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Komunikacyjne
dylematy
Praskie Floriany
rozdane
W niedzielê 6 maja po raz trzynasty odby³ siê XIII Jarmark
Floriañski, przygotowany przez urz¹d dzielnicy Praga Pó³noc.
W ostatni dzieñ d³ugiego
Jaros³aw Kaczorowski - Spaweekendu na ulicê Floriañsk¹ cerolog Praski jest cenionym
wielu mieszkañców dzielnicy przewodnikiem, zwi¹zanym z
przyci¹gnê³y m.in. wystêpy grup¹ przewodnick¹ Praska FeAndrzeja Rosiewicza, Praskich rajna. Za³o¿y³ POSUL - Praski
Ma³mazyj, Trupy Warszawiaki Otwarty Samozwañczy Uniwerczy discopolowego zespo³u sytet Lataj¹cy, który od dekady
Weekend. Atrakcj¹ by³a mo¿li- ca³kiem oddolnie i bezkosztowo,
woœæ darmowej przeja¿d¿ki organizuje cykle poniedzia³kowych
starym jelczem „ogórkiem” oraz wyk³adów dla przewodników,
bogata oferta rzemieœlników varsavianistów, dziennikarzy,
i artystów oferuj¹cych swoje dzia³aczy na rzecz ochrony zawyroby. Kulminacj¹ wydarzenia bytków oraz ró¿nego rodzaju paby³o rozdanie corocznych sjonatów. Od d³u¿szego czasu
nagród, przyznawanych przy spotkania POSUL, w trybie roku
tej okazji przez urz¹d dzielnicy akademickiego, odbywaj¹ siê w
– Florianów. W tym roku lau- kawiarni „To siê wytnie” przy
reatami Florianów zostali: ul. Stalowej 46 ciekaw¹ tematyk¹
przewodnik warszawski Jaro- i wysokim poziomem prelegens³aw Kaczorowski, metropolita tów przyczyniaj¹c siê do wzrostu
prawos³awny Sawa oraz Zgro- wiedzy o historii Pragi.
madzenie Sióstr Albertynek.
dokoñczenie na str. 3

Monta¿ torowiska w obu tunelach II linii metra na Targówku
w toku. Trwaj¹ prace na odcinku ³¹cz¹cym stacje Targówek
i Trocka, a tak¿e prace budowlane na stacji Targówek.
Torowisko na tym odcinku, wszystkim na obszarach zurpodobnie jak w ca³ym war- banizowanych, w tunelach, na
szawskim metrze jest toro- wiaduktach i na mostach. Kowiskiem bezpodk³adowym i lejn¹ czynnoœci¹ jest uk³adanie
bezpodsypkowym.
zbrojenia, po którym nastêpuje
nasuwanie szyn wyposa¿onych
Spawanie termitowe
Prace przy torowisku prze- w podpory blokowe umieszbiegaj¹ w kilku etapach. Na czone w specjalnej otulinie.
pocz¹tek dok³adnie czyszczone Szyny osadzane s¹ na podpojest betonowe pod³o¿e, na rach tymczasowych i na nich
którym uk³adane s¹ maty wykonywana jest regulacja
wibroizolacyjne stosowane w geodezyjna toru, jego stabiliprzebiegu szyn, w celu zmniej- zacja i betonowanie p³yty toszenia wibracji i ha³asu emi- rowej. Po usuniêciu podpór
towanych przez pojazdy tymczasowych nastêpuje ostaprzeje¿d¿aj¹ce po torach. teczna regulacja toru i spawaMaty stosuje siê przede nie termitowe szyn. Termit jest
sproszkowan¹ mieszanin¹
tlenków ¿elaza i glinu stanoSTOMATOLOGIA wi¹cych spoiwo spawalnicze.
£¹czenie szyn przeznaczonych
PROMOCJA
do komunikacji tramwajowej i
kolejowej odbywa siê w³aœnie
- wype³nienia
przy u¿yciu spawów termitowych,
- korony porcelanowe
bezstykowych. Na miejsce
- protezy elastyczne
³¹czenia nak³ada siê formê
- protezy szkieletowe
spawalnicz¹, odpowiadaj¹c¹
szyn. £¹czone
ul. Jagielloñska 3 przekrojowi
szyny podgrzewa siê palnitel. 22 619-99-99 kiem, zaœ w formê spawalnicz¹
wlewa siê spoiwo spawalnicze.
509-878-869
Nadmiar spoiwa odcina siê po
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl

dokoñczenie na str. 5

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)

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Nieustaj¹cej sesji cz. 8
- rada znów w komplecie i t¹pniêcie w koalicji

Bud¿et partycypacyjny na Targówku

Pomys³ów nie brakuje
Œcianka wspinaczkowa, ³aweczka z muzyk¹, s¹siedzkie
warsztaty kulinarne dla dzieci, utwardzenie œcie¿ek w Parku
Leœnym Bródno, to czêœæ wniosków zg³oszonych w tym roku
przez mieszkañców Targówka do realizacji w ramach bud¿etu
partycypacyjnego. Do wydania s¹ 3, 130 mln z³ na lokalne i ogólnodzielnicowe projekty inwestycyjne i tzw. miêkkie, np. naukê
jêzyka angielskiego czy spotkania kulturalne w bibliotece.
W tym roku warszawiacy „nie za³apa³o siê” – 48. Okres
po raz pi¹ty mieli mo¿liwoœæ od 8 do 25 maja to czas na
pisania wniosków na realizacjê odwo³ania i ponown¹ weryfikapomys³ów, które ich zdaniem cjê: szansa dla mieszkañców,
warto sfinansowaæ z bud¿etu których projekty nie uzyska³y
miasta. Mieszkañcy Targówka akceptacji. I wreszcie etap najprzygotowali 189 projektów, z wa¿niejszy: wybór wniosków
czego do etapu weryfikacji do wdro¿enia.
O tym, który z maj¹cych
szczegó³owej, czyli po spotkaniach dyskusyjnych i spraw- szansê pomys³ów zostanie
dzeniu przez urz¹d mo¿liwoœci zrealizowany, decyduj¹ mieszrealizacji, przesz³o 167 wnio- kañcy. W tym roku bêd¹ g³ososków. Z tej puli na razie zielo- waæ na wybrane przez siebie
ne œwiat³o: „mo¿na wdro¿yæ” typy od 15 do 30 czerwca br.
otrzyma³o 119 pomys³ów, zaœ Zaœ przez ca³y czerwiec po-

trwa promocja projektów. W jaki
sposób? Wszystko zale¿y od
pomys³owoœci projektodawców.
W organizacji i promowaniu
wydarzeñ informuj¹cych o
projektach mog¹ oni liczyæ
na pomoc urzêdu dzielnicy.
W edycji bud¿etu na 2019 r.
proces partycypacyjny trwa
od koñca paŸdziernika 2017 r.
do 13 lipca br. – wtedy zostanie
opublikowana lista projektów
do realizacji. To w³aœnie wtedy
oka¿e siê, które projekty s¹ nie
tylko ciekawe i wa¿ne dla
mieszkañców, ale mo¿liwe do
wdro¿enia ze wzglêdów finansowych, organizacyjnych, merytorycznych. A przede wszystkim
otrzyma³y najwiêcej g³osów. To
jest przepustka do realizacji.
dokoñczenie na str. 2

Mimo niesprzyjaj¹cej dla
mieszkañców pory (kolejna
sesja zwo³ana w godzinach
pracy) warto by³o przyjœæ na
ósm¹ ods³onê XXXI nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy
Praga Pó³noc. Posiedzenie
rozpoczê³o siê od mocnego
akcentu. Nie by³a nim jednak

kolejna próba odwo³ania burmistrza Iskry, o której mówi³o
siê w kuluarach (zast¹piæ go
mia³ jeden z zaufanych dzielnicowych naczelników), ale
uzupe³nienie wakuj¹cego od
niemal roku sk³adu praskiej
rady. Decyzj¹ komisarza
wyborczego nowym radnym

zosta³ Miros³aw Prokop, który
wszed³ do grona radnych w
miejsce Jacka Wachowicza.
Przypominamy, ¿e mandat
Wachowicza zosta³ wygaszony
w zwi¹zku ze z³amaniem
przepisów artyku³u 24 f ustawy o samorz¹dzie gminnym
(prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej z wykorzystaniem
mienia komunalnego).
Po tych formalnoœciach
radni przyst¹pili do pracy.
Na pocz¹tku podjêto uchwa³ê
o rozszerzeniu i tak rozdêtego
porz¹dku obrad o kolejne
dokoñczenie na str. 3
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W sprawie jerzyków
W³aœnie przylecia³y – niewielkie ptaki o jednolitym,
ciemnym ubarwieniu, ze wzglêdu na d³ugie, ostre skrzyd³a
o sierpowatym kszta³cie, przypominaj¹ce trochê jaskó³ki.
Pozostan¹ u nas do pierwszej po³owy sierpnia. Niestety,
jest ich w miastach coraz mniej, bo ich siedliska z powodu
termomodernizacji budynków s¹ systematycznie niszczone.
Czy znajd¹ w Warszawie mieszkanie?
Ornitolodzy bij¹ na alarm: gniazdo z m³odymi i odpowiedliczba jerzyków, podobnie jak ni¹ orientacjê – od strony
wróbli, spada w Warszawie w wschodniej lub pó³nocnej,
zastraszaj¹cym tempie. A dogodne warunki do dolotu oraz
przecie¿ jerzyki osiedla³y siê w wielu s¹siadów – jerzyków.
polskich miastach, mo¿na by
Wymagania te, jak widaæ,
rzec, „od zawsze”. Gatunek nie s¹ wygórowane i w naten, dawniej zamieszkuj¹cy szych miastach nie powinno
szczeliny skalne, przystosowa³ zabrakn¹æ jerzyków. Tak by³o
siê do warunków panuj¹cych jeszcze kilkanaœcie lat temu. Z
w miastach, gdy tylko pojawi³y pocz¹tkiem XXI wieku rozposiê wysokie murowane budowle czê³o siê jednak ocieplanie
z licznymi otworami i szczeli- budynków – przede wszystkim
nami. Sprzyja³o im zarówno tych z wielkiej p³yty – i nast¹pi³o
stare budownictwo, jak i to systematyczne niszczenie
nowsze, z wielkiej p³yty.
siedlisk jerzyków. Mimo objêcia
Jerzyk jest bowiem ptakiem, gatunku ca³kowit¹ ochron¹,
który nie buduje gniazd, lecz otwory do stropodachu zamyosiedla siê w ka¿dej, wystar- kano czêsto z pisklêtami w
czaj¹co du¿ej, bezpiecznej œrodku! Opisywaliœmy ten
szczelinie. Jego siedlisko musi problem w NGP kilkakrotnie.
Na szczêœcie wzrasta œwiaznajdowaæ siê dostatecznie
wysoko, mieæ niewielki otwór domoœæ mieszkañców miast i od
wlotowy, du¿o miejsca na kilku lat pojawiaj¹ siê pomys³y,
¿eby tworzyæ miejsca schronienia dla drobnych ptaków.
Szczególnie tak niezwyk³ych
jak jerzyki. Niemal ca³e ¿ycie
spêdzaj¹ w locie. W powietrzu
³api¹ po¿ywienie, zbieraj¹ maszafy
teria³ do wyœcielenia „gniazda”,
a tak¿e œpi¹. W pogoni za ofiar¹
kuchnie
potrafi¹ pêdziæ nawet 200 km
pawlacze
na godz. Jeden jerzyk zjada
20 tys. komarów lub
i inne zabudowy nawet
meszek na dobê. Jak obliczyli
ornitolodzy, w ci¹gu trzech tel.
czterech miesiêcy przebywania
Stolarz z Targówka
w Polsce, daje to oko³o 2,5 mln
owadów lataj¹cych skonsumo-

