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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego

gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na

moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 4

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

- korony porcelanowe

- wype³nienia

- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

www.dentysta-praga.pl
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A mowa o piêciu wielorodzin-

nych budynkach, zlokalizowa-

nych przy Marii Kazimiery,

Abramowskiego, Meissnera,

Z¹bkowskiej i Mickiewicza;

wybudowanych w ramach

programu mieszkaniowego

budownictwa czynszowego

przez Gminê Warszawa

Centrum w latach 1998-2002.

Projekt skierowany by³ do

warstwy œredniej, tj. osób,

które zajmowa³y lub posiada³y

mieszkania, ale jednoczeœnie

nie staæ ich by³o na zakup

wiêkszych i zaci¹gniêcie kredy-

tu mieszkaniowego. Pierwsze

kredyty mieszkaniowe pojawi³y

siê w Polsce dopiero w 2005

roku. W za³o¿eniu programu

osoby, korzystaj¹ce z lokali

komunalnych, jak i w³aœciciele

mieszkañ prywatnych czy

osoby posiadaj¹ce spó³dzielcze

prawo do lokalu na terenie

m.st. Warszawy mogli przenieœæ

na m.st. Warszawa prawo do

dotychczasowego lokalu

w³asnoœciowego lub spó³dziel-

czego, czy zrzec siê prawa do

dotychczas zajmowanego

lokalu komunalnego i w zamian

otrzymaæ prawo do korzystania

na zasadach najmu do lokalu

o podwy¿szonym standardzie

i metra¿u (ponad 80 m2).

Uczestnicy programu zobo-

wi¹zani byli do op³acania

czynszu wed³ug stawki wy¿szej

od obowi¹zuj¹cej w innych

nieruchomoœciach komunalnych.

Dla zobrazowania, czynsz w

zasobach komunalnych wynosi³

2,39 z³/m2, a w budynkach

objêtych programem 10-12,00 z³

za m2 w zale¿noœci od dzielnicy.

Hipokryzja

warszawskich w³odarzy
Warszwskie czynszówki – có¿ za hybryda? Nie s¹ to

budynki Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego (TBS),

nie nale¿¹ do ¿adnej kooperatywy czy spó³dzielni. Niby

zasób m.st. Warszawy, ale zasady przydzia³u jak¿e inne

od powszechnie obowi¹zuj¹cych w zasobie komunalnym – jak

najwy¿sze dochody i przekazanie na rzecz m.st. Warszawy

dotychczas zajmowanego lokalu spó³dzielczego, w³asno-

œciowego czy komunalnego.

dokoñczenie na str. 2

Rowery Veturilo je¿d¿¹

po warszawskich ulicach od

2012 roku. Przez te siedem

lat sta³y siê bardzo popular-

nym œrodkiem transportu.

A¿ trudno sobie wyobraziæ,

¿e jeszcze 10 lat temu nie

istnia³ nawet polski termin

systemu. Dzisiaj rower

Veturilo jest powszechnie

rozpoznawalny.

Jakie Veturilo

po 2020 roku?
System rowerów miejskich Veturilo na obecnych

zasadach bêdzie dzia³aæ do koñca sezonu w 2020 roku.

Co zrobiæ, aby w przysz³oœci dzia³a³ jeszcze lepiej i stawi³

czo³o konkurentce, jak¹ jest wszechobecna hulajnoga

– miasto pyta u¿ytkowników systemu i mieszkañców

Warszawy. Do 10 paŸdziernika mo¿na zg³osiæ swoje uwagi.

Jak ju¿ wielokrotnie pisaliœmy,

budowa 10-kilometrowego

gazoci¹gu z Rembelszczyzny

na ̄ erañ by³a zwi¹zana z mo-

dernizacj¹ Elektrociep³owni

Gazoci¹g ju¿ gotowy,

a co z nasadzeniami?
Na miesi¹c przed planowanym terminem zakoñczono budowê

gazoci¹gu do Elektrociep³owni ̄ erañ. Trwaj¹ rozmowy z

Gaz-Systemem w sprawie nasadzeñ, rekompensuj¹cych wyciêcie

przez spó³kê 5 tysiêcy drzew nad Kana³em ¯erañskim.

¯erañ, która przechodzi z

paliwa wêglowego na gaz

ziemny. Mimo szczytnego

celu - eliminacji Ÿród³a smogu,

Dodatkowo wyró¿nione

maj¹ zostaæ inwestycje zre-

alizowane w Warszawie w

2018 r., w których zapew-

niono eko rozwi¹zania, jak

i dostêpnoœæ dla osób o

ograniczonej mobilnoœci lub

percepcji. Prócz nagrody

jury swoj¹ nagrodê w interne-

towym plebiscycie mog¹

przyznaæ mieszkañcy.

Wœród nominowanych

znajduj¹ siê m.in. inwestycje

praskie. W kategorii „Prze-

strzeñ publiczna” nominowano

nowe warszawskie ³awki,

które jako pierwsze stanê³y

w³aœnie na Pradze w 2018 r.

(kilkadziesi¹t ³awek, które

stanê³y m.in. przy Kijowskiej,

Jagielloñskiej, Bia³ostockiej,

Praska architektura z szans¹ na nagrodê
Trwa pi¹ta edycja konkursu o Nagrodê Architektoniczn¹

Prezydenta m.st. Warszawy. Jury konkursu w tym roku ma

przyznaæ nagrody w 6 kategoriach: budynek u¿ytecznoœci

publicznej, budynek komercyjny, obiekt mieszkalny, rewita-

lizacja, przestrzeñ publiczna i wydarzenie architektoniczne.

dokoñczenie na str. 4

Sp³aci³eœ wczeœniej kredyt?

Wyst¹p o zwrot pieniêdzy
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Hipokryzja warszawskich w³odarzy
Przy dokonywaniu kwalifikacji

mieszkañców zainteresowanych

programem, m.st. Warszawa

bra³o pod uwagê wycenê

przekazywanego mieszkania,

dokonan¹ przez rzeczoznawcê

z listy ratusza oraz uzyskiwa-

ne przez zainteresowanych

dochody.

Z zapisów programu, jak i

rozmów z autorami wynika, i¿

celem projektu by³a stabilizacja

sytuacji na warszawskim

rynku mieszkañ komunalnych.

Wdro¿enie programu mia³o

pozwoliæ na pozyskanie do

zasobu komunalnego dodat-

kowych 803 lokali, które

przekazywali mieszkañcy

zainteresowani programem

na rzecz m.st. Warszawy.

Pozyskane przez m.st. War-

szawa lokale mia³y wesprzeæ

dzielnice w skróceniu list

oczekuj¹cych (w wydzia³ach

zasobów lokalowych urzêdów

dzielnic).

Poszczególne etapy, tj.

zrzeczenie siê lokalu, prze-

targ, najem traktowane by³y

przez zainteresowanych jako

czêœæ jednej umowy o cha-

rakterze z³o¿onym, z mo¿li-

woœci¹ dojœcia do w³asnoœci.

W ramach projektu wybu-

dowano 5 wielorodzinnych

budynków mieszkalnych.

Szacowany zwrot kosztów

inwestycji ze strony miasta

okreœlono na ok. 10-15 lat od

daty rozpoczêcia inwestycji.

Po oddaniu mieszkañ do

u¿ytkowania ujawniono jed-

nak liczne wady na ka¿dym

etapie inwestycji, od niepra-

wid³owoœci i braku kontroli na

wszystkich etapach realizacji

projektu, poprzez b³êdy w

przygotowaniu dokumentacji,

nieprawid³owoœci na poszcze-

gólnych etapach budowy,

a¿ do nieprawid³owoœci w

sposobie odbiorów koñcowych

i sposobie zarz¹dzania.

