9;

obrêb 4-08-13: 65/2, 65/27, 65/28, 65/46, 65/45, 65/30,

65/31, 65/32,  65/33;

obrêb 4-08-08: 58/1, 58/18, 58/31, 58/32, 58/36, 58/37,

58/38, 58/39, 58/40, 58/47, 58/49, 58/50, 58/51, 58/52.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stronami

w postêpowaniu w sprawie pozwolenia na budowê s¹: inwestor

oraz w³aœciciele, u¿ytkownicy wieczyœci lub zarz¹dcy nieruchomoœci

znajduj¹cych siê w obszarze oddzia³ywania obiektu.

Jednoczeœnie na podstawie art. 123 Kpa, art. 35 ust. 3 ustawy

Prawo budowlane, zawiadamia siê, ¿e w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Wojewoda Mazowiecki wyda³ postanowienie Nr 361/II/2018,

w którym na³o¿y³ na inwestora obowi¹zek usuniêcia wskazanych

nieprawid³owoœci i braków w projekcie budowlanym.

Akta sprawy do wgl¹du znajduj¹ siê w Wydziale Infrastruktury

Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac

Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 508, wejœcie F,

w godzinach przyjêæ interesantów: w poniedzia³ki w godz. 13-16;

w œrody w godz. 8-12; w pi¹tki w godz. 8-12), gdzie mo¿na zg³aszaæ

ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uwa¿a siê za dokonane

po up³ywie 14 dni, od dnia publicznego og³oszenia w niniejszej

sprawie.

Publiczne og³oszenie nast¹pi³o w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postêpowania administracyjnego:

„§ 1. w toku postêpowania strony oraz ich przedstawiciele

i pe³nomocnicy maj¹ obowi¹zek zawiadomiæ organ administracji

publicznej o ka¿dej zmianie swego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowi¹zku okreœlonego w § 1 dorêczenie

pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.”

WI-II.7840.9.1.2018.MS2

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na

stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 20.04.2018 r. zosta³y

wywieszone na 21 dni i podane do publicznej

wiadomoœci wykazy nr WGN/3/2018 oraz WGN/4/2018

dotycz¹ce przeznaczenia zabudowanych nieruchomoœci

przy ul. Szczepanika 13 oraz przy ul. Chodeckiej 1B

w Warszawie do wydzier¿awienia na okres do 3 lat.
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dokoñczenie ze str. 1

w ówczesnym Towarzystwie

Przyjació³ Pragi. Roœlinnoœæ

parkowa by³a w bardzo z³ym

stanie, a wykorzystanie walorów

parku, ich zdaniem - w¹tpli-

we. To wówczas rozpoczêto

pierwsz¹ szersz¹ dyskusjê o

roli parku i jego wykorzystaniu.

Od ul. Zygmuntowskiej (dziœ

al. Solidarnoœci) park otwiera³

Teatr Ludowy, powsta³y na

wprost póŸniejszego Szpitala

Praskiego, w ramach walki

w³adz rosyjskich z alkoholi-

zmem. Oferowa³ robotnikom

nieco inn¹ rozrywkê, serwuj¹c

lekki repertuar farsowy i kome-

diowy. Dzia³a³ a¿ do II wojny, ale

ju¿ w innej, zmilitaryzowanej

funkcji. W pocz¹tkach XX

wieku, pod presj¹ szybkiego

rozwoju dzielnicy, rozwa¿ano

zabudowê Parku Praskiego, do

czego na szczêœcie nie dosz³o.

Jednak w 1928 w pó³nocnej

czêœci  ulokowano Ogród Zoo-

logiczny oraz Lunapark, który

przetrwa³ w s¹siedztwie ZOO

tylko rok, po czym zosta³ prze-

niesiony na teren parku - bli¿ej

ul. Zygmuntowskiej i Wis³y.

Przestrzeñ przeznaczono na

bardziej aktywny wypoczynek.

Poza Lunaparkiem, w latach

30., powsta³ tu pierwszy na

Pradze ogródek jordanowski

(niedawno powiêkszony i

zmodernizowany) oraz wie¿a

spadochronowa, istniej¹ca do

lat 60. Co ciekawe, ju¿ przed

wojn¹ atrakcyjnoœæ ZOO oka-

za³a siê tak du¿a, ¿e dyrektor

¯abiñski zabiega³ w magistra-

cie o wytyczenie przez park

drogi dla autobusów dowo¿¹-

cych jego klientów. Problem

tego rodzaju presji ZOO na

park niestety powróci³ w ostat-

nich latach.