Meble
na wymiar
•
•
•
•

668 599 679

wanych przez pojedynczego
jerzyka. Warto mieæ takich
sprzymierzeñców w walce z
uci¹¿liwymi owadami.
W 2012 r. na terenie placu zabaw
przy ul. Odkrytej na Bia³o³êce stanê³a pierwsza wie¿a dla jerzyków.
Przez kilka lat ptaki nie chcia³y jej
zasiedliæ. Dwa lata temu ornitolodzy
znaleŸli tam œlady pierwszych
gniazd. Dlaczego trzeba by³o
czekaæ tak d³ugo?
- Jerzyki bardzo powoli przekonuj¹ siê do nowych miejsc.
Bywa, ¿e miejsce lêgowe czeka
puste kilka lat, a¿ skusi siê na
nie jakaœ para – wypowiada³
siê na ³amach prasy Adam
Tar³owski z Towarzystwa

Przyrodniczego „Bocian”, który
bada³ wie¿ê na Bia³o³êce.
Nie wiadomo, czy w tym roku
jerzyki zasiedl¹ zbudowan¹ dla
nich konstrukcjê. Monitorujemy
wie¿ê na ul. Odkrytej i bêdziemy
informowaæ czytelników o wynikach obserwacji.
Ostatnio w Warszawie przybywa podobnych miejsc rekompensuj¹cych jerzykom utracone
siedliska. „Jerzykowniki”, czyli
budki z kilkoma oddzielnymi
komorami, stanê³y ju¿ m.in. na
Polu Mokotowskim. Na b³oniach
parku Skaryszewskiego zim¹
2016 roku postawiono dwie
7-metrowe wie¿e ze skrzynkami dla ptaków. Na Ursynowie
powsta³ mural, w który wkomponowano budki dla skrzydlatych
lokatorów. A co w sprawie jerzyków dzieje siê na Pradze?

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 25.04.2018 r. zosta³ podany
do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy dla
Dzielnicy Praga-Pó³noc przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15
na okres 21 dni wykaz o przeznaczeniu do sprzeda¿y
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu
mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku po³o¿onym
w Warszawie w dzielnicy Praga-Pó³noc przy ulicy
Targowej 63 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
do dnia 07.11.2102 r. u³amkowej czêœci gruntu.

Bud¿et partycypacyjny na Targówku

Pomys³ów nie brakuje
dokoñczenie ze str. 1

Czy na pewno potrzebny?
Doœwiadczenia z ubieg³ych
lat pokazuj¹, ¿e nie zawsze
wdro¿one projekty, czyli wybrane

przez mieszkañców w g³osowaniu, to strza³ w dziesi¹tkê.
Coœ wydawa³o siê atrakcyjne,
a po realizacji jest ma³o wykorzystywane. Przyk³adem mog¹
byæ stoliki do gry w szachy
czy miejsca do grillowania w
Parku Bródnowskim. Mo¿e
wymagaj¹ lepszej promocji,
albo po prostu nie s¹ tak potrzebne, jak mo¿na by³o s¹dziæ?
Liczne projekty siê sprawdzaj¹, przynosz¹c korzyœæ wielu
mieszkañcom. Do tych udanych
nale¿y m.in. zg³oszony w ubieg³ej edycji projekt „Kobiety do
garów, czyli zajêcia perkusyjne
dla kobiet” prowadzone w VIII
Ogrodzie Jordanowskim przy
ul. Suwalskiej 13. Chêtnych
pañ nie brakuje.
Z projektów inwestycyjnych
warto pochwaliæ zakup dla bibliotek na Bródnie i Targówku
Fabrycznym m.in. komputerów,
drukarek, projektorów itp.,
budowê placu zabaw przy
ul. Tu¿yckiej, wyznaczenie pasów rowerowych na Targówku
na ulicach Gorzykowskiej,
Myszkowskiej i Handlowej czy
zainstalowanie nadajników
WiFi i umo¿liwienie mieszkañcom korzystanie z internetu w
przestrzeni publicznej.
Co to jest bud¿et partycypacyjny?
To kilkumiesiêczny proces,
dziêki któremu warszawiacy
wspó³decyduj¹ o czêœci bud¿etu miasta. Mog¹ zg³aszaæ
w³asne, nawet najbardziej
nieprawdopodobne pomys³y;
które chc¹, by zosta³y zrealizowane. Maj¹ mo¿liwoœæ dyskutowania o pomys³ach innych
i g³osowaæ na te wybrane
przez siebie. Wa¿n¹ rolê w
procesie odgrywaj¹ zespo³y
ds. bud¿etu partycypacyjnego
powo³ywane w ka¿dej dzielnicy.
To spo³eczne cia³a doradcze:
m.in. przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych i mieszkañców, radni, pracownicy
urzêdu dzielnicy. Zespo³y
czuwaj¹ nad przebiegiem
ca³ego procesu.
Jolanta Zientek-Varga

W ramach bud¿etu partycypacyjnego do realizacji w roku
2017 zosta³ wybrany projekt
„Chroñmy jerzyki i wróble na
Pradze Pó³noc”. W zwi¹zku z
tym, na praskich budynkach
zawis³o kilkadziesi¹t budek
lêgowych, zawieszonych na
specjalnych konstrukcjach
biegn¹cych wzd³u¿ linii dachu.
Kilkanaœcie budek umieszczono
nawet na urzêdzie dzielnicy
przy ulicy K³opotowskiego.

Mo¿e to nie jest du¿o, ale
najwa¿niejsze, ¿e inicjatywa
wysz³a od mieszkañców. To
oznacza, ¿e ludzie s¹ bardziej
œwiadomi, dostrzegaj¹ ¿yj¹ce
obok ptaki i czuj¹ potrzebê ich
ratowania. Powinno iœæ za tym
œcis³e przestrzeganie prawa
zakazuj¹cego niszczenia
ptasich siedlisk w ich okresie
lêgowym. Chroñmy jerzyki,
póki jeszcze z nami s¹.
Joanna Kiwilszo

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),
oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 20/CP/2018 z 10 kwietnia 2018 r. umarzaj¹cej
postêpowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu
wodoci¹gowego DN 100 mm w ul. Fleminga na odcinku od
ul. Ekspresowej w kierunku ul. K¹tskiego w Warszawie na
terenie dzia³ek nr ew. 119, 121/30, 121/17 i 139/2 z obrêbu
4-06-35 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
- decyzji nr 21/CP/2018 z 24 kwietnia 2018 r. w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie sieci elektroenergetycznej nN, SN, z³¹cz kablowych,
stacji transformatorowej na dz. nr ew. 25/8, 11/15 z obr. 4-07-02 przy
ul. Marywilskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
na wniosek inwestora Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.,
ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, reprezentowanego przez
Jacka Rajza, z³o¿ony dnia 14 lutego 2018 r.
- decyzji nr 22/CP/2018 z 24 kwietnia 2018 r. umarzaj¹cej
postêpowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego 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, na wniosek inwestora Victoria Dom Spó³ka Akcyjna,
ul. Katy Grodziskie 105, 03-289 Warszawa, reprezentowanego
przez Andrzeja Czaplickiego, z³o¿ony 4 kwietnia 2018 r.
- decyzji nr 23/CP/2018 z 24 kwietnia 2018 r. umarzaj¹cej
postêpowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u sanitarnego na
czêœciach dz. ew. nr 48/5 i 72/8 z obrêbu 4-16-37, w drodze
dojazdowej do ul. Ostródzkiej na wysokoœci posesji nr 54 w dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, w zakresie dotycz¹cym wschodniej czêœci
dzia³ki ew. nr 72/8 z uwagi na lokalizacjê inwestycji na terenie
objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
os. Brzeziny Ia, na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna,
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego
przez pe³nomocnika Piotra Wojtuniaka, z³o¿ony 8 lutego 2018 r.
- decyzji nr 24/CP/2018 z 24 kwietnia 2018 r. w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
kana³u sanitarnego na czêœciach dz. ew. nr 48/5 i 72/8 z obrêbu
4-16-37, w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej w dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna,
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego
przez pe³nomocnika Piotra Wojtuniaka, z³o¿ony 8 lutego 2018 r.
- decyzji nr 25/CP/2018 z 24 kwietnia 2018 r. umarzaj¹cej
postêpowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm,
na czêœci dz. ew. nr 72/8 z obrêbu 4-16-37, w drodze dojazdowej
do ul. Ostródzkiej w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, w
zakresie dotycz¹cym wschodniej czêœci dzia³ki ew. nr 72/8 z
uwagi na lokalizacjê inwestycji na terenie objêtym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego os. Brzeziny Ia, na
wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5,
02-015 Warszawa, reprezentowanego przez pe³nomocnika
Piotra Wojtuniaka, z³o¿ony 8 lutego 2018 r.
- decyzji nr 26/CP/2018 z 24 kwietnia 2018 r. w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm, na czêœci dz. ew. nr 72/8
z obrêbu 4-16-37, w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej w dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna,
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego przez
pe³nomocnika Piotra Wojtuniaka, z³o¿ony 8 lutego 2018 r.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê
z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 (pokój 306 i 308), w
poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê
w terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê
do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem
odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie
i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Nieustaj¹cej sesji cz. 8
dokoñczenie ze str. 1