Zosta³o to potwierdzone w

wyst¹pieniu pokontrolnym

Prezydenta m.st. Warszawy

z 2004 roku. Wady izolacji

pionowej i poziomej czy

wrêcz jej brak, w efekcie

przemarzanie œcian i wilgoæ,

odpadaj¹ce tynki, ruchome

pod³ogi czy z³e zarz¹dzanie

to tylko niektóre zastrze¿enia.

Co ciekawe, do dnia dzisiej-

szego w jednostkach bu-

d¿etowych m.st. Warszawy

pracuj¹ osoby odpowiedzialne

za odbiór techniczny przed-

miotowych budynków od

wykonawców. Osoby, które

samodzielnie nie podjê³y

¿adnych inicjatyw, celem

wyeliminowania powy¿szych

wad w terminach, wynikaj¹cych

z rêkojmi czy gwarancji. Dopiero

w wyniku dzia³añ, podjêtych

przez mieszkañców, uzyska-

no œrodki finansowe z tzw.

gwarancji wykonawcy, ale ...

do dnia dzisiejszego nie zli-

kwidowano wszystkich zdia-

gnozowanych wówczas  wad.

Osoby, przystêpuj¹ce do

przetargów w latach 1998-

2002, obecni najemcy, dzia-

³ali w dobrej wierze. W chwili

przystêpowania do przetargów

obowi¹zywa³y przepisy

uchwa³y nr 760/LVIII/97,

które dopuszcza³y sprzeda¿

przedmiotowych lokali. W

uchwale Rady Gminy Warsza-

wa Centrum nr 222/XXIV/95

czytamy: Lokale o powierzch-

ni 80m2 mog¹ byæ oddawane

w najem drog¹ przetargu na

podstawie czynszu wolnego

lub sprzedawane”. Miasto

w okresie przekazywania

„czynszówek” do zasiedlenia

realizowa³o za³o¿enia masowej

sprzeda¿y lokali komunalnych.

Przecinaj¹c wstêgê przy

oddaniu pierwszego budynku

– jak mówi¹ mieszkañcy z

Z¹bkowskiej 22/24/26 - ówcze-

sny prezydent stolicy Marcin

Œwiêcicki g³oœno i wyraŸnie

zapowiada³ sprzeda¿ po 10

latach. Co ciekawe, ju¿ w za-

³o¿eniach programu uwzglêd-

niono 50% sprzeda¿ mieszkañ

czynszowych, które kapita³owo

mia³y zasiliæ budownictwo

komunalne.

W ferworze zmian politycz-

nych, które nast¹pi³y w stolicy

w 2005 roku, a co za tym na-

st¹pi³o, zmianie wiêkszoœci w

Radzie Warszawy i wymianie

urzêdników, program zapo-

mniany do dnia dzisiejszego

nie zosta³ zakoñczony, a jego

uczestnicy w dalszym ci¹gu

op³acaj¹ zwiêkszone stawki

czynszu.

Kto i w którym momencie

zawini³? Dla kogo sztuczne

utrzymywanie takiego stanu

rzeczy jest wygodne?

Wnioski mieszkañców o

okreœlenie statusu zajmowa-

nych lokali, sk³adane do Rady

Warszawy w latach 2012-

2015 pozosta³y bez odpowie-

dzi. W amoku poszukiwañ

odnalezione w segregatorach

m.st. Warszawy z adnotacj¹

przewodnicz¹cego Rady

Warszawy „ad acta”. Kolejne

wnioski z lat 2016-2017,

kierowane do Prezydenta

m.st. Warszawy równie¿ po-

zosta³y bez odpowiedzi. Cie-

kawy stosunek w³adz stolicy

do mieszkañców. Jak odnieœæ

te dzia³ania do has³a: „to Polki

i Polacy s¹ najwa¿niejsi”?

Od stycznia 2017 roku

sprawa warszawskich czyn-

szówek by³a wielokrotnie

przedmiotem obrad Komisji

Rozwoju Gospodarczego

(obecnie Komisji Rozwoju

Gospodarczego i Cyfryzacji).

Ostatnio w sierpniu br. I znów

kompromitacja urzêdników

warszawskiego ratusza.

Mimo formalnego wyst¹pienia

wiceprzewodnicz¹cego Rady

Warszawy o przygotowanie

projektu zakoñczenia programu

czynszowego budownictwa,

przedstawiciel Biura Polityki

Lokalowej m.st. Warszawy -

obecny na posiedzeniu - by³

nieprzygotowany. Notabene z

udzielonych wyjaœnieñ wynika-

³o, ¿e zosta³ oddelegowany

na posiedzenie, ale nie zaj-

muje siê spraw¹. Kolejne

przesuniêcie terminu, konse-

kwencji s³u¿bowych brak.

Efektywne zarz¹dzanie stolic¹!

W roku 2018, na posiedzeniu

Komisji Rozwoju Gospodarczego

i Cyfryzacji ujawniono roz-

bie¿noœæ w treœci uchwa³y

nr 222/XXIV/95, która znajduje

siê w archiwum m.st. Warszawy,

a treœci¹ uchwa³y, któr¹ po-

s³uguje siê Biuro Polityki

Lokalowej m.st. Warszawy, w

której brakuje s³ów „lub

sprzedawane”. Pojawia siê

pytanie, jak to mo¿liwe?

Niby ta sama, a jak¿e inna.

Jakie¿ podobieñstwo z „i/lub

czasopisma”.

Do tematu obowi¹zuj¹cej w

warszawskich czynszówkach

stawki czynszu odnios³o siê

Ministerstwo Rozwoju i Cyfryza-

cji: zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ od

2001 roku ustaw¹ o ochronie

praw lokatorów pobieranie

przez m.st. Warszawa wy-

¿szych stawek czynszu nie

znajduje uzasadnienia, gdy¿

¿aden z przepisów ustawy

nie przewiduje mo¿liwoœci

stosowania przez gminê

czynszu wolnego, bez wzglêdu

na wielkoœæ wynajmowanego

lokalu. A m.st. Warszawa od

18 lat pobiera niedopuszczone

ustaw¹ tak wysokie op³aty.

Bardzo wiele kontrowersji

budz¹ zasady obrotu lokalami

w³asnoœciowymi, spó³dzielczymi,

komunalnymi przekazanymi

na rzecz m.st. Warszawy

przez osoby przystêpuj¹ce

do programu. Przypominam,

warunkiem przyst¹pienia do

programu by³o przekazanie na

rzecz m.st. Warszawy dotych-

czas zajmowanego lokalu.

Co zatem sta³o siê z lokalami,

o które zwiêkszy³ siê zasób

m.st. Warszawy? Kto otrzyma³

skierowania na te lokale?

Jakie zastosowano kryteria

przydzia³u? Zebrane materia³y

s¹ na tyle obszerne, ¿e bêd¹

szczegó³owo omówione w

kolejnym artykule.

Wartoœæ nak³adów do

przywrócenia prawid³owego

stanu technicznego piêciu

warszawskich czynszówek

jednostki bud¿etowe oszaco-

wa³y na kwotê ponad 50 mln z³.

Zdaniem mieszkañców jest

to kwota mocno zani¿ona.

Wysokoœæ niezbêdnych œrod-

ków finansowych œwiadczy

niezbicie o jakoœci zarz¹dzania

tymi budynkami.

Jak widaæ, politykom i sa-

morz¹dowcom Warszawy

„umkn¹³” wprowadzony przez

nich samych program budow-

nictwa czynszowego. Nie wy-

kazuj¹ zainteresowania, aby

pochyliæ siê nad problemem

ponad 4 tys. warszawiaków.

Co dziwne, identyczne

czynszowe programy miesz-

kaniowe by³y realizowane

przez inne miasta w Polsce.