Przy ul. Ratuszowej i dzisiejszej

Jagielloñskiej, znajdowa³y siê

miejskie uprawy szkó³karskie,

zapewniaj¹ce roœliny do ulicz-

nych nasadzeñ. Ich kontynu-

acj¹ w okresie powojennym, w

okrojonej ju¿ formie, by³ teren

Miejskiego Przedsiêbiorstwa

Robót Ogrodniczych, usytu-

owany przy Ratuszowej 6,

bowiem po II wojnie park

wch³on¹³ szkó³ki, a biegn¹ca

po obrze¿u parku al. £ukasiñ-

skiego sta³a siê centraln¹ alej¹

spacerow¹ powiêkszonego

terenu. Wojny nie przetrwa³

Lunapark ani budynek Teatru

Ludowego, ale w PRL od ul.

Ratuszowej powsta³a muszla

koncertowa, a tereny parkowe,

mimo braku du¿ych inwestycji,

by³y chêtnie wykorzystywane

do rekreacji i wypoczynku

przez mieszkañców Pragi. Od

1990 roku Park Praski jest pod

ochron¹ konserwatorsk¹ i

wci¹¿ pozostaje jedynym

parkiem dzielnicy Praga Pó³noc.

Dyskusja toczy³a siê wokó³

szans i zagro¿eñ, jakie dla

parku niesie planowane zago-

spodarowanie terenu po MPRO

przy Ratuszowej 6 oraz Jagielloñ-

skiej 29 (po stacji benzynowej),

a tak¿e jakie zmiany niesie za

sob¹ przejêcie opieki nad

zieleni¹ przez Zarz¹d Zieleni

Warszawy. Poruszono te¿ kon-

trowersyjny temat grodzenia. To

rozwi¹zanie znalaz³o wiêcej

przeciwników ni¿ zwolenników.

Dzia³kê po stacji benzynowej

przy Jagielloñskiej 29 naby³a

od PKN Orlen firma Hebe In-

vestment, która zamierza na

niej wystawiæ pawilon us³ugowy.

Sto³eczny konserwator by³ zda-

nia, ¿e teren jako zielony nale-

¿y w³¹czyæ do parku. Podobn¹

postawê prezentowali wszyscy

obecni na spotkaniu urzêdnicy,

choæ obroñcy parku, tak¿e

dziêki urzêdniczym decyzjom,

nie maj¹ w tej sprawie ³atwego

zadania. Zaledwie dzieñ po

spotkaniu okaza³o siê, ¿e kon-

serwator wojewódzki jednak

wyda³ zgodê na wycinkê drzew

na tym terenie, co jest pierwszym

krokiem do, wnioskowanego

przez inwestora, utwardzenia

ca³ego terenu.

Temperatura dyskusji osi¹-

gnê³a apogeum przy wyst¹pieniu

Marcina Marcinkiewicza, pe³no-

mocnika inwestora Ratuszowej

6, który snu³ wizje niejasne i

zgo³a odmienne od oczekiwañ

przyby³ych mieszkañców.

Przypomnijmy, ¿e burmistrz

Wojciech Zab³ocki w listopa-

dzie ubieg³ego roku podpisa³

umowê najmu na 20 lat nisz-

czej¹cego od dawna budynku

i terenu po Miejskim Przedsiê-

biorstwie Robót Ogrodniczych.

Pisaliœmy o tej sprawie. Na-

jemca ma zapewniæ m.in.

program skierowany do rodzin

z dzieæmi, na terenie ma po-

wstaæ m.in. plac zabaw, obiek-

ty gastronomiczne. Spotkanie

by³o pierwsz¹ od podpisania

umowy okazj¹ skonfrontowa-

nia pomys³ów inwestora z

mieszkañcami.

Tymczasem wizja zagospo-

darowania terenu, uprzednio

zaprezentowana szeroko w

mediach, zdaniem obecnych

na spotkaniu, nie wpisuje siê w

historyczny, ludyczny charakter

parku, jako miejsca dla wszyst-

kich. Kwestionowano zarówno

proponowan¹ wysokoœæ bu-

dynków (powinny pozostaæ

takie, jakie s¹), jak i ich plano-

wane wykorzystanie na galerie

sztuki, wyszukane us³ugi i,

zapewne drogie, restauracje.

Pojawiaj¹ce siê w mediach

porównania do Hali Koszyki

czy Konesera wzbudzi³y uza-

sadnione obawy, ¿e nie bêdzie

to miejsce dostêpne dla wszyst-

kich, a oratorskie wyst¹pienie

pe³nomocnika inwestora, który

unika³ wszelkich konkretów,

podkreœlaj¹c niekomercyjny

charakter przedsiêwziêcia oraz

otwarcie na wszelkie pomys³y

i inicjatywy mieszkañców, nie

rozwia³ tych obaw.