pozycje. W ramach przesuniêæ
bud¿etowych przyznano m.in.
dodatkowe œrodki na remont
siedziby OPS oraz budowê
budynków socjalnych przy Jagielloñskiej. 1,5 mln z³otych
przesuniêto w ramach rewitalizacji na remont budynków na
Starej Pradze, w zwi¹zku z
rozszerzeniem zakresu prac o
pog³êbienie piwnic i wymianê
wiêŸby dachowej. Znalaz³y siê te¿
œrodki na doœwietlenie ulicy Wojnickiej. Z kolei budowê hali sportowej dla szko³y przy Bia³ostockiej
przesuniêto na przysz³y rok ze
wzglêdu na koniecznoœæ og³oszenia konkursu architektonicznego.
W dalszej czêœci sesji radni
przeg³osowali te¿ uchwa³ê dotycz¹c¹ g³oœnej ostatnio wycinki
monumentalnej, pamiêtaj¹cej
pocz¹tki Parku Praskiego robinii
bia³ej. W przyjêtym stanowisku
radni zaapelowali o wstrzymanie
dalszych wycinek oraz o wykup terenu po stacji benzynowej, którego
obecnie wieczystym u¿ytkownikiem jest firma HEBE Investment
Sp. z.o.o. (kilka miesiêcy temu inwestor by³ gotów sprzedaæ wspominan¹ dzia³kê o powierzchni 280 m2
za kwotê 2,5 mln z³, co czyni ten
fragment parku jedn¹ z najdro¿szych, jeœli nie najdro¿sz¹, dzia³k¹
na Pradze). Warto dodaæ, ¿e zgodê na wycinkê wyda³ Mazowiecki
Wojewódzki Konserwator Zabytków na podstawie opinii dendrologicznej przedstawionej przez…
inwestora. Wynika³o z niej, ¿e
drzewo zagra¿a u¿ytkownikom
Parku. Z wyjaœnieñ naczelnika
dzielnicowego wydzia³u ochrony

œrodowiska Piotra Banaszkiewicza wynika³o, ¿e wczeœniejsza
ekspertyza, przygotowana na
zlecenie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Œrodowiska by³a dla
drzewa znacznie bardziej ³askawa
– zaleca³a koniecznoœæ monitorowania jego stanu, doceniaj¹c
jednak wartoœæ przyrodnicz¹
licz¹cej ponad 150 lat robinii.
Burmistrz Zab³ocki na proœbê
radnych zreferowa³ dotychczasowe
dzia³ania dotycz¹ce utworzenia
na Golêdzinowie, w zabytkowym
forcie Œliwickiego Muzeum Przyrodniczego. Dla tej inicjatywy uda³o siê uzyskaæ przychylnoœæ m.st.
Warszawy, Ministerstwa Kultury i
Ministerstwa Œrodowiska. Wydzia³
Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej w ramach warsztatów
studenckich tworzy koncepcjê
zagospodarowania terenu. Pozytywn¹ opiniê o pomyœle wyrazi³
te¿ prezes PAN. Powsta³ zespó³
ds. archiwizacji i przygotowania
rozproszonych zbiorów 6 instytutów PAN. Aby zapewniæ przedsiêwziêciu finansowanie, musi
jednak zostaæ przygotowana
ustawa o powo³aniu Narodowego
Muzeum Przyrodniczego. Tradycyjnie sceptycznie do szans realizacji projektu, który wymaga
ogromnych œrodków, odniós³ siê
radny Ireneusz Tondera.
Informacjê o programie rozwoju sportu w dzielnicy przedstawi³
naczelnik Adam Kuszkowski.
Program jest obecnie tworzony
od nowa, poniewa¿ poprzedni,
tworzony równie¿ przez Kuszkowskiego na zlecenie by³ego wiceburmistrza Kacprzaka, okaza³ siê
byæ zupe³nie nierealny. Obecny

Medyczna Szko³a Policealna Nr 3
im. dr Andrzeja Krocina
w Warszawie ul. Brzeska 12
ZAPRASZAMY NA LEKCJE OTWARTE

• Technik dentystyczny (2,5 roku)
• Higienistka stomatologiczna (2 lata)
Bezp³atna szko³a publiczna
Dobry zawód – twoja lepsza przysz³oœæ
www.msp3.waw.pl
tel. 22 628 13 41
email: sekretariat@msp3.waw.pl

Praskie Floriany rozdane
dokoñczenie ze str. 1

Metropolitê prawos³awnego
Sawê doceniono za szerzenie
ducha ekumenizmu oraz talenty
organizacyjne, m.in. uruchomienie oœrodków pomocy, a tak¿e
odzyskanie budynku przy Cyryla
i Metodego, w którym przez wiele
dziesiêcioleci dzia³a³ komisariat
Milicji Obywatelskiej. Obecnie
znajduje siê tam akademik dla
studentów prawos³awnych. Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny
ma sw¹ siedzibê na Pradze od
150 lat, zaœ biskup Sawa pe³ni
sw¹ pos³ugê ju¿ od 20 lat.
Siostry Albertynki sprowadzi³
na Pragê jeszcze w 1919 roku

ksi¹dz Ignacy K³opotowski.
Obecna siedziba zgromadzenia
znajduje siê przy ul. Kawêczyñskiej 4, gdzie mieœci siê tak¿e
Dom Pomocy Spo³ecznej im.
Œw. Brata Alberta i jad³odajnia.
Wieloletni¹ pos³ugê sióstr Albertynek doceniono za pomoc
ubogim na Pradze Pó³noc.
Poniewa¿ goœciem specjalnym Jarmarku Floriañskiego
by³ jeden z kandydatów na
fotel prezydenta Warszawy, rozpoczêcie kampanii wyborczej,
jeszcze przed jej oficjalnym
og³oszeniem, tak¿e na Pradze
sta³o siê faktem.
Karolina Krajewska

program powstaje przy udziale
przedstawicieli Dzielnicowej
Komisji Dialogu Spo³ecznego i
Dzielnicowej Rady Seniorów.
Wspó³praca ta zaowocowa³a
m.in. wynegocjowaniem dla praskich klubów sportowych zni¿ek
na korzystanie z infrastruktury
sportowej DOSiR. Z kolei z rekomendacji seniorów w 2017 r.
wdro¿ono kurs samoobrony. Prace
nad nowym programem trwaj¹.
Mocnym akcentem na zakoñczenie znów przerwanej sesji, by³o
wyst¹pienie radnej Ma³gorzaty
Markowskiej, która w imieniu
klubu radnych niezale¿nych poinformowa³a, ¿e z dniem 16 marca br.
z klubu zostali relegowani Marek
Bielecki oraz Hanna Jarzêbska.
Informacja zaskoczy³a czêœæ
radnych, choæ napiêcia w klubie
by³y widoczne od dawna, przede
wszystkim w kontekœcie plotek o
odwo³aniu rekomendowanego
przez klub do sk³adu zarz¹du wiceburmistrza Iskry i zast¹pienia go
przez Bieleckiego. Tym samym
klub radnych niezale¿nych liczy
trzech radnych niezale¿nych, zaœ
kolejna trójka radnych, w³¹cznie z
nowo zaprzysiê¿onym, pozostaje,
póki co równie¿, radnymi niezale¿-

nymi, tyle, ¿e niezrzeszonymi…
Ciekawi jesteœmy, co jeszcze
czeka Pragê w tej kadencji?
Czy koalicja na Pradze trwa?
Wydarzenia ostatniej sesji, w
tym wykluczenie ze sk³adu klubu
radnych niezale¿nych Marka Bieleckiego i Hanny Jarzêbskiej ka¿¹
postawiæ pytanie o to, kto tak naprawdê rz¹dzi na Pradze Pó³noc
i czy dotychczasowa koalicja
wci¹¿ istnieje. Do tej pory wspó³rz¹dzi³a dosyæ wydawa³oby siê stabilna koalicja PiS i klubu radnych
niezale¿nych, licz¹ca ³¹cznie 13
radnych. Po uzupe³nieniu sk³adu
rady dzielnicy o Miros³awa Prokopa oraz wykluczeniu dwójki
radnych niezale¿nych z dotychczasowego klubu pojawia siê potencjalnie mo¿liwoœæ stworzenia
nowej wiêkszoœci koalicyjnej z
radnymi opozycji (5 radnych PO,
po 2 radnych z SLD i Kocham
Pragê). Pytanie jak zachowa siê
nowy radny (czy do³¹czy do Kocham Pragê, pozostanie niezale¿ny, czy np. przyst¹pi do klubu
PiS lub radnych niezale¿nych?)
oraz relegowani radni niezale¿ni
(czy pomimo wykluczenia ze
sk³adu klubu bêd¹ g³osowaæ ramiê w ramiê ze swoimi dawnymi