I w ka¿dym z tych miast pro-

gramy te zosta³y zakoñczone,

z obopólnym zadowoleniem

mieszkañców i w³adz tych

miast. Tzw. wisienk¹ na torcie

jest fakt, ¿e we wszystkich tych

miastach rz¹dz¹ przedstawi-

ciele ugrupowania, które

w³ada stolic¹.

To, co dla w³odarzy innych

miast jest ekonomicznie uza-

sadnione, dla warszawskich nie.

Warszawa jest bowiem je-

dynym miastem, w którym

program nie zosta³ zakoñczony.

Mieszkañcy warszawskich

czynszówek czuj¹ siê oszukani

i zmanipulowani.

Oby tragedie ludzkie, do

których ju¿ dosz³o na tych

osiedlach, sta³y siê prze-

strog¹ i rekomendacj¹ do jak

najszybszego zakoñczenia

programu.

Ma³gorzata Markowska

Stowarzyszenie Miejski

Eksperyment Mieszkaniowy MEM

„Istotne dla wspólnego do-

bra jest wspieranie jednostek:

poniewa¿ tylko jednostka

mo¿e wytworzyæ nowe idee,

które niezbêdne s¹ spo³e-

czeñstwu dla jego ci¹g³ego

rozwoju, a tak¿e, w istocie,

dla unikniêcia wyja³owienia i

stagnacji” – Albert Einstein

Jakie Veturilo po 2020 roku?
Veturilo zaczyna³o od 55

stacji i 1000 rowerów. Z

biegiem czasu system by³

rozbudowywany, a rowery

wpisa³y siê w krajobraz miasta

i sta³y siê czêœci¹ systemu

komunikacyjnego. Obecnie

Veturilo to blisko 400 stacji i

ponad 5,5 tysi¹ca rowerów.

System wyró¿nia siê na tle

swoich odpowiedników za-

równo w Polsce, jak i w ca³ej

Europie wielkoœci¹ i sprawno-

œci¹ dzia³ania – jest najwiêkszy

w kraju i pi¹ty co do wielkoœci

w skali europejskiej.

W szczytowym okresie,

system notuje dziesi¹tki ty-

siêcy wypo¿yczeñ dziennie,

co nie powinno dziwiæ, je¿eli

weŸmiemy pod uwagê, ¿e za-

rejestrowanych jest ju¿ ponad

800 tysiêcy u¿ytkowników.

W 2018 roku zanotowano 6

milionów wypo¿yczeñ. Re-

kord pad³ w maju - 1 milion

wypo¿yczeñ ze œredni¹ czê-

stotliwoœci¹ wypo¿yczenia

roweru 6 razy dziennie.

Warszawiacy polubili rowe-

ry Veturilo. Zdecydowana

wiêkszoœæ z nich pozytywnie

ocenia dzia³anie systemu,

doceniaj¹c jego zalety, czyli

to, ¿e jest tani, zdrowy, cichy

i nie stoi w korkach. Teraz,

obok zwyk³ych rowerów,

wypo¿yczane s¹ równie¿

tandemy, rowery dla dzieci

(„Veturilko”) oraz rowery ze

wspomaganiem elektrycznym.

W obecnym kszta³cie sys-

tem dzia³aæ bêdzie do koñca

2020 roku. Jednak ju¿ dziœ

trzeba pomyœleæ o jego przy-

sz³oœci. Zmienia siê œrodowi-

sko, zmieniaj¹ siê warunki.

Rowerowi wyros³a groŸna

konkurentka w postaci elek-

trycznej hulajnogi. W zwi¹zku

z tym og³oszono przetarg

na opracowanie studium

koncepcyjnego funkcjonowa-

nia Warszawskiego Roweru

Publicznego po 2020 roku.

Miasto liczy, ¿e dokument na-

kreœli optymalne linie rozwoju

Veturilo na lata 2021-2025.

Przed przygotowaniem do-

kumentu zapytano warsza-

wiaków, jaki wed³ug nich ma

byæ system rowerów miej-

skich. Jedno ze spotkañ

konsultacyjnych odby³o siê

1 paŸdziernika w Centrum

Wielokulturowym przy ulicy

Jagielloñskiej 54.

Pytano o opiniê u¿ytkowni-

ków na temat takich zagad-

nieñ, jak: taryfa, w³aœciwoœci

techniczne roweru, liczba i

rozlokowanie punktów wypo-

¿yczeñ, czyli gêstoœæ stacji,

sposób wypo¿yczeñ (stacje,

model bezstacyjny lub po-

œredni) wprowadzenie no-

wych modeli i nowoœci tech-

nicznych, obszar funkcjono-

wania, organizacja procesu

wypo¿yczania oraz oczeki-

wania wzglêdem aplikacji

mobilnej.

Burzliw¹ dyskusjê wywo³a³o

zagadnienie wprowadzania

nowoœci technicznych, co

sprowadza siê do zwiêkszenia

w systemie udzia³u rowerów

elektrycznych. Z jednej strony

pad³y g³osy krytyczne, ¿e nie

jest to rozwi¹zanie ekologiczne,

ze wzglêdu na baterie. Z dru-

giej strony, zwrócono uwagê,

¿e je¿eli chcemy daæ odpór

hulajnogom, warto choæby

w niektórych przypadkach,

daæ rowerom wspomaganie

elektryczne.

- U¿ytkownicy hulajnog nie

przyje¿d¿aj¹ do pracy spoceni

– zauwa¿y³ jeden z dyskutan-

tów. – Przynajmniej tam,

gdzie s¹ podjazdy (a tak jest

przy ka¿dym przejeŸdzie z

prawego brzegu Wis³y na

lewy) przyda³oby siê wspo-

maganie elektryczne.

Przy omawianiu kwestii

podjazdów okaza³o siê, ¿e ju¿

ta ró¿nica poziomów miêdzy

prawym a lewym brzegiem,

stawia mieszkañców Pragi w

gorszej sytuacji. Do tego do-

chodzi mniejsza iloœæ stacji

na prawym brzegu, i gorsze

ich rozmieszczenie.

- Nawet w systemie Veturi-

lo jesteœmy traktowani jak

obywatele czwartej kategorii

– narzekano. – Stacje powin-

ny byæ wczeœniej, a nie do-

piero przy mostach. Nale¿y

u³atwiæ pokonanie ró¿nicy

poziomów i dystansu.

Jeszcze wiêcej kontrowersji

wywo³a³a propozycja zrezy-

gnowania ze stacji. Okaza³o

siê, ¿e ludzie nie chc¹ syste-

mu bezstacyjnego, bo boj¹

siê ba³aganu. Mamy tego

przyk³ad – walaj¹ce siê na

chodnikach, pozostawione

byle gdzie hulajnogi.

Ciekawe komentarze wy-

wo³a³a propozycja wypo¿y-

czania rowerów jedynie po-

przez aplikacjê mobiln¹. Jeden

z m³odych u¿ytkowników

Veturilo zwróci³ uwagê, ¿e

aplikacja nie jest dobrym

rozwi¹zaniem, gdy¿ nie ka¿dy

tak¹ posiada, a poza tym

komórki siê roz³adowuj¹.

- Skoro tworzymy coœ pu-

blicznego, mno¿enie terminali

i elektroniki, której przytrafiaj¹

siê awarie, jest zbêdne –

przekonywa³. – Choæ wiadomo,

¿e obecnie wiêkszoœæ p³atno-

œci odbywa siê kart¹, czy to

znaczy, ¿e mamy zlikwidowaæ

pieni¹dze? – pyta³.