Piotr Stryczyñski podkreœla³,

¿e ze strony urzêdu nie zosta³a

dochowana umowa spo³ecz-

na, poniewa¿ jego zwyciêski

projekt do bud¿etu partycypa-

cyjnego, w³¹czaj¹cy obiekt

przy Ratuszowej 6 do parku,

jako centrum aktywnoœci dla

praskich rodzin, nie zosta³ zre-

alizowany. To spo³ecznicy w³a-

œnie zwrócili uwagê w³adz na

koniecznoœæ przewrócenia

tego miejsca mieszkañcom.

Obawy, ¿e miejsce nie bêdzie

u¿ytkowane zgodnie z wol¹

mieszkañców by³y bardzo

du¿e. Mimo tej konfrontacji,

pe³nomocnik inwestora zapo-

wiedzia³ chêæ dalszych spo-

tkañ i zadeklarowa³ w³¹czenie

pomys³ów mieszkañców w

projekt miejsca i jego program

funkcjonalny.

Rzecznik dzielnicy Karol

Szyszko w odpowiedzi na

pytanie o zadaszenie widowni

przed muszl¹ koncertow¹

wyjaœnia³, ¿e od tej inwestycji

odst¹piono. Okaza³a siê zbyt

droga. Natomiast remont prze-

chodzi sama muszla, która po

planowanych na czerwiec od-

biorach technicznych, w lipcu

powinna przyj¹æ pierwsze impre-

zy dzielnicowe Domu Kultury

Praga. Upad³ tak¿e, co jakiœ

czas powracaj¹cy, temat budowy

domu kultury w Parku Praskim.

Burmistrz Zab³ocki zabiega o

pozyskanie na ten cel znajduj¹-

cego siê po s¹siedzku z urzêdem

dzielnicy terenu Miejskiego

Przedsiêbiorstwa Robót Inwe-

stycyjnych, które zrezygnowa³o

z budowy na rogu K³opotow-

skiego i Floriañskiej budynków

mieszkalnych. Zdaniem wielu

zebranych, temu miejscu ra-

czej powinien zostaæ przywró-

cony dawny charakter zielony

(istnia³ tu plac zabaw dla

dzieci W. Raua). W dzielnicy

istnieje du¿y deficyt terenów

zielonych.

A co w samym parku planu-

je Zarz¹d Zieleni Warszawy?

Dyrektor Marek Piwowarski

stwierdzi³, ¿e park jest zanie-

dbany, a gospodarka zieleni¹

niew³aœciwa, potwierdzaj¹c tym

samym zdanie mieszkañców

i spo³eczników. Poniewa¿ jed-

nak funkcja Parku Praskiego,

w przeciwieñstwie do innych tego

typu terenów w Warszawie, nie

jest oczywista, planowane jest

stworzenie studium rewitaliza-

cji parku, z którego wynikn¹

odpowiednie wytyczne do kon-

kursu na zagospodarowanie.

Na razie Zarz¹d Zieleni kon-

centruje siê na naprawie zie-

leni praskich ulic w obszarze

rewitalizacji. Ale planów i po-

mys³ów na park i jego s¹siedz-

two jest bardzo du¿o. Marek

Piwowarski wspomnia³ o pla-

nowanym przez ZOO oceana-

rium, ma³o realnym tunelu

Wybrze¿a Helskiego, pozwa-

laj¹cym na przysuniêcie ZOO

i parku do Wis³y, bliskiej reali-

zacji budowie zabezpieczenia

przeciwpowodziowego i par-

kingu od Wybrze¿a Helskiego.

Choæ spotkanie nie przynios³o

ostatecznych rozstrzygniêæ,

by³o pierwsz¹ prób¹ rozmo-

wy o potrzebie integracji z

parkiem terenów z niego

funkcjonalnie wydzielonych, a

przede wszystkim pokaza³o

jak wa¿ne jest to miejsce dla

mieszkañców Pragi.