kompanami?). Gdyby ta trójka zwyczajnej (Ryszard i Sebastian
nowa gazeta praska
po³¹czy³a si³y z opozycj¹, powsta- Kêdzierscy, Teresa Mioduszewska,
³aby wiêkszoœæ zdolna odwo³aæ Gra¿yna Szymañczuk, Edyta
dotychczasowy zarz¹d dzielnicy. Sosnowska, Katarzyna Jasiñska
By jednak do tego dosz³o, musia- oraz wspominany Bielecki),
³aby zostaæ zwo³ana sesja, a tê której ósma ods³ona nast¹pi³a
kwestiê doœæ skutecznie mog¹ tu¿ przed majówk¹.
blokowaæ inicjatorzy sesji nadRed.
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Park Micha³owski na nowo
Okrojony o blisko 40% w wyniku budowy Trasy Œwiêtokrzyskiej, znajduj¹cy
siê na koñcu Szmulek Park Micha³owski ma szansê na nowe ¿ycie. O jego
ocalenie przed wycink¹, a póŸniej o odnowienie od wielu lat zabiegali mieszkañcy tej czêœci Pragi skupieni wokó³ Praskiego Stowarzyszenia Mieszkañców
„Micha³ów”. Apele spo³eczników zosta³y wys³uchane. Pod koniec kwietnia
rozpoczê³y siê konsultacje spo³eczne, dotycz¹ce rewitalizacji parku oraz przylegaj¹cej do niego przestrzeni wokó³ spichlerza Michla. W tym ostatnim w³adze
miasta planuj¹ stworzenie „Praskiego Domu Rzemios³a”, czyli przestrzeni, która
zostanie udostêpniona na potrzeby pracowni i warsztatów rzemieœlniczych.
Konsultacje potrwaj¹ do 4 czerwca. Ich kulminacyjnym momentem bêdzie piknik
s¹siedzki, który odbêdzie siê na terenie parku w sobotê, 12 maja, w godzinach
11:00-17:00. Podczas pikniku mieszkañcy wspólnie z projektantami i architektami
krajobrazu bêd¹ mogli okreœliæ zakres zmian obejmuj¹cy nasadzenia zieleni, wymianê
i uzupe³nienie ma³ej architektury czy poszerzenie funkcji rekreacyjnych parku.
Osoby, które nie dotr¹ na piknik, mog¹ przekazywaæ uwagi w formie mailowej do 13 maja,
wysy³aj¹c opinie na adres: konsultacje@poledialogu.org.pl. 24 i 26 maja zostanie zaprezentowany
wstêpny projekt zmian. Prace modernizacyjne w Parku Micha³owskim planowane s¹ na 2019 r.
Wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych konsultacji znaleŸæ mo¿na na stronie internetowej
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jak-odmienic-park-michalowski MIC

4 nowa gazeta praska
Dom Kultury Zacisze ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl, tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
14, 21, 28.05 (poniedzia³ek) godz. 13.30 „G³ówka
pracuje” bezp³atne spotkania z planszówkami realizowane
w ramach projektu Miejsce Mieszkañców. Wstêp wolny.
Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2018.
15, 22, 29.05 (wtorek) godz. 9.30 - Mama Fit
- bezp³atne zajêcia dla mam z dzieæmi (0-2 lata). Na ka¿de
æwiczenia obowi¹zuj¹ oddzielne zapisy przez stronê
internetow¹. Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2018.
15, 22, 29.05 (wtorek) godz. 10.00 - Cykl warsztatów
szkoleniowych wraz z treningiem asertywnoœci „Bezpieczeñstwo osób
po 60 roku ¿ycia”. Wstêp wolny. Projekt Uniwersytetu Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego realizowany w partnerstwie z DK Zacisze
w ramach programu Aktywizacji Spo³ecznej Osób Starszych.
10.05 (czwartek) godz. 16.00-18.00 - Inauguracja
Altany w ramach Szklanej Góry MAL. W programie: warsztaty
dla dzieci, animacje i lemoniada. Wstêp wolny.
10, 17, 24.05 (czwartek) godz. 14.30 - Warsztaty teatralne
- bezp³atne zajêcia realizowane w ramach projektu Miejsce Mieszkañców. Wstêp wolny. Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2018.
11.05 (pi¹tek) godz. 11 - Klub Ludzi Kultury: Kosmiczne
spotkanie artystyczne - projekcja filmu, rozmowa z re¿yserem,
wyk³ad. Wstêp wolny.
11.05 (pi¹tek) godz. 19.00 - Florystyka - warsztaty.
Temat: Niepowtarzalne dekoracje komunijne. Op³ata 70 z³/2h.
Wykonana praca jest w³asnoœci¹ uczestnika zajêæ.
12.05 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Podró¿e wehiku³em sztuki. Historia sztuki dla najm³odszych
(7-12 lat). Temat: Pop-art z polskim akcentem. Godz. 11.0013.00. Op³ata 40 z³.
* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku
4-9 lat. Temat: Na dnie oceanu. I grupa - godz. 10.00, II grupa godz. 11.00. Op³ata: karnet 75 z³, pojedyncze zajêcia 30 z³.
* Street Jazz dla dzieci w wieku 8-13 lat. Godz. 10.00-13.00.
Zajêcia bezp³atne. Warsztaty realizowane w ramach projektu
„Dzieciaki nie p³ac¹” - Bud¿et Partycypacyjny 2018.
12.05 (sobota) godz. 10.00-14.00 - Europejski Dzieñ
S¹siada czyli s¹siedzkie spotkanie s¹siadów bli¿szych i dalszych. W
programie: 1. S¹siedzka wyprzeda¿ gara¿owa, 2. Uroczyste
przekazanie s¹siadom plenerowego sto³u do ping-ponga, 3. Warsztaty
renowacji krzese³ek Miejsca Mieszkañców, 4. Zajêcia artystyczne
dla najm³odszych s¹siadów oraz niespodzianki. Miejsce: przestrzeñ
wokó³ DK Zacisze. Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2018.

12, 19, 26.05 (sobota) godz. 10.00-15.00 - Warsztaty
animacji poklatkowej dla uczestników projektu HOME*EU.
Miejsce: XIII LO im. p³k. Lisa-Kuli, ul. Oszmiañska 23/25.
Finansowanie: Fundusz Animacji Kultury.
13.05 (niedziela) - Koncert Maryjny w wykonaniu zespo³ów
wokalnych „Zaciszañska Nuta” i „¯urawie” DK Zacisze. Miejsce: Koœció³
pw. Matki Boskiej Bolesnej w Mariañskim Porzeczu po Mszy œw. o godz. 11.
18.05 (pi¹tek) godz. 19.00 - Florystyka - warsztaty.
Temat: Niepowtarzalne dekoracje komunijne. Op³ata 70 z³/2h.
Wykonana praca jest w³asnoœci¹ uczestnika zajêæ.
19.05 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Fidget spinner w 3D. Rodzinne warsztaty drukowania 3D. Godz.
11.00-13.00. Zajêcia dla dzieci 9+ z udzia³em rodziców (duet
rodzic+dziecko). Nale¿y przynieœæ w³asny laptop. Warsztaty
realizowane w ramach projektu „Dzieciaki nie p³ac¹” – Bud¿et
Partycypacyjny 2018. Op³ata dla rodzica 15 z³.
* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci
w wieku 4-9 lat. Temat: Kwadratowa kropla wody. I grupa
- godz. 10.00, II grupa - godz. 11.00. Op³ata 30 z³.
20.05 (niedziela) - 10. Festiwal Dzieci i M³odzie¿y „Artystyczny
Targówek” w Parku Bródnowskim. Na scenie: prezentacje,
koncerty, pokazy, konkursy. W terenie: pasa¿ stoisk artystycznych,
dzia³ania animacyjne, warsztaty artystyczne, zajêcia plastyczne
i edukacyjne, zabawy dla dzieci, atrakcje przygotowane przez
Stowarzyszenie Klanza. W³oska pizza i desery. Dmuchañce
i stoiska handlowe. Godz. 12.00-19.00. Organizatorzy: Dzielnica
Targówek m.st. Warszawy i Dom Kultury Zacisze.
26.05 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w
wieku 4-9 lat. Temat: Mega Naukowcy. I grupa - godz. 10.00,
II grupa - godz. 11.00. Op³ata 30 z³.
* Akwarela dla dzieci 7+. Temat: Laurka dla Mamy. Godz. 10.3012.00. Op³ata 20 z³.
26.05 (sobota) godz. 10.00-14.00 - Festiwal Planszówek
dla Ma³ych i Du¿ych. Wstêp wolny. Realizacja w ramach projektu
Miejsce Mieszkañców – Bud¿et Partycypacyjny 2018.
28.05 (poniedzia³ek) godz. 18.30 - „Mówiê do Ciebie” premiera
spektaklu w wykonaniu M³odzie¿owego Studia Teatralnego
DK Zacisze. Wstêp wolny. 30.05 (œroda) godz. 11.00 Dzieñ Matki
Sybiraczki. Spotkanie Ko³a Terenowego Sybiraków Warszawa
Praga-Pó³noc. W programie koncert „Serce Matki” w wykonaniu
solistów DK Zacisze, akompaniament Julia Greke-Patej (piano).

Bia³o³êka w soczewce
8 maja, w sali konferencyjnej
bia³o³êckiego ratusza, odby³o
siê spotkanie informacyjne na
temat planów rozbudowy ulicy
Œwiatowida, zorganizowane
przez Zarz¹d Transportu
Miejskiego i biuro projektowe
MP-Mosty. Nowy uk³ad drogowy
Œwiatowida by³ postulowany
przez mieszkañców Bia³o³êki
i bêdzie polega³ na ograniczeniu iloœci pasów ruchu
z trzech do dwóch na ka¿dej
z jezdni i ograniczeniu ich
szerokoœci do 3 metrów, wytyczeniu miejsc parkingowych,
zmianie geometrii jezdni w
taki sposób, by omija³a pomnik
przyrody - d¹b przy Stefanika.
Inne zmiany to wytyczenie
dodatkowych przejœæ dla
pieszych miêdzy skrzy¿owaniami, rozdzielenie pasem
zieleni jezdni, œcie¿ki rowerowej i chodnika, remont œcie¿ek
rowerowych i chodników po

zachodniej stronie Œwiatowida.
***
30 kwietnia ruszy³ system
elektronicznych zapisów do
dy¿uruj¹cych w czasie wakacji przedszkoli i oddzia³ów
przedszkolnych w szko³ach
podstawowych. Zapisy obejmuj¹ wy³¹cznie dzieci ju¿
uczêszczaj¹ce do tych placówek. Logowanie do systemu
jest mo¿liwe po wprowadzeniu
has³a dostêpu do konta za³o¿onego przez rodziców w trakcie
rekrutacji do placówek przedszkolnych w tym roku lub przy
u¿yciu has³a udostêpnionego
przez dyrektorów placówek.
Zarejestrowany wniosek trzeba wydrukowaæ, podpisaæ i
z³o¿yæ w dy¿uruj¹cym w okresie wakacyjnym przedszkolu
pierwszego wyboru. We wniosku
o przyjêcie dziecka na dy¿ur
wakacyjny mo¿na wskazaæ

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
osoby fizycznej, z³o¿ony 25 kwietnia 2018 r., o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej
110 kV na czêœciach dz. ew. nr 58/3 i 109/1 z obr. 4-06-29,
czêœci dz. ew. nr 2/4 oraz dz. ew. nr 28/4, 28/6, 28/8, 28/9 z
obr. 4-06-32 i na czêœciach dz. ew. nr 100/1 i 105 z obr. 4-06-31
przy ul. Myœliborskiej 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.