Dyskutanci podkreœlali, ¿e

system wypo¿yczeñ rowerów

Veturilo, jako czêœæ transpor-

tu miejskiego, powinien byæ

maksymalnie prosty i nieza-

wodny. I dlatego idealnym

rozwi¹zaniem dla niego

by³aby karta miejska, która

uprawnia³aby do korzystania

równie¿ z tej us³ugi.

W podsumowaniu dyskusji

nad przysz³ym Veturilo, wszy-

scy zgodzili siê, ¿e system

powinien byæ: solidny, nie-

zawodny, stacyjny i dostêpny,

a same rowery – „wandalo-

oporne” i z mo¿liwoœci¹

wspomagania elektrycznego.

Stacji powinno byæ wiêcej,

zw³aszcza na prawym brzegu

Wis³y. Wiêcej powinno byæ

równie¿ stacji z rowerami dla

dzieci, tak, aby z dzieckiem

da³o siê gdzieœ dojechaæ, a

nie tylko spacerowo krêciæ

w kó³ko.

Swoje propozycje dla przy-

sz³ego Veturilo mo¿na tak¿e

zg³osiæ drog¹ internetow¹ do

10 paŸdziernika na adres:

veturilo2021@zdm.waw.pl

Joanna Kiwilszo

dokoñczenie ze str. 1
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Osoby, które dokona³y

wczeœniejszej sp³aty kredytu

konsumenckiego ni¿ zak³a-

da³a to umowa, powinny

otrzymaæ zwrot czêœci kosz-

tów zwi¹zanych z udzieleniem

kredytu.

Zgodnie z najnowszym

wyrokiem Trybuna³u Spra-

wiedliwoœci Unii Europejskiej

(z dnia 11 wrzeœnia 2019 r.,

C-383/18) konsumenci w

przypadku dokonania przed-

terminowej sp³aty kredytu/

po¿yczki zaci¹gniêtej w banku

Sp³aci³eœ wczeœniej kredyt?

Wyst¹p o zwrot pieniêdzy
Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci ostatnimi wyrokami

potwierdza, ¿e ochrona konsumentów powinna mieæ kom-

pleksowy i proeuropejski wymiar. Oprócz g³oœnego rozstrzy-

gniêcia dotycz¹cego kredytów frankowych niedawno TSUE

stan¹³ w innej sprawie w obronie konsumentów.

lub innej instytucji kredytuj¹cej,

maj¹ prawo do zwrotu kosztów

poniesionych w zwi¹zku z za-

ci¹gniêciem kredytu w wyso-

koœci proporcjonalnej do skró-

conego okresu kredytowania.

Kredytodawca ma wówczas

obowi¹zek rozliczenia siê ze

swoim klientem. Banki musz¹

zatem zwróciæ m.in. czêœæ:

prowizji, op³aty przygotowawczej

oraz ubezpieczenia.

Co to oznacza? Przyk³adowo:

je¿eli zaci¹gn¹³eœ kredyt z

okresem sp³aty 10 lat i bank

pobra³ od Ciebie prowizjê w

wysokoœci 10.000,00 z³, przy

czym ca³oœæ kredytu zosta³a

przez Ciebie sp³acona w

ci¹gu 5 lat, to wówczas bank

powinien zwróciæ Ci prowizjê

w wysokoœci 5.000,00 z³.

Czas poka¿e, czy instytucje

finansowe bêd¹ stosowaæ siê

do wyroku. Konsument, który

nie otrzyma³ zwrotu op³aty po-

winien z³o¿yæ reklamacjê. W

przypadku odrzucenia rekla-

macji koniecznoœci¹ mo¿e byæ

skierowanie sprawy do s¹du.

W takiej sytuacji potrzebna

mo¿e okazaæ siê pomoc pro-

fesjonalnego pe³nomocnika.

adwokat Marek Chudzicki

www.adwokatchudzicki.pl

W miniony weekend, tak¿e

dziêki pó³nocnym wiatrom i

nieco mniejszemu ruchowi

drogowemu, zanieczysz-

czenia utrzymywa³y siê w

centralnej Warszawie, w tym

na Pradze Pó³noc, na doœæ

niskim poziomie. Znacznie

gorzej by³o na linii otwockiej,

gdzie nadal wiele domów jest

opalanych wêglem. Czerwon¹

kropk¹ na Pradze s¹ te¿

Œliwice, gdzie ogrzewanie

jest problemem od dawna.

Po s¹siedzku

Wraca smog
Pocz¹tek okresu grzewczego z temperaturami

bliskimi zera to powrót do tematu smogu.

Co prawda, wielu w³aœcicieli

zainwestowa³o w kocio³ i

centralne zasilane gazem, ale

s¹ te¿ mieszkania ogrzewane

przez kominek. Grzejniki

elektryczne s¹ nieefektywne,

a takie ogrzewanie bardzo

drogie. Co cieszy, w³aœnie

znika jeden z kopciuchów w

zasobie komunalnym. Zast¹pi

go instalacja gazowa. Nieste-

ty, ze wzglêdu na niewielk¹

skalê zabudowy, szanse na

pod³¹czenie domów na osiedlu

Œliwice do miejskiej sieci s¹

niepewne.

Tymczasem na pocz¹tku

paŸdziernika Minister Œrodowi-

ska podpisa³ rozporz¹dzenie

obni¿aj¹ce dotychczasowe

poziomy alarmowania oraz

informowania o smogu. Do tej

pory wynosi³y one odpowiednio:

200 i 300 mikrogramów na metr

szeœcienny dla py³u PM10.

Przyjêta zmiana obni¿a je do

100 i 150 mikrogramów. To krok

w dobrym kierunku, choæ reko-

mendacje Ministerstwa Zdro-

wia wskazuj¹, ¿e powinny to

byæ jeszcze ni¿sze progi, na

poziomie 60 i 100 mikrogramów

na metr szeœcienny.

Miasto Warszawa urucho-

mi³o dop³aty do wymiany

kot³ów i pieców na wêgiel na

Sobotnie wydarzenie by³o

drug¹ ods³on¹ praskiej akcji

„Stop bazgro³om – malarze

podwórkowi”. Poprzednio, w

czerwcu br., podobna akcja

objê³a Pragê I, II i III. Dzia³ania

na Kawêczyñskiej ponownie

koordynowa³o stowarzyszenie

„Porozumienie dla Pragi”, przy

wsparciu „Przepisu na Muranów”,

Praskiego Stowarzyszenia

Mieszkañców „Micha³ów”,

Kawêczyñska

bez bazgro³ów
W sobotê, 5 paŸdziernika, przez kilka godzin kilkudzie-

siêcioro mieszkañców i mieszkanek Pragi (ale nie tylko),

zamalowywa³o bazgro³y, bohomazy, mowê nienawiœci

i symbole rasistowskie, którymi upstrzona by³a ulica

Kawêczyñska na Szmulkach.

bardziej ekologiczne. Mo¿na

uzyskaæ te¿ dofinansowanie

do instalacji fotowoltaicznej.

Wzrasta równie¿ œwiadomoœæ

samych mieszkañców na temat

zagro¿eñ, jakie powoduje

smog. Pojawia siê coraz

wiêcej czujników pomiaru

zanieczyszczeñ, kupowanych,

b¹dŸ konstruowanych samo-

dzielnie na dedykowanych

temu warsztatach. Czujnik

wysy³a wyniki swoich pomia-

rów w czasie rzeczywistym do

sieci. Jednym z najpopular-

niejszych obecnie, jest system

Airly, którego czujników jest w

Warszawie ponad 100. Zaku-

puj¹ je tak¿e niektóre urzêdy

Domu Kultury Praga, Muzeum

Warszawskiej Pragi, Miasto

jest Nasze, AKS Z³y, stowarzy-

szenia „Otwarte Drzwi”, Fun-

dacji Zmiana i Towarzystwa

Przyjació³ Pragi. Wsparcia

udzieli³y równie¿ firmy prywatne

i instytucje publiczne, w tym

pó³nocnopraski ZGN.