Na kolejne spotkanie tema-

tyczne Porozumienie dla Pragi

zaprasza ju¿ w maju. Szczegó³y

Do akcji tegorocznych nasa-

dzeñ przyst¹pi³y równie¿ s³u¿by

dzielnicowe. Zarz¹d Praskich

Terenów Publicznych postanowi³

w niezwykle oryginalny sposób

w³¹czyæ siê w œwiêtowanie

Praga znów w kwiatach
Wiosna w pe³ni, a jednym z jej namacalnych efektów s¹ kwiaty,

jakie w niespotykanej dot¹d liczbie pojawi³y siê na praskich

ulicach i trawnikach. Kwiatowe kobierce sk³adaj¹ce siê z

krokusów, narcyzów czy tulipanów pojawi³y siê m.in. na pêtli

tramwajowej przy Bazylice NSJ na ul. Kawêczyñskiej, w

okolicy skrzy¿owania ul. Kijowskiej z ul. Targow¹, czy w pasie

dziel¹cym jezdnie Alei Solidarnoœci. To efekt m.in. jesiennych

nasadzeñ realizowanych przez Zarz¹d Oczyszczania Miasta.

tegorocznych obchodów 100-

lecia odzyskania przez Polskê

niepodleg³oœci. Na terenie Pragi

Pó³noc w miejscach pamiêci

narodowej oraz w donicach

wzd³u¿ pasów ulic gminnych -

ul. Sierakowskiego, Bia³ostoc-

kiej i Otwockiej - pojawi³y siê

bia³o-czerwone kompozycje,

sk³adaj¹ce siê z kwiatów z

gatunku fio³ek trójbarwny i

stokrotka pospolita. Wiosenna

akcja nasadzeñ to nie koniec

dzia³añ ZPTP w tym roku. Na

lato zaplanowano nasadzenia

kwiatów z gatunku pelargonia,

begonia, zielistka i plektrantus,

a jesieni¹ na terenie dzielnicy

pojawi¹ siê chryzantemy.

MIC

W³aœciciel dzia³ki z³o¿y³ 22

marca br. do Wydzia³u Ochrony

Œrodowiska w Urzêdzie Dziel-

nicy Praga Pó³noc wniosek o

wydanie zgody na wycinkê

drzewa. Nie znamy ostatecznej

decyzji urzêdników, ale s¹dz¹c

po wycince, by³a raczej pozy-

tywna. Ponadto ze wzglêdu na

obowi¹zuj¹cy od pocz¹tku

Wycinka w Parku Praskim
Nie minê³y dwa tygodnie od naszego ostatniego artyku³u dotycz¹cego prywatnych

inwestycji planowanych na terenie Parku Praskiego („Park Praski do zabudowy?”, NGP,

nr 6/2018), a na dzia³ce nale¿¹cej do Hebe Investment (Jagielloñska 29) wyciêta zosta³a

monumentalna robinia bia³a. Obwód œciêtego w czwartek, 19 kwietnia br. drzewa wynosi³

353 cm. Ze wzglêdu na swoje wymiary by³o to jedno z najstarszych drzew (prawdopodobnie

ponad 150 lat) znajduj¹cych siê na terenie parku.  Co ciekawe, wspominane drzewo mia³o

zostaæ wyciête kilka lat wczeœniej na wniosek Zarz¹du Oczyszczania Miasta – znajdowa³o

siê na s³ynnej liœcie 101 drzew, które ZOM, opiekuj¹cy siê wówczas Parkiem Praskim,

planowa³ wyci¹æ w zwi¹zku z modernizacj¹ szaty roœlinnej na tym terenie. Na wycinkê nie

wyrazi³ zgody ówczesny Sto³eczny Konserwator Zabytków posi³kuj¹c siê dodatkowo

opini¹ dendrologiczn¹ sporz¹dzon¹ przez prof. Jacka Borkowskiego z SGGW.

marca do po³owy paŸdziernika

okres lêgowy ptaków, dzia³ania

inwestora powinny by³y zostaæ

pozytywnie zaopiniowane

przez Regionaln¹ Dyrekcjê

Ochrony Œrodowiska. Czy tak

by³o w tym przypadku?

Czy teraz dzia³ka zostanie

wybrukowana, na co przypo-

mnijmy, w grudniu ub. roku.

wyrazi³ zgodê Mazowiecki

Wojewódzki Konserwator Za-

bytków pisz¹c w uzasadnieniu,

¿e takie dzia³anie „[…] przyczyni

siê do poprawy jakoœci este-

tycznej objêtego inwestycj¹

fragmentu ul. Jagielloñskiej”?

O dalszym rozwoju tej sprawy

bêdziemy informowaæ szanow-

nych czytelników.                 MIC

Przepis na Park Praski
wkrótce na facebookowym

profilu stowarzyszenia

https://www.facebook.com/

PorozumienieDlaPragi/

Karolina Krajewska