Nowe godziny pracy
Jak nas poinformowa³a rzeczniczka prasowa, wychodz¹c
naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców, Bia³o³êka, jako jedyna
warszawska dzielnica uruchomi³a pilota¿owy projekt wyd³u¿enia godzin pracy urzêdu. I tak od 7 maja do 30 czerwca w
ka¿dy poniedzia³ek i czwartek (z wyj¹tkiem 31 maja – Bo¿e Cia³o)
przyjêcia mieszkañców odbywaæ siê bêd¹ w godzinach od
8.00 do 19.00. W te dwa dni urz¹d bêdzie czynny a¿ 11 godzin!
Praca w pozosta³e dni pozostaje bez zmian, czyli: 8.00-16.00.
W poniedzia³ki i czwartki do godz. 19.00 bêdzie mo¿na za³atwiæ
wszystkie sprawy, które standardowo obs³uguje Wydzia³ Obs³ugi
Mieszkañców (WOM). Delegatura Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich (DBAiSO) bêdzie przyjmowa³a wnioski w zakresie:
rejestracji pojazdów, praw jazdy oraz meldunków i dowodów osobistych.
Wyj¹tkiem bêd¹ sprawy z zakresu dzia³alnoœci gospodarczej - te
bez zmian bêd¹ przyjmowane w urzêdzie przy ul. Marywilskiej 44
w poniedzia³ki do godz. 18.00, od wtorku do pi¹tku do godz. 16.00.
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dowoln¹ iloœæ przedszkoli lub
oddzia³ów przedszkolnych.
Pierwszeñstwo w przyjêciu na
dy¿ur wakacyjny maj¹ dzieci
uczêszczaj¹ce do konkretnego,
dy¿uruj¹cego przedszkola
lub oddzia³u przedszkolnego,
nastêpnie dzieci z innych
bia³o³êckich przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych. Jeœli
pozostan¹ wolne miejsca do
bia³o³êckich placówek dy¿uruj¹cych w czasie wakacji bêd¹
przyjmowane dzieci z przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych z innych sto³ecznych
dzielnic. Ze szczegó³owymi
informacjami na temat rekrutacji mo¿na siê zapoznaæ
na stronie Biura Edukacji
m.st. Warszawy pod adresem:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzurywakacyjne
(egu)
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Budowa II linii metra

Komunikacyjne dylematy
dokoñczenie ze str. 1

jego zastygniêciu. Na zakoñczenie miejsce ³¹czenia jest
szlifowanie, zaœ szyna jest
przytwierdzana do betonowej
p³yty.
Nie zd¹¿¹ z ulicami?
Za rok koñczy siê budowa
metra na Targówku, tymczasem
dopiero trwaj¹ przymiarki do
projektowania ulic dojazdowych do ostatniej stacji.
OpóŸnienie jest potê¿ne, bowiem pierwotnie zak³adano,
¿e ruch na Ossowskiego i
Trockiej zostanie przywrócony
w 2017. Ostro¿ne przewidywania zak³adaj¹, ¿e ulica
Ossowskiego zostanie oddana
w lipcu, zaœ Trocka jesieni¹
tego roku. Do listopada po-

trwa przebudowa wewn¹trzosiedlowej obwodnicy wzd³u¿
Handlowej, Myszkowskiej i
Ossowskiego. Z koñcem lata
powinny siê pojawiæ nowe
ronda i przejœcia dla pieszych
m.in. przy Hodowlanej, Lusiñskiej i Mokrej. Za 24 mln z³
powstanie nowy dojazd do
stacji metra Targówek, stanowi¹cy inwestycjê ZDM. Na
ostatniej stacji Trocka szykuje
siê komunikacyjny Armagedon,
który zakoñczy siê dopiero w
2022, kiedy to powstanie
ostatni odcinek II linii wiod¹cy
na Bródno. Na stacji Trocka
bêd¹ bowiem wsiadaæ do
metra pasa¿erowie doje¿d¿aj¹cy z osiedli Bródno, Zacisze
i Elsnerów, doje¿d¿aj¹cy z
Zielonej Bia³o³êki, a tak¿e z

podwarszawskich Marek, Z¹bek, Zielonki, a nawet z dalej
po³o¿onych miejscowoœci.
Planowano wybudowanie
gara¿u przesiadkowego,
ale ostatnio ZTM jakoœ nie
powraca do tej koncepcji.
Niepokój mieszkañców budzi
projekt powiêkszenia skrzy¿owania Trockiej i Pratuliñskiej, gdzie jezdnie bêd¹
mia³y piêæ pasów ruchu. Tego
typu skrzy¿owania a¿ prosz¹ siê
o wprowadzenie specjalnych,
bezpieczniejszych rozwi¹zañ dla pieszych, kierowców,
rowerzystów i pasa¿erów
metra, co wymaga zweryfikowania dotychczasowych
planów. Na razie nic na ten
temat nie wiadomo.
(egu)

Spo³eczny
6 nowa obserwator
gazeta praska

Bia³o³êcka karuzela

Praga znów p³onie

Tylko Platforma!
... i deweloperzy

Pali siê. W ostatnich tygodniach te
s³owa bardzo czêsto s³ychaæ na Pradze.
P³onê³o to, co Praga ma najcenniejszego.
Zabytkowe kamienice. Przy Okrzei, Markowskiej, czy £om¿yñskiej, by wspomnieæ
jedynie o najwiêkszych po¿arach, którymi
¿y³a tzw. ulica i jej wirtualny odpowiednik, czyli Facebook. Po¿arami nie rz¹dzi
¿adna regu³a poza tym, ¿e p³on¹ budynki
od lat niezamieszka³e, przynajmniej
oficjalnie. Ogieñ wybucha zarówno pod
wieczór (Okrzei), jak i w ci¹gu dnia
(Markowska, £om¿yñska). W dni robocze
i w œwiêta. Nie zwa¿a na status w³asnoœciowy. P³on¹ budynki prywatne, objête
roszczeniami, ale wci¹¿ miejskie, jak i
w 100 procentach komunalne.
O rozbiórkê jednych staraj¹ siê w³aœciciele lub ich pe³nomocnicy, inne czêœciowo
rozbieraæ chce miasto, by odtworzyæ je na
nowo, z u¿yciem wspó³czesnych technologii
budowlanych w ramach programu rewitalizacji. Na jeszcze inne obecnie nie ma
pomys³u, choæ s¹dz¹c po s¹siednich budynkach, pieczo³owicie odrestaurowanych i
sprzedanych z zyskiem przez rozmaite
spó³ki, inwestuj¹ce od lat w reprywatyzowane nieruchomoœci na Pradze, mo¿na
s¹dziæ, ¿e i je czeka³by podobny los.

Budynkom i ich w³aœcicielom nie
wypada Ÿle ¿yczyæ, choæ w niektórych
przypadkach ogieñ mo¿na by traktowaæ
jak dopust bo¿y – zgliszcza z pewnoœci¹
musia³yby zostaæ rozebrane, a w ich
miejsce powsta³yby nowe budynki, tañsze
zarówno w budowie, jak i w eksploatacji.
Czy opuszczone kamienice ktoœ celowo
podpala? Takiego scenariusza, niestety, nie
mo¿na wykluczyæ, zw³aszcza, ¿e dziwnym
zbiegiem okolicznoœci na kilka tygodni
przed po¿arami drzwi bywaj¹ wy³amywane,
rozcinane s¹ zamki, czy rozbijane ceg³y
zabezpieczaj¹ce otwory drzwiowe. Zawsze
oczywiœcie o takie dzia³ania mo¿na pos¹dziæ bezdomnych i w wielu przypadkach
bêdzie to prawd¹. Przy czym w przypadku tych ostatnich podpalenia nie musz¹
byæ celowe. Wystarczy, ¿e ktoœ zaœnie z
papierosem w ustach na tapczanie pozostawionym w opuszczonym mieszkaniu
i nieszczêœcie gotowe…
Obecna sytuacja przypomina tê z lat
2010-2011, gdy p³onê³y kamienice m.in.
przy Targowej, Zamoyskiego, Jagielloñskiej, Sierakowskiego czy K³opotowskiego.
Podobnie jak dziœ, równie¿ wtedy Praga
cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem

Praski folwark

Czy mo¿na inaczej?
Zgodnie z art. 104. Kodeksu wyborczego
„kampania wyborcza rozpoczyna siê z
dniem og³oszenia aktu w³aœciwego organu
o zarz¹dzeniu wyborów i ulega zakoñczeniu
na 24 godziny przed dniem g³osowania”.
Na dzieñ dzisiejszy termin wyborów nie
zosta³ formalnie potwierdzony. A zatem nie
ma jeszcze formalnie zg³oszonych kandydatów
ani zarejestrowanych komitetów wyborczych.
Do 16 kwietnia trwa³ proces naboru na
stanowiska urzêdników wyborczych. Pañstwowa Komisja Wyborcza podjê³a jedynie
decyzje o powo³aniu komisarzy wyborczych.
Na razie trwa tzw. prekampania.
Formalnie nie ma ¿adnych uregulowañ

odnoœnie prowadzenia „prekampanii”,
ale „korzystanie przez komitety wyborcze i kandydatów z efektów dzia³añ o charakterze agitacji wyborczej
prowadzonych przed zarz¹dzeniem
wyborów mo¿e zostaæ uznane za naruszenie zasad finansowania kampanii
wyborczej”.
Ka¿da kampania, w tym tak¿e wyborcza, aby mog³a zakoñczyæ siê sukcesem,
powinna byæ prowadzona w oparciu o
w³aœciw¹ i skuteczn¹ strategiê. Okreœlenie
celów wraz z analiz¹ czynników, od
których zale¿y ich realizacja oraz taktyki dzia³ania pozostawiê sztabom wybor-

inwestorów. W tamtym czasie mieszkañcy
w ramach „samoobrony” organizowali patrole w zagro¿onych po¿arami budynkach.
Czy „okrzejówki” ponownie wyjd¹ na
praskie ulice? Moim zdaniem, nie jest to
konieczne, choæ dodatkowa presja na
urzêdników zawsze siê przyda. To na
osobach zarz¹dzaj¹cych zasobem i odpowiedzialnych za zabytki ci¹¿y obowi¹zek
sta³ego weryfikowania stanu zabezpieczeñ
i pilnowania, by zaniedbane praskie dziedzictwo doczeka³o w spokoju generalnego
remontu. Choæ jak widaæ, w niektórych
przypadkach odpowiedzialnoœæ koñczy
siê na jednorazowym zamurowaniu drzwi
do budynku…
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com
czym. Skoncentrujê siê na aspektach
wa¿nych dla nas wyborców. Co bierzemy
pod uwagê, czym kierujemy siê stawiaj¹c X przy konkretnych nazwiskach?
Wiarygodnoœæ i kompetencje kandydata.
To one decyduj¹ o tym, czy zaufamy potencjalnym kandydatom. Minê³y czasy,
gdy „œlepo” g³osowaliœmy. Szukamy osób
godnych zaufania i kompetentnych. Ci,
którzy udowadniaj¹ nam, ¿e znaj¹ siê
na wszystkim, tak naprawdê znaj¹ siê
na niewielu zagadnieniach. Dobry zespó³,
zbudowany na potrzeby kampanii,
sk³adaj¹cy siê z profesjonalistów i dobrze
zorganizowanych wspó³pracowników to
po³owa sukcesu. On bowiem w bardzo
powa¿nym stopniu u³atwi realizacjê za³o¿onego celu. Wa¿ne, by zadania by³y
dostosowane do wiedzy, umiejêtnoœci i
predyspozycji osób je wykonuj¹cych.