Organizatorzy zapowiadaj¹

kolejne ods³ony akcji, a jed-

noczeœnie przypominaj¹, ¿e

aktualne s¹ postulaty zawarte

w petycji z³o¿onej do prezyden-

ta Trzaskowskiego (pisaliœmy

o niej w poprzednim numerze

gazety) w zakresie opracowania

w Warszawie d³ugofalowej i

wieloaspektowej polityki anty-

bazgro³owej. Petycjê podpisa³o

w sumie 9 organizacji dzia³a-

j¹cych na rzecz poprawy prze-

strzeni publicznej w ca³ym

mieœcie: Porozumienie dla

Pragi, Przepis na Muranów,

Miasto Jest Nasze, Wspólna

Wola, Wola Mieszkañców,

Bemowiacy, Forum Rozwoju

Warszawy, Inicjatywa Miesz-

kañców Skwer Sierpnia 1944

oraz Stowarzyszenie Wiatrak.

Poœrednim adresatem doku-

mentu s¹ tak¿e wspólnoty

mieszkaniowe oraz inni prywatni

w³aœciciele nieruchomoœci.

JO

W tym roku do konkursu

aplikowa³o ponad 370 osób.

Podczas uroczystej gali w

S³u¿ewskim Domu Kultury

nagrodzono 31 laureatów w

11 kategoriach. Spoœród

wszystkich zg³oszeñ jury

wy³oni³o laureatów w trzech

g³ównych kategoriach: cz³owiek,

firma i s¹siedzi.

Nie inaczej ni¿ w latach

ubieg³ych, i tym razem czêœæ

nagród trafi³a na Pragê-

Pó³noc. W tym roku nagrody

otrzymali: Norbert Ga³ka w

kategorii: Balkony, loggie i

okna, za przepiêknie ukwieco-

ny balkon na ul. Strzeleckiej,

Katarzyna Dubiel (kategoria:

Cz³owiek), animatorka dzia-

³añ na jednym z podwórek

przy ul. Wileñskiej, a tak¿e

Spó³dzielnia Mieszkaniowa

„Rzemios³o” z ul. Bia³ostoc-

kiej, w kategorii: Osiedla

Mieszkaniowe.

Cieszy rosn¹ca troska

mieszkañców o ich najbli¿-

sze otoczenie. Nagrody s¹

jednoczeœnie zachêt¹ dla

naœladowców w kolejnych

edycjach.

JO

Fot. Joanna Wojnarowska

Praga w kwiatach i zieleni
Po raz 36. odby³ siê konkurs „Warszawa w kwiatach

i zieleni”, zapocz¹tkowany jeszcze przez Prezydenta

Starzyñskiego dla poprawy wizerunku stolicy. Jest to

najwiêkszy i najstarszy tego rodzaju konkurs, którego

celem jest wyró¿nienie osób dbaj¹cych o zieleñ i popra-

wiaj¹cych tym samym estetykê naszego miasta. Jest te¿

wœród warszawiaków dobrze znany.

dzielnic. Kiedy Praga Pó³noc?

Detektor zanieczyszczeñ

mo¿na te¿ wykonaæ samo-

dzielnie, p³ac¹c tylko za

materia³y. Projekt opraco-

wa³ start-up Luftdaten we

wspó³pracy z Uniwersytetem

w Stuttgarcie. Jak twierdz¹

propagatorzy tego systemu

z Warszawskiego Alarmu

Smogowego: „pomiary czuj-

nikiem Luftdaty nie s¹ a¿ tak

dok³adne jak pomiary o wiele

dro¿szymi czujnikami na

stacjach GIOŒ, jednak poziom

zanieczyszczenia powietrza

py³ami zawieszonymi, które

rejestruj¹, s¹ bardzo zbli¿one,

a trendy (wzrosty i spadki

zanieczyszczeñ) s¹ takie

same”.

Wiêcej informacji na https:/

/poszukiwaczepowietrza.pl.

Karolina Krajewska

przewodnicz¹ca

Rady Osiedla Œliwice
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30.09-22.10 „Portrety we wnêtrzu” wystawa prac Reingard Blicharz

– studentki UTW, malarki z Pracowni rysunku i malarstwa.

11.10 (pi¹tek) godz. 11.00 Klub Ludzi Kultury – Dlaczego

kochamy operê? – zapraszamy mi³oœników opery i muzyki Luciana

Pavarottiego. Goœcie spotkania: Wis³awa Æwikliñska œpiewaczka

operowa (sopran liryko-koloraturowy), Monika Nowicka z

Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanis³awa

Moniuszki oraz Marta Gajadhur (sopran liryko-koloraturowy).

Prof. Krystyna Rorbach z Akademii Muzycznej w £odzi opowie

o œpiewaczce operowej Alicji Dankowskiej. Moderator Bogus³aw

Falicki. Spotkanie w ramach Szklanej Góry MAL. Wstêp wolny.

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

* Maria Kiesner – Miasto. Warsztaty malarskie dla dzieci i

m³odzie¿y 9-15 lat. Godz. 11.00-13.00. Udzia³ bezp³atny –

zapisy od 2.10.2019. Realizacja w ramach projektu „Dzieciaki

nie p³ac¹” – Bud¿et Partycypacyjny 2019.

* Mali Einsteini – temat: Czy woda mo¿e biegaæ? Doœwiadczenia

i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,

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

* Minecraft w 3D - warsztaty drukowania 3d dla dzieci. Godz. 11.00-13.00.

Op³ata 60 z³. Wydrukowane przedmioty s¹ w³asnoœci¹ uczestników

zajêæ. Nale¿y przynieœæ swój laptop. Obowi¹zuj¹ zapisy.

12.10 (sobota) godz. 18.00 „Bardzo œmieszne piosenki” –

koncert Katarzyny ̄ ak. Piotr Banaszek – fortepian, Piotr Malicki

– gitara, Bart³omiej Krauz – akordeon. Wejœciówki do odbioru

od 1.10.2019 godz. 17.30 w kasie DK Zacisze.

13.10 (niedziela) Wybory Parlamentarne 2019.

15-17.10 (wtorek-czwartek) Poznajemy Mazowsze – Radom.

Wyjazd kulturalno-integracyjny studentów UTW i przyjació³

DK Zacisze. Zapisy w kasie DK Zacisze.

16.10 (œroda) godz. 11.00 Spotkanie Zwi¹zku Emerytów,

Rencistów i Inwalidów Ko³o nr 5 - Zacisze. Spotkanie w

ramach „Szklanej Góry” MAL.

18.10 (pi¹tek) godz. 11.00 „Obudzi³am siê w Indiach” spotkanie

Klubu Podró¿nika. Prowadzenie: Teresa Delegacz i Anna

Krakowiak. Wstêp wolny. Spotkanie w ramach „Szklanej Góry” MAL.

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

* Mali Einsteini – temat: Co to jest animacja? Doœwiadczenia

i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,

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

* Akwarela dla dzieci 7+. Temat: Malujemy misia. Godz. 12.00-13.30.

Op³ata 25 z³.

* „Projektowanie bohatera” warsztaty rysunkowe dla dzieci i

m³odzie¿y 9-15 lat. Prowadzi Andrzej Graniak. Godz. 10.00-

12.00. Udzia³ bezp³atny – zapisy od 7.10.2019. Realizacja w

ramach projektu warsztatów z artystami „Dzieciaki nie p³ac¹”

– Bud¿et Partycypacyjny 2019.

19.10 (sobota) godz. 16.00 Szlagiery starej Warszawy -

wspólne œpiewanie, potañcówka oraz s³odki poczêstunek.