Prosto z mostu

œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko z 3 paŸdziernika
2008 r.).
Pos³owie dopiero po kilku latach zorientowali siê w nadu¿yciach, do jakich
prowadzi mo¿liwoœæ wydawania decyzji
we w³asnej sprawie, i obecny przepis
ustawy œrodowiskowej stanowi, i¿ w
przypadku inwestycji realizowanej przez
miasto lub podmiot od niego zale¿ny
decyzjê wydaje regionalny dyrektor
ochrony œrodowiska - czyli organ administracji rz¹dowej, od ratusza niezale¿ny.
To „lub podmiot od niego zale¿ny” jest
bardzo wa¿ne, gdy¿ ratusz zastosowa³
jeszcze dodatkowe zabezpieczenie:
formalnym inwestorem spalarni nie
jest m.st. Warszawa, lecz Miejskie Przedsiêbiorstwo Oczyszczania.
Decyzja œrodowiskowa jest niezbêdnym
za³¹cznikiem do wniosku o pozwolenie na
budowê, który MPO z³o¿y³o 15 grudnia
2016 r., czyli po przesz³o 7 latach. By³o to
mo¿liwe, gdy¿ chocia¿ decyzja œrodowiskowa jest wa¿na 6 lat, jej wa¿noœæ mo¿na
przed³u¿yæ o 4 lata postanowieniem stwierdzaj¹cym, i¿ inwestycja jest realizowana
etapowo. Nie dziwi ju¿ pewnie Pañstwa,
¿e takie postanowienie równie¿ zosta³o
wydane - zgodnie z ówczesnym prawem
- przez Prezydenta m.st. Warszawy.

zgodnie z zak³adanym harmonogramem
ale... w ogóle siê nie rozpoczê³a! Widaæ, ¿e
obecna koalicja rz¹dz¹ca nie nadaje siê nawet do administrowania dzielnic¹, a co tu
dopiero mówiæ o wielkich planach rozwoju
dzielnicy. Ostatnio poczuli siê jeszcze bardziej komfortowo, bo na sesji trwaj¹cej do
4:00 w nocy, bez udzia³u opozycji, obsadzili
kolejne kluczowe stanowiska i sparali¿owali
prace komisji, odpowiadaj¹cych za merytoryczn¹ pracê w dzielnicy. Efekty takich
dzia³añ zobaczyliœmy szybciej, ni¿ ktokolwiek
siê spodziewa³. 23 kwietnia na posiedzeniu
zespo³u ds. bud¿etu partycypacyjnego, gdzie
mieszkañcy wystêpowali o pozytywn¹ weryfikacjê projektu, zak³adaj¹cego utworzenie
parku na Zielonej Bia³o³êce, zarz¹d dzielnicy
poinformowa³, ¿e ma ju¿ plany zwi¹zane z
t¹ dzia³k¹. Deweloperzy zacieraj¹ rêce, bo
zarz¹d planuje dzia³kê sprzedaæ. Mieszkañcy
s¹ zbulwersowani i apeluj¹ do cz³onka
zarz¹du dzielnicy Marcina Adamkiewicza
z komisarycznego nadania prezydenta Warszawy, aby odst¹pi³ od planów sprzeda¿y
dzia³ki i przeznaczy³ j¹ na cele spo³eczne.
Dzielnica na park w tym miejscu nie wyra¿a

Wyborcy oczekuj¹ bowiem prostych, acz
konkretnych informacji. Jasnych, wyraŸnie
okreœlonych przekazów. Nie obietnic, czyli
tzw. kie³basy wyborczej, oczekuj¹ konkretów. Konkrety przekonuj¹ nas. Co zosta³o
faktycznie zrobione, zmienione, a nie co
dopiero zostanie zrobione po wyborach.
„Kiedyœ – nie ma takiego dnia tygodnia”.
Mieszkañcy wymagaj¹ od samorz¹dowców i polityków wspó³pracy, a nie
agresji. Zgody, a nie walki. Spodziewaj¹
siê kompromisów i porozumienia dla
realizacji konkretnych obywatelskich
spraw, których do rozwi¹zania jest tak
wiele. Bêd¹c czêœci¹ wspólnoty, chc¹ byæ
traktowani podmiotowo.
Mo¿e to jest ten czas, aby zakoñczyæ
„licytacje na obietnice”; obietnice, za które
i tak zap³acimy my wszyscy, a rozpocz¹æ
merytoryczne debaty.

„G³upstwem jest robienie wci¹¿ tych
samych rzeczy i oczekiwanie innego
rezultatu” - Albert Einstein
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

zgody i t³umaczy to koniecznoœci¹... realizacji celów spo³ecznych, których prawie w
ogóle nie realizuje. Na pomoc uwik³anemu
w biznes z deweloperami zarz¹dowi dzielnicy
ruszy³a rzeczniczka bia³o³êckiego ratusza
Marzena Gawkowska: - „Nieruchomoœæ zosta³a
wpisana do wstêpnego planu sprzeda¿y
na 2019 rok wy³¹cznie po to, by wykazaæ
mo¿liwoœæ realizacji limitów dochodów
maj¹tkowych dla dzielnicy. Jeœli uzyskamy
zgodê ze strony w³adz miasta sto³ecznego
Warszawy na zmniejszenie owych limitów,
dzia³ki nie trzeba bêdzie sprzedawaæ.” Czy
tak faktycznie jest? OdpowiedŸ brzmi: NIE.
Wiemy, ¿e urzêdnicy prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz maj¹ wobec tego terenu inne
plany. Sporna dzia³ka o nr 33 z obrêbu
40706 docelowo ma trafiæ w rêce dewelopera. Mieszkañcy apeluj¹ do burmistrzów
Ilony Soja-Koz³owskiej (PO), Marcina Adamkiewicza (IMB) oraz Dariusza Kacprzaka
(niezalezni.org) o natychmiastowe wycofanie siê z tych planów. Apeluj¹ tak¿e do
nowego przewodnicz¹cego rady Paw³a
Tyburca (PO) o niezw³oczne zwo³anie sesji
nadzwyczajnej i przyjêcie stanowiska, które
bêdzie odpowiedzi¹ na oczekiwania mieszkañców. Pytaj¹ kandydata na prezydenta
Warszawy Rafa³a Trzaskowskiego (PO) czy
te¿ proponuje Warszawê nie licz¹c¹ siê z
mieszkañcami i wyprzedaj¹c¹ w³asny maj¹tek.
Niestety, przedwyborcza promocja PO-IMB
skierowana do lokalnych deweloperów ju¿
ruszy³a. Sprawdzona, dobrze naoliwiona
machina ma zapewniæ uk³adowi kolejn¹ kadencjê u sterów w³adzy. I nie spodziewa³bym
siê w tej sprawie zmiany stanowiska. Lokalny
uk³ad z deweloperami ¿yje w doskona³ej
symbiozie od co najmniej kilku kadencji.
£ukasz Oprawski
by³y zastêpca burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka
Fb: Warszawski PiS - Bia³o³êka

Ch³odnym okiem

Na marginesie spalarni
Rozkrêcaj¹ siê przygotowania do
rozbudowy spalarni odpadów komunalnych ZUSOK przy ul. Zabranieckiej. Pod
koniec kwietnia og³oszono, ¿e najkorzystniejsz¹ ofertê w przetargu z³o¿y³a spó³ka Shanghai Electric Power
Construction, z cen¹ o 40% ni¿sz¹ od
kolejnej oferty, austriacko-francuskiej.
Inwestycja jest przygotowywana
przez w³adze Warszawy od ponad
10 lat. Pierwszy wa¿ny dokument,
tzw. decyzja œrodowiskowa (decyzja o
œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacjê przedsiêwziêcia), zosta³
uzyskany 16 czerwca 2009 r.
Budowa spalarni odpadów budzi
zawsze wiele emocji, szczególnie w
s¹siaduj¹cych z ni¹ spo³ecznoœciach
lokalnych. Dla nich decyzja œrodowiskowa jest wa¿niejsza od pozwolenia na
budowê, gdy¿ to podczas jej wydawania
urzêdnicy analizuj¹ raport oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko. Tu jednak
w³adze miasta nie mia³y specjalnego
problemu, gdy¿ pozytywn¹ decyzjê
œrodowiskow¹ wyda³... Prezydent m.st.
Warszawy. Pozwala³a na to obowi¹zuj¹ca wówczas od niedawna tzw. ustawa
œrodowiskowa (ustawa o udostêpnianiu
informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie

Od pocz¹tku kadencji na Bia³o³êce
rz¹dzi Platforma Obywatelska. Wymaga³o to
nie lada zabiegów politycznych, jak sfa³szowanie wyniku wyborów samorz¹dowych,
niedopuszczenie do dzia³ania legalnie wybranego zarz¹du i przewodnicz¹cego rady
niezwi¹zanych z uk³adem, przekupienie
mniej oddanych idei dzia³alnoœci spo³ecznej
lokalnych dzia³aczy, jak IMB Piotra Basiñskiego, po groŸby karalne wysy³ane sms’ami
do wrogów jedynej s³usznej grupy ludzi w
ich mniemaniu namaszczonej do sprawowania
w³adzy w dzielnicy. Zabiegi te przynios³y
po¿¹dany skutek. Ekipa s³yn¹ca z traktowania dzielnicy jako swojego prywatnego
folwarku i ze s³u¿alczego podejœcia do deweloperów, którzy odwdziêczali siê zatrudnianiem wskazanych radnych PO na ciep³ych
posadach, dalej jest u sterów w³adzy. Jeszcze do niedawna ich g³ównym celem by³o
dawanie odporu znienawidzonej opozycji PiS
i RdB. Rz¹dz¹ca koalicja poœwiêci³a na to
ca³e 3 lata kadencji, w efekcie czego bud¿et
dla Bia³o³êki zosta³ zrealizowany na
skandalicznie niskim poziomie. Wiêkszoœæ
inwestycji nie tylko nie zosta³a zakoñczona

Wielka majówka

G³êbok¹, kilkudziesiêciostronicow¹
nowelizacjê ustawy œrodowiskowej, obejmuj¹c¹ m.in. wprowadzenie przepisów
uniemo¿liwiaj¹cych wydawania decyzji we
w³asnej sprawie, Sejm uchwali³ jesieni¹
2015 r. (jeszcze za koalicji PO-PSL).
Gdyby decyzja œrodowiskowa dla spalarni
by³a rozpatrywana dziœ, nie zajmowaliby
siê ni¹ pracownicy tej samej pani prezydent, która chce j¹ wybudowaæ, lecz
niezale¿ni od niej urzêdnicy - specjaliœci
od ochrony œrodowiska. I nie wiadomo,
jaka by by³a: przepisy bardzo siê zmieni³y.
Niezbyt dobrze siê sta³o, ¿e do
wielkiej, kontrowersyjnej inwestycji
zastosowano kruczki prawne, umo¿liwiaj¹ce bazowanie na starych przepisach
o ochronie œrodowiska.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl

Wystarczy³o wzi¹æ trzy dni urlopu, a
mo¿na by³o siê cieszyæ 9-dniowym d³ugim
weekendem. Dla niektórych to prawdziwy
urlop. Dla niektórych - czas wzmo¿onej
pracy. Sklepy, sklepiki, bazarki osiedlowe,
markety ró¿nej maœci prze¿ywa³y prawdziwe oblê¿enie, wœród wielu komentarzy
s³ysza³em i taki “szykuj¹ siê jak na wojnê”.
Sam w tym oblê¿eniu uczestniczy³em,
bo jak robiæ zakupy to na ostatni¹ chwilê.
Wyjazd z Warszawy w weekend, mimo
budowanych tras wyjazdowych, to jak
zwykle prawdziwa loteria, na Gdañsk czy
na Nowy Dwór, a mo¿e dalsz¹ drog¹ przez
Marki na Nasielsk. Tak Ÿle i tak niedobrze,
wszêdzie korki i swoje trzeba wystaæ. Piêæ
milionów dzia³kowców ruszy³o sprz¹taæ,
wycinaæ, przycinaæ, grabiæ, porz¹dkowaæ,
sadziæ, przesadzaæ, remontowaæ swoje
dzia³ki, letniska, siedliska i ogródki, by
wieczorami po ciê¿kiej pracy wystawiæ grille
i wypoczywaæ, leniuchowaæ, relaksowaæ
siê. Niestety czeka nas jeszcze niedzielny
powrót i ponownie korki. Oby powroty by³y
bezpieczne. Majówka dla polityków to czas
wytê¿onej pracy. Dwa œwiêta pañstwowe i
dzieñ flagi to okazja do zamanifestowania swoich pogl¹dów politycznych, przypomnienia dat i idei, którym te œwiêta s¹
dedykowane. 1 maja tradycyjne uznawane jest jako œwiêto lewicy, zwi¹zane z

walk¹ o prawa pracownicze, dziœ zbyt nie
kontestowane, ale i te¿ nie propagowane
przez obóz rz¹dz¹cy. Tradycyjnie jestem
obecny na obchodach 1-majowych m.in.
na Cytadeli warszawskiej pod Bram¹
Straceñ, gdzie SLD wraz z PPS, UP i OPZZ
sk³ada wieñce w ho³dzie bohaterom. Ostatnie
kilka lat tymi wydarzeniami media siê nie
interesowa³y. Jakie by³o moje zdumienie,
gdy ujrza³em fotoreporterów i kamery telewizyjne, a w programach informacyjnych
(niestety, tylko nadawców prywatnych)
tak¿e materia³y o wiecu na Placu Grzybowskim i pochodzie 1-majowym. Rosn¹ce
sonda¿e lewicy robi¹ swoje. Bêd¹ ros³y
dalej po kolejnych zapowiedziach PiS, tym
razem dotycz¹cych deubekizacji wojska.
Jaki to ma sens po 28 latach od zmiany
ustroju? PO w dni majowe nie mia³o nic
do powiedzenia, PiS kontynuowa³ proces
do¿ynania wymiaru sprawiedliwoœci,
podsuwaj¹c prezydentowi do podpisu
kolejne nowelizacje ustaw. Jego ma³¿onkê
uj¹³ chyba protest matek dzieci niepe³nosprawnych, przejawi³a bowiem oficjalnie
zainteresowanie ich losem. Zniknê³a z
mediów bezkompromisowa obroñczyni
¿ycia poczêtego Kaja Godek, pewnie nie
ma wiele do powiedzenia w œwietle
sejmowego protestu. Hitem politycznym
jest zapowiedŸ prezydenta referendum

konstytucyjnego na 11 i 12 listopada.
Bêdzie takim samym blama¿em, jak
referendum z 2015 prezydenta Komorowskiego. Wywalono na nie 71 milionów
z³otych, a frekwencja nie przekroczy³a 8%.
Teraz bêdzie dro¿ej. PiS zapewne bêdzie
chcia³ je wykorzystaæ w wyborach samorz¹dowych, których data oscyluje wokó³
tego terminu.
Samorz¹d warszawski przygotowa³
wiele imprez dla tych, którzy nie chcieli
lub ze wzglêdu na pracê nie mogli wyjechaæ. Majówka to przecie¿ czas imprez i
festynów. Na Pradze, jak co roku, Jarmark
Floriañski z tradycyjnym wrêczeniem
Florianów, discopolo i wiecznie ¿ywym
Andrzejem Rosiewiczem. By³o mi³o.
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
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
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444
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
INNE
BIZNES na miarê historii
ludzkoœci. Zysk dla inwestorów, 50 milionów
euro, tel. 22 674-44-49,
504-386-814

• Drzwi antyw³amaniowe

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

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

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

Poka¿ i schowaj
W skrócie wychodzi pis. Mam nieodparte wra¿enie, ¿e pis to ulubiona przez
PIS czynnoœæ robienia ludu w konia.
Sukces wyborczy to pokazanie nowych
wówczas twarzy i schowanie prezesa wraz
z kardyna³em fobii i zaprzeczania faktom.
Duma uszczelnionej w³adzy to pokazanie
pieniêdzy. To stary numer praskich
cinkciarzy na tzw. faszerê - dwa banknoty
i ciêta gazeta w œrodku. Aliœci rz¹dowy
przelew pó³ miliarda na pozapolskie
konto raju podatkowego Czartoryskich
to przestêpstwo podatkowe, bezczelnoœæ i
arogancja, której nie da siê schowaæ. Od 2
lat maj to œwiêta dawnych praw pracowniczych, bledniêcia barw narodowej flagi i
³amanie konstytucji. Dzisiejszy patriotyzm
i propañstwowoœæ to nie têpa propaganda,
ukryta w ³awkach czy wokó³ rond aliœci
rzetelnie nauczanie w œwieckich apolitycznych
szko³ach i kwota, któr¹ siê wp³aca do
Skarbu Pañstwa, a nie cichaczem wynosi.
Niestety, dla wizerunku poka¿ i schowaj
pojawi³a siê prawda o najs³abszych poczêtych i po katolicku wyklêtych obywatelach,
którzy dopiero w Sejmie pokazali swoj¹

niepe³nosprawnoœæ i nie daj¹ jej zamieœæ
pod marmur. Po³owa mediów ukry³a
instytucje sióstr i braci, które od lat wyœmienicie zarabiaj¹ na biedzie, do której
doprowadzaj¹. Dlatego niepe³nosprawni
s³usznie ¿¹daj¹ gotówki do rêki. Tak jest
bezpieczniej, taniej i bez poœrednictwa
symbolicznej Bernadetty z Zabrza.
Jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ
cywilizacji by³o odkrycie szczepionek. Historii ich powstania jest mnóstwo, pocz¹wszy
od wcierania strupów ospowych w nos na
terenie Chin, przez noszenie ubrañ po
chorych na terenie Indii, prymitywne, aliœci
skuteczne, próby szczepieñ kobiet w tureckich haremach. Prze³omem okaza³o siê
szczepienie skazanych na œmieræ dwóch
obwiesi, którzy nabyli odpornoœci na
czarn¹ ospê. Od tego czasu szczepienia
nabra³y charakteru masowego i z czasem
obowi¹zkowoœci. Od lat widzimy te¿ wzrastaj¹c¹ popularnoœæ ruchów antyszczepionkowych tak¿e u zwierz¹t. Ka¿dy dawny
król, ksi¹¿ê czy su³tan kaza³by propagatora
tej idei œci¹æ lub publicznie wych³ostaæ.
Oczywiœcie, pokazano wiele objawów

Przestrzeñ publiczna
wielokrotnego u¿ytku

Tarchomin II

Parkingi przy urzêdach œwiec¹ce w weekendy pustkami, place
zabaw przy szko³ach i przedszkolach niedostêpne dla dzieci
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
„z zewn¹trz” po godzinach pracy tych placówek, pozamykane
wieczorami, czy w weekendy sale sportowe i szkolne boiska.
w godz. 16-20
To tylko kilka przyk³adów przestrzeni publicznych, które
wtorek, czwartek w godz. 9-11
mog³yby byæ bardziej efektywnie wykorzystywane.
tel.
Na problem braku wtórnego otworzenie dla wszystkich dzieci
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE
wykorzystywania takich miejsc placów zabaw przy szko³ach
www.drzwiokna.waw.pl
zwracaj¹ uwagê m.in. prascy i przedszkolach, czy bardziej
spo³ecznicy dzia³aj¹cy w Towa- racjonalne wykorzystywanie
rzystwie Przyjació³ Pragi, czy miejsc parkingowych, szczególnie
Praskim Stowarzyszeniu Miesz- przy urzêdach czy w nieruchoLABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
kañców „Micha³ów”, którzy od moœciach administrowanych przez
ul. Poborzañska 8
wielu lat dopominaj¹ siê o ZGN. Po dok³adnej analizie
30
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 7 -18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85
dostêpnoœci mo¿e siê bowiem
okazaæ, ¿e w danym miejscu nie
trzeba budowaæ kolejnego placu
zabaw, skoro po s¹siedzku
dzielnica zmodernizowa³a
plac zabaw przy placówce
przedszkolnej. Wystarczy tylko
otworzyæ furtkê popo³udniami
czy w weekendy. Podobnie
rzecz siê ma z miejscami
parkingowymi. Nie tak dawno
Absolwent Ortanez University w Quezon City oraz eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne na facebookowym profilu stowaAzjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y rzyszenia „Porozumienie dla
w Pasay na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach Pragi” rozgorza³a dyskusja na
i wioski Anapo przynale¿nej do Benquet Tribe, energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum temat parkingu przy urzêdzie
która s³ynie z daru uzdrawiania praktykowanego choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny,
dzielnicy Praga Pó³noc. Zajête
ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿
i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.
w dni powszednie miejsca
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne œwiec¹ pustkami w weekendy,
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, czyli w okresie najwiêkszego
praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek.
oblê¿enia Parku Praskiego i
LOTHAR skutecznie pomaga w leczeniu wielu ZOO. Ich udostêpnienie w³aœnie
chorób. Miêdzy innymi:
w soboty czy niedziele znacz¹co
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych poprawi³oby sytuacjê kierow- prostacie, problemach hormonalnych
ców, porzucaj¹cych dziœ swoje
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach auta w pobli¿u parku. Parking
przy praskim urzêdzie od
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, g³ównej alei parku dzieli dystans
rzêdu ok. 200 metrów.
migrenie,
Sprawie wtórnego wyko- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
rzystywania
przestrzeni pu- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje na Zaciszu, ale mo¿liwe s¹ te¿ blicznych bêdzie poœwiêcona
wizyty domowe czy w innych wybranych kolejna debata z cyklu „Co z t¹
Prag¹?”, któr¹ „Porozumienie
przez pacjenta miejscachw dniach:
dla Pragi” organizuje w œrodê,
9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
16 maja br. o godz. 18:00 w Czy23, 24, 25, 26 maja
telni przy Bazarze Ró¿yckiego
Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
(budynek Centrum Kreatywpod numerami tel.: 22 679-22-47,
noœci, Targowa 56). W imieniu
605 324 865, 605 177 007.
organizatorów zapraszamy
na to wydarzenie.
Wiêcej informacji:
JO
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

ul. Atutowa 3

22 614-80-68

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
LOTHAR C. METZ

poszczepiennych i ubocznych
objawówgazeta
przypadki d³ugoletniego
braku szczepieñ
nowa
praska
7
alergii, gdy¿ cokolwiek podamy pozajeli- przeciwko wœciekliŸnie. Przypomnê - ka¿dy
towo mo¿e wywo³aæ szok, a nawet œmieræ, pies MUSI byæ poddany ka¿dego roku
a zjedzone lub wypite mo¿e spowodowaæ ochronnym szczepieniom. Jest to nasz
wymioty lub sraczkê. Jest to jednak prawny obowi¹zek i odpowiedzialnoœæ.
powód do przemyœleñ, a nie do histerii i Ostatnie wykryte ognisko wœcieklizny to
unikania szczepieñ. Posiadaj¹c uprawnie- Nieporêt u wolno ¿yj¹cych nietoperzy.
nia inspektora weterynarii przy okazji Ten gatunek ignoruje wysokie p³oty i zawspó³dzia³ania z policj¹ ujawni³em trzy mkniête kojce. Jest realnym zagro¿eniem.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496)
zawiadamia siê, ¿e w dniu 26.03.2018 r. Wojewoda Mazowiecki
wyda³ decyzjê Nr 8/II/2018 o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 w ci¹gu
ulic Wybrze¿e Szczeciñskie i Wybrze¿e Helskie na odcinku
rejon ul. Okrzei do ul. Wybrze¿e Puckie”.
Inwestorem przedsiêwziêcia jest Prezydent m.st. Warszawy
reprezentowany przez pe³nomocnika pani¹ Annê Piotrowsk¹
Dyrektora Zarz¹du Miejskich Inwestycji Drogowych.
Dzia³ki usytuowania obiektu: inwestycja zlokalizowana jest
na terenie m.st. Warszawy - dzielnica Praga-Pó³noc.
Numery dzia³ek w projektowanym pasie drogowym,
przeznaczone w ca³oœci do przejêcia pod inwestycjê:
• obrêb 4-15-04 – dzia³ka nr ew.: 2;
Numery dzia³ek w projektowanym pasie drogowym,
podlegaj¹ce podzia³owi do przejêcia pod inwestycjê
(w nawiasach numery dzia³ek po podziale – t³ustym drukiem
numery dzia³ek przeznaczone do przejêcia pod inwestycjê):
• obrêb 4-15-08 – dzia³ki nr ew.: 2/1 (2/3, 2/4), 22/16 (22/27,
22/28);
• obrêb 4-15-05 – dzia³ki nr ew.: 1/7 (1/8, 1/9), 7(7/1, 7/2),
24/5 (24/17, 24/18)
• obrêb 4-15-04 – dzia³ki nr ew.: 3 (3/1, 3/2), 27/1 (27/3, 27/4,
27/5), 27/2 (27/6, 27/7, 27/8), 72/6 (72/12, 72/13), 105/4 (105/5,
105/6), 106 (106/1, 106/2, 106/3), 107 (107/1, 107/2);
• obrêb 4-15-02 – dzia³ki nr ew.: 2/1 (2/3, 2/4, 2/5), 3 (3/1,
3/2,3/3), 5 (5/1, 5/2, 5/3);
• obrêb 4-15-01 – dzia³ka nr ew.: 3/1 (3/3, 3/4);
• obrêb 4-18-11 – dzia³ki nr ew.: 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2)
Numery dzia³ek stanowi¹ce tereny wód p³yn¹cych:
• obrêb 4-15-01 – dzia³ka nr ew.: 1/1;
• obrêb 4-18-11 – dzia³ka nr ew.: 1;
• obrêb 4-15-02 – dzia³ka nr ew.: 1;
Numery dzia³ek w istniej¹cym pasie drogowym:
• obrêb 4-15-08 – dzia³ki nr ew.: 1, 9;
• obrêb 4-15-05 – dzia³ka nr ew.: 5;
• obrêb 4-15-04 – dzia³ki nr ew.: 1, 72/2, 72/3, 105/2, 105/3;
• obrêb 4-15-01 – dzia³ka nr ew.: 4;
• obrêb 4-18-11 – dzia³ka nr ew.: 22;
• obrêb 4-15-02 – dzia³ka nr ew.: 6;
Numery dzia³ek niezbêdne dla budowy i okresowego
u¿ytkowania tymczasowych obiektów budowlanych (t³ustym
drukiem - numery dzia³ek po podziale przeznaczone pod
budowê):
• obrêb 4-15-02 – dzia³ki nr ew.: 2/1 (2/3, 2/4, 2/5), 3 (3/1, 3/2,
3/3), 5 (5/1, 5/2, 5/3);
Numery dzia³ek przeznaczone pod rozbiórkê istniej¹cych
obiektów budowlanych (w nawiasach numery dzia³ek
po podziale - t³ustym drukiem - numery dzia³ek, na których
istnieje koniecznoœæ rozbiórki obiektów budowlanych):
• obrêb 4-15-02 – dzia³ki nr ew.: 2/1 (2/3, 2/4, 2/5), 3 (3/1, 3/2,
3/3), 5 (5/1, 5/2, 5/3);
• obrêb 4-15-01 – dzia³ki nr ew.: 12;
Numery dzia³ek niezbêdne dla budowy lub przebudowy
sieci uzbrojenia terenu (t³ustym drukiem - numery dzia³ek
po podziale przeznaczone pod budowê/przebudowê):
• obrêb 4-15-05 – dzia³ki nr ew.: 1/7 (1/8, 1/9);
• obrêb 4-15-04 – dzia³ki nr ew.: 30, 47, 72/6 (72/12, 72/13),
73, 105/4 (105/5, 105/6);
• obrêb 4-15-02 – dzia³ki nr ew.: 7, 16;
• obrêb 4-15-01 – dzia³ki nr ew.: 2, 12;
Numery dzia³ek przeznaczone pod przebudowê/budowê:
dróg innych kategorii, (w nawiasach numery dzia³ek
po podziale - t³ustym drukiem - numery dzia³ek po podziale
przeznaczone pod budowê/przebudowê):
• obrêb 4-15-05 – dzia³ki nr ew.: 1/7 (1/8, 1/9);
• obrêb 4-15-04 – dzia³ki nr ew.: 30, 47, 72/6 (72/12, 72/13),
73, 105/4 (105/5, 105/6);
• obrêb 4-15-02 – dzia³ki nr ew.: 7, 16;
• obrêb 4-15-01 – dzia³ki nr ew.: 2, 12;
Od ww. decyzji stronom przys³uguje prawo do wniesienia
odwo³ania w terminie 14 dni od skutecznego jej dorêczenia,
do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za poœrednictwem Wojewody
Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postêpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) dorêczenie
uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia
publicznego og³oszenia.
Z treœci¹ decyzji oraz z dokumentacj¹ sprawy mo¿na
siê zapoznaæ w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego
Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie (plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa, pokój nr 508, w nastêpuj¹cych godzinach
poniedzia³ek 13-15 oraz œroda i pi¹tek 8-12).
Dzieñ publicznego obwieszczenia: 9.05.2018 r.
WI-II.7820.2.7.2017.EZ(MS)
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