Realizacja w ramach projektu „Rozœpiewane Zacisze” –

Bud¿et Partycypacyjny 2019.

20.10 (niedziela) godz. 17.00 „Muzyka iberoamerykañska”

koncert dla dzieci w wieku 1-7 lat. Wstêp wolny. Realizacja w

ramach projektu „Dzieciaki nie p³ac¹” – Bud¿et Partycypacyjny

2019. Wejœciówki do odbioru od 9.10.2019 w kasie DK Zacisze

– liczba miejsc ograniczona.

23.10 (œroda) godz. 11.00 Spotkanie wspomnieniowe Ko³a

Terenowego Sybiraków Warszawa Praga-Pó³noc.

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

* „Sztuka kompozycji we florystyce”. Warsztaty dla dzieci i

m³odzie¿y 9-15 lat. Godz. 10.00-12.30. Udzia³ bezp³atny – zapisy

od 12.10.2019. Realizacja w ramach projektu warsztatów z

artystami „Dzieciaki nie p³ac¹” – Bud¿et Partycypacyjny 2019.

* Mali Einsteini – temat: Mózg cz³owieka. Doœwiadczenia i

eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,

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

* Roztañczona Sobota – warsztaty tañca towarzyskiego dla

doros³ych. W programie: walc angielski, taniec dyskotekowy,

rock’n’roll. Godz. 10.00-13.00. Op³ata 50 z³.

26-27.10 (sobota-niedziela) godz. 10.00-14.00 Warsztaty

kulinarne dla seniorów w Praskiej Œwiatotece (ul. Szwedzka 6).

W ramach projektu GOTOWAnaKULTURA uczestnicy przygo-

tuj¹ specja³y kuchni polskiej, w³oskiej i marokañskiej. Projekt jest

finansowany z Funduszu Animacji Kultury WPEK, w ramach

zadania III - projekty rewitalizacyjne. Obowi¹zuj¹ zapisy.

27.10 (niedziela) godz. 17.00 Piotr ̄ aczek „Relictum” wystawa

grafiki i rysunku. Otwarciu wystawy towarzyszy koncert Jacek

Boñczyk Trio. Wystawa czynna do 28.11.2019. Wstêp wolny.

27.10 (niedziela) godz. 17.00 Jacek Boñczyk Trio – koncert

w sk³adzie: Jacek Boñczyk – vocal, gitara, Konrad Wantrych

– piano, Wojciech Gumiñski – kontrabas. Koncert towarzyszy

otwarciu wystawy Piotra ¯aczka. Wstêp wolny.

28.10 (poniedzia³ek) godz. 19.00 Florystyka: wi¹zanka na

1 listopada. Warsztaty dla doros³ych i m³odzie¿y 15+.

Wykonana praca jest w³asnoœci¹ uczestnika zajêæ. Op³ata 50 z³.

Obowi¹zuj¹ zapisy.

28.10 (poniedzia³ek) godz. 19.30 #W£ASNYM G£OSEM

spektakl w wykonaniu M³odzie¿owego Studia Teatralnego DK Zacisze.

Prezentacja zbioru etiud w ramach projektu „Prze³¹cz siê na

m³odzie¿” realizowanego w ramach Programu „M³oda Warszawa.

Miasto z klimatem dla m³odych 2016-2020”. Wstêp wolny.

inwestycja by³a ostro oprote-

stowana przez mieszkañców

¯erania i ekologów z powodu

lokalizacji gazoci¹gu w blisko-

œci osiedli mieszkaniowych, a

tak¿e z powodu zdewastowania

cennych przyrodniczo terenów

nad Kana³em ¯erañskim,

poprzez wyciêcie tysiêcy

rosn¹cych tam drzew.

Protesty mieszkañców na

nic siê nie zda³y, inwestycja

zrealizowana zosta³a w trybie

specustawy. Pod koniec wrze-

œnia zakoñczy³y siê odbiory

techniczne gazoci¹gu.

- Budowa gazoci¹gu do

EC ¯erañ by³a dla spó³ki

Gaz-System szczególnym

projektem ze wzglêdu na lo-

kalizacjê i cel przedsiêwziêcia

– powiedzia³ Tomasz Stêpieñ,

prezes Gaz-Systemu.

Wspomnia³ te¿ o korzystnym

wp³ywie inwestycji na rozwój

gospodarczy regionu oraz na

poprawê jakoœci ¿ycia okolicz-

nych mieszkañców. Na razie

nie mo¿na jeszcze tej poprawy

stwierdziæ, z powodu opóŸnienia

wykonawcy bloku gazowo-pa-

rowego, który ma byæ zasilany

gazem z gazoci¹gu. Natomiast

mo¿na stwierdziæ ewidentny

brak drzew, emituj¹cych tlen

w tym bardzo zanieczysz-

czonym rejonie. I w³aœnie o

dokoñczenie ze str. 1 rekompensatê za te drzewa

teraz chodzi. Trwaj¹ rozmowy

w³aœcicieli zdewastowanych

terenów, w tym Urzêdu Dziel-

nicy Bia³o³êka z wykonawc¹

gazoci¹gu.

Spó³ka Gaz-System zobo-

wi¹za³a siê bowiem do nasa-

dzenia 1500 drzew na terenie,

na którym prowadzona by³a

inwestycja, z wy³¹czeniem 6-

metrowego pasa bezpoœrednio

nad gazoci¹giem, który musi

pozostaæ bez drzew, i sw¹

deklaracjê w zasadzie pod-

trzymuje, jednak gotowa jest

nasadziæ drzewa maj¹ce

jedynie 8 cm w obwodzie, a

to odbiega od standardów

przyjêtych w Warszawie. Dziel-

nica oczekuje drzew wiêk-

szych, o obwodzie 14-16 cm

oraz póŸniejszej ich pielêgnacji.

- Lepiej, ¿eby drzew by³o

nawet mniej, ale ¿eby by³y

wiêksze i na pewno siê przy-

jê³y – mówi¹ przedstawiciele

dzielnicy. – Dodatkowo te,

które bêd¹ posadzone nad

samym kana³em powinny mieæ

zabezpieczenia przeciwko

bobrom.

Miejmy nadziejê, ¿e strony

dojd¹ do porozumienia z korzyœci¹

dla ekosystemu nad Kana³em

¯erañskim, a co za tym idzie –

dla mieszkañców Bia³o³êki.

Joanna Kiwilszo

Akcja dodatkowych nasa-

dzeñ wpisuje siê w program

dzia³añ na rzecz klimatu.

Wiêcej zieleni sprawi, ¿e

mieszkañcy stolicy bêd¹

oddychaæ czystszym powie-

trzem. Na Bia³o³êce zalesio-

nych zostanie ponad 10 ha

nowych gruntów, m.in. na

osiedlu Choszczówka, Buchnik

oraz w Lesie D¹brówka.

Na pierwszy rzut oka wydaje

siê dziwne, ¿e Bia³o³êka,

która cierpi na brak dzia³ek

inwestycyjnych, przekaza³a

Wiêcej lasów na Bia³o³êce
W Warszawie rozpoczê³y siê jesienne nasadzenia w

miejskich lasach. Jeszcze w tym roku pojawi siê w nich

ponad 100 tys. dodatkowych drzew. Wyrosn¹ na terenach

porolniczych i poprzemys³owych. W ramach Warszawskiego

Planu dla Klimatu, lasów przybêdzie tak¿e na Bia³o³êce.

Lasom Miejskim tereny do

zalesienia. Jednak wytypowane

do zalesiania obszary, to dzia³ki,

których ze wzglêdu na plany

miejscowe, nie mo¿na wyko-

rzystaæ w ¿aden inny sposób.

To nieu¿ytki, czêsto przylega-

j¹ce do lasów, poroœniête

krzakami i samosiejkami.

Przed rozpoczêciem nasa-

dzeñ trzeba je wysprz¹taæ

oraz usun¹æ z nich roœliny z

gatunków inwazyjnych.

Gatunki sadzonych drzew

bêd¹ dostosowane do warun-

ków glebowych na konkret-

nym terenie. Wœród nich s¹

dêby, lipy, klony, brzoza, olsza

a tak¿e gatunki wzbogaca-

j¹ce ró¿norodnoœæ, takie jak

jarz¹b, jab³oñ, grusza i czere-

œnia. Chodzi o to, aby czêœæ z

nich by³a Ÿród³em pokarmu

dla pszczó³.

„Balon” o wymiarach 74,5 m x 35,9 m
przykryje kompleks sportowy, obejmuj¹cy
boisko pi³karskie oraz bie¿niê usytu³owan¹
wokó³ niego. Wykonawc¹ prac jest firma
Interhall Sp. z o.o.

- W ramach programu „Warszawa dla
aktywnych” prezydent Rafa³ Trzaskowski
uruchomi³ bardzo wa¿ny projekt zadasza-
nia boisk, przede wszystkim „orlików” i
„syrenek”. Program jednak ewoluowa³ i
obecnie wchodzi równie¿ w inne obszary,
jak zadaszanie boisk przyszkolnych,
co mnie bardzo cieszy – mówi Renata
Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Zadaszamy boiska

Warto nadmieniæ, ¿e War-

szawa jest jedn¹ z niewielu

stolic europejskich, w której

lasy znajduj¹ siê w granicach

miasta i zajmuj¹ znaczne

obszary (8 tys. ha, co stanowi

oko³o 15% powierzchni miasta).

W ramach Warszawskiego

Planu dla Klimatu Lasy Miej-

skie-Warszawa w tym roku

otrzyma³y ponad 50 ha tere-

nów, a czêœæ z nich bêdzie

zalesiona.                            JK

Praska architektura

z szans¹ na nagrodê
przed „Florianem”, czy na

£om¿yñskiej, to efekt realizacji

zwyciêskiego projektu z bu-

d¿etu partycypacyjnego „Nowe

³awki dla Pragi”, którego au-

torem by³ Krzysztof Michalski,

nasz sta³y felietonista z rubryki

„Spo³eczny obserwator”). W tej

samej kategorii nominowana

zosta³a równie¿ tê¿nia przy Placu

Hallera, inny zwyciêski projekt

z bud¿etu partycypacyjnego, autor-

stwa radnego Kamila Ciepieñko.

Z kolei w kategorii „Najlepsza

rewitalizacja” nominowano

Centrum Praskie Koneser.

Plebiscyt trwa do 12 listopada,

a g³osy mo¿na oddawaæ po-

przez stronê: um.warszawa.pl/

nagrodaarchitektoniczna

JO

dokoñczenie ze str. 1

Zmiana polega³a na

zwiêkszeniu wydatków o

kwotê blisko 19,5 tysi¹ca z³o-

tych z przeznaczeniem na

projekt edukacyjno-oœwiatowy

realizowany przez szko³ê

podstawow¹ nr 231 im. gen.

Mariusza Zaruskiego, w ramach

programu UE pod nazw¹

„Kszta³cimy Europejczyka

otwartego na œwiat”. Œrodki

te zostan¹ przeznaczone na

podró¿e w ramach wizyt przy-

gotowawczych oraz na zakup

s³owników, kart pamiêci i

przewodników.

W kolejnym punkcie sesji

pozytywnie zaopiniowano

projekt uchwa³y Rady Miasta

Warszawy w sprawie nadania

nazwy ulicy biegn¹cej od

Giuseppe Verdiego w kierun-

ku zachodnim, nastêpnie w

kierunku pó³nocnym i ponownie

zachodnim, miêdzy ulicami

Luciano Pavarottiego i Giaco-

mo Pucciniego. Nowa ulica

bêdzie nosi³a nazwê Claudio

Monteverdiego.

Obecni na sesji mieszkañ-

cy narzekali na niekorzystne

rozwi¹zanie komunikacyjne.

Po oddaniu do u¿ytku nowych

stacji metra linia autobusowa

527 zosta³a skrócona i koñczy

siê obecnie przy stacji metra

XIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Patron Monteverdi

i linia 527
By³a to krótka, zwyczajna sesja odbywaj¹ca siê w

obecnoœci mieszkañców, w trakcie której g³osowano

m.in. nad zmianami w bud¿ecie na ten rok.

Trocka. Wedle mieszkañców

nale¿a³o pozostawiæ star¹ trasê

tego autobusu, która koñczy³a

siê na pêtli przy ulicy Esperanto.

Trasa zosta³a zmieniona

mimo protestów mieszkañców

i wsparcia dla postulatu pozo-

stawienia starej trasy, teore-

tycznie deklarowanego przez

radnych Koalicji Obywatelskiej

w Radzie Warszawy.

(egu)

Boisko szkolne na Bia³o³êce wkrótce zyska zadaszenie. Zosta³a podpisana

umowa na zaprojektowanie i budowê pneumatycznego przykrycia obiektu

sportowego przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia.

Zadaszenie zyska równie¿ kolejne bia³o³êckie

boisko przy Szkole Podstawowej nr 356 przy

ul. G³êbockiej. Podpisanie drugiej umowy - z

wy³onion¹ w przetargu firm¹ Panorama Obiekty

Sportowe Sp. z o.o. - nast¹pi ju¿ wkrótce. 

- Cieszê siê, ¿e dziêki zadaszeniu szkol-

nych boisk uczniowie bêd¹ mogli graæ w pi³kê

i uprawiaæ sport przez ca³y rok, a nie tylko,

gdy jest ciep³a i s³oneczna pogoda. Zajêcia

bêd¹ odbywa³y siê w komfortowych warun-

kach, bo hala bêdzie podgrzewana – mówi

Grzegorz Kuca, burmistrz dzielnicy Bia³o³êka.

Obie hale pneumatyczne bêd¹ wyko-

nane w technologii bezlinkowej i bêd¹ siê

sk³ada³y z systemu podwójnej membrany.

Pomiêdzy dwie warstwy wytrzyma³ych

materia³ów wdmuchiwane bêdzie ciep³e

powietrze, generowane przez system

grzewczo-nadmuchowy. Pow³oki bêd¹

przytwierdzone do pod³o¿a systemem

kotew. Obie hale maj¹ byæ gotowe do

koñca 2019 roku. W kolejnych latach

zadaszenie bêdzie rozk³adane na prze³o-

mie paŸdziernika i listopada, a demonto-

wane na prze³omie marca i kwietnia. Koszt

pneumatycznego przykrycia obu boisk

wynosi 2,33 mln z³.

A jeszcze w tym roku na Bia³o³êce

zadaszenie pneumatyczne zyska wy-

remontowany w 2018 roku orlik przy

ul. Krzy¿ówki. Natomiast od grudnia 2017

roku, w sezonie jesienno-zimowym, z

pneumatycznego zadaszenia korzystaj¹

u¿ytkownicy boiska Bia³o³êckiego

Oœrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21.

Gazoci¹g ju¿ gotowy, a co z nasadzeniami?
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By³o to symboliczne wy-

darzenie, poniewa¿ prace

trwaj¹ tam ju¿ od kilku tygo-

dni. Obiekt zlokalizowany

bêdzie w samym centrum

Targówka, zaledwie 400 m

od stacji II linii metra – przy

ul. Witebskiej 4.

Inwestorem jest oczywiœcie

RSM „Praga”, a generalnym

wykonawc¹ MAL-BUD1.

Konstrukcjê opracowa³a pra-

cownia projektowa Wadeco.

Na uroczystoœæ przybyli

liczni goœcie, a wœród nich

m.in.: Beata Michalec Radna

m.st. Warszawy, ksi¹dz Mar-

cin Wojtowicz - proboszcz

s¹siedniej Parafii Chrystusa

Króla, przedstawiciele Rady

Nadzorczej na czele z Hann¹

Jarzêbsk¹, przewodnicz¹c¹

Rady Nadzorczej RSM Praga,

Zarz¹d RSM Praga na czele

z prezesem Zarz¹du Andrzejem

Pó³rolniczakiem, przedstawiciele

firmy MAL–BUD 1/PROFBUD

na czele z Piotrem Skwar¹ -

prezesem Malbudu1, Stanis³aw

Chrzanowski - prezes firmy

projektowej WADECO,

Andrzej Kozyra – dyrektor

firmy projektowej Wadeco.

Uroczystoœæ wbudowania

kamienia wêgielnego

uœwietni³y przemówienia

prezesa „RSM Praga”, który

przypomnia³, ¿e na Targówku

jest wiele domów wybudo-

wanych przez RSM „Praga”

oraz prezesa firmy Malbud1,

akcentuj¹cego, ¿e to pierw-

sza realizacja jego firmy

na zlecenie RSM, a tak¿e

Beaty Michalec, zwi¹zanej

od lat z Targówkiem radnej

m.st. Warszawy, która pod-

kreœli³a rodzinn¹ ci¹g³oœæ,

bo jeszcze jej pradziadek

budowa³ domy na tym

terenie.

Po uroczystym odczytaniu

aktu erekcyjnego oraz

z³o¿eniu podpisów pod do-

kumentem stwierdzaj¹cym

pocz¹tek budowy, zosta³ on

zamkniêty w specjalnej,

metalowej tubie. Poœwiêci³ j¹

ks. proboszcz M. Wójtowicz,

a ostatnim etapem by³o

zalanie jej betonem.

Nowo powstaj¹ca inwe-

stycja stanie w otoczeniu

licznych terenów zielonych

m.in. Parku Wiecha, w s¹-

siedztwie szkó³, przedszkoli,

licznych placów zabaw oraz

Teatru Rampa. Bliskoœæ nie

tylko metra, ale tak¿e przy-

stanków autobusowych oraz

stacji PKP zapewnia dosko-

na³¹ komunikacjê z innymi

dzielnicami.

Sama inwestycja sk³adaæ

siê bêdzie ze 156 mieszkañ

o najbardziej po¿¹danych

metra¿ach – od 26 m2 do

71 m2. Bêdzie nowoczeœnie,

kameralnie i wyj¹tkowo!

Nowoczesna bry³a budynku

– wpisywaæ siê bêdzie w

najbli¿sze otoczenie, jed-

noczeœnie dodaj¹c mu

œwie¿oœci i nowego wyra-

zu. Na terenie planowanej

inwestycji przewidziano

plac zabaw dla dzieci.

Joanna Golecka

Wmurowanie kamienia wêgielnego

pod inwestycjê „Stacja Targówek”
Wmurowaniem kamienia wêgielnego okreœla siê najczêœciej pierwszy po³o¿ony

kamieñ lub ceg³ê rozpoczynaj¹c¹ budowê. Dodaje siê tam czêsto informacje o dacie

budowy, inwestorze itp. I w³aœnie takie wydarzenie mia³o miejsce 11 wrzeœnia

na Targówku. Tego dnia uroczyœcie podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamieñ

wêgielny pod budowê najnowszej inwestycji RSM „Praga” – „Stacja Targówek”.

Przed laty w naszej gazecie

pisaliœmy o starej kaflarni

profesora Stanis³awa Jagmina,

wybitnego przedstawiciela

polskiej ceramiki artystycznej,

patrona jednej z bia³o³êckich

ulic. Tym bardziej cieszy fakt,

¿e ktoœ podj¹³ temat i poszed³

ceramicznym tropem historii

Bia³o³êki. Sta³o siê to w efekcie

pewnego odkrycia.

Otó¿ etnolog El¿bieta

Miecznikowska z Muzeum

Mazowieckiego w P³ocku,

sprawuj¹ca pieczê nad tam-

tejszymi zbiorami etnogra-

ficznymi, zauwa¿y³a wœród

innych eksponatów wyroby

ceramiczne z napisem

„Wiœniewo”. Zaintrygowana,

ustaliwszy ich proweniencjê

ze Stacji Doœwiadczalnej dla

Ceramiki Ludowej w Wi-

œniewie, zajê³a siê losami

kierowniczki stacji, Wandy

Szrajberówny, siostrzenicy

profesora Jagmina, która w

1924 roku wydzier¿awi³a od

wuja kaflarniê, aby urz¹dziæ

w niej placówkê wspieraj¹c¹

ludowe rzemios³o garncarskie.

Wiêcej o ¿yciu wspania³ej

artystki i pedagoga, Wandy

Szrajberówny, a równoczeœnie

o tym mniej znanym frag-

mencie historii przedwojennej

Bia³o³êki dowiecie siê Pañstwo

z ksi¹¿ki „W wiœniewskiej

garnkowi pani Wandy”, która

zrodzi³a siê z badawczej

W wiœniewskiej garnkowni pani Wandy
To tytu³ ksi¹¿ki El¿biety Miecznikowskiej, która ukaza³a

siê nak³adem Fundacji AVE i Muzeum Mazowieckiego

w P³ocku. 5 paŸdziernika w ratuszu Bia³o³êki, wraz z

promocj¹ ksi¹¿ki, odby³o siê otwarcie wystawy po-

œwiêconej Wandzie Szrajberównie, artystce zwi¹zanej

z bia³o³êckim Wiœniewem.

pasji i której egzemplarz

ka¿dy uczestnik sobotniego

spotkania promocyjnego w

sali konferencyjnej bia³o³êc-

kiego ratusza otrzyma³ w

prezencie.

Rozmowê z goœæmi –

autork¹ ksi¹¿ki, El¿biet¹

Miecznikowsk¹, a tak¿e z

dr Ann¹ Wiszniewsk¹ z

Instytutu Sztuki PAN, biogra-

fistyk¹ Stanis³awa Jagmina

oraz Leonardem Sobierajem,

dyrektorem Muzeum Mazo-

wieckiego w P³ocku, prowadzi³

Bart³omiej W³odkowski.

Spotkanie uœwietni³

koncert „Kapeli Falenica”

Piotra Kaznowskiego -

jednego z najlepszych w

Polsce zespo³ów „muzyki

korzeni”, a ca³emu wyda-

rzeniu towarzyszy³y zajêcia

dla dzieci - warsztaty z le-

pienia garnków.

Kolejna okazja zdobycia

ksi¹¿ki El¿biety Miecznikowskiej

„W wiœniewskiej garnkowni

pani Wandy” nast¹pi 7 listo-

pada 2019 r. w Muzeum

Warszawskiej Pragi.

Joanna Kiwilszo
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Bia³o³êcka karuzelaSpo³eczny obserwator

Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

W tym roku nasza dzielni-

ca mia³a ju¿ swoje medialne

5 minut. Mia³a w zasadzie

kwadrans, zwa¿ywszy na fakt,

¿e to „5 minut” powtórzy³o siê

trzy razy. Po raz pierwszy w

czerwcu. Przechodz¹c jedn¹

z ulic wykona³em kilka zdjêæ

budek lêgowych dla jerzyków,

które zawis³y na elewacji

jednego z wyremontowanych

budynków komunalnych na

Kamionku. Wrzutka do sieci

z odpowiednim komentarzem,

dotycz¹cym walki z doskwie-

raj¹cymi wtedy komarami i

pozytywny wirus rozprzestrze-

ni³ siê na polski, i nie tylko,

internet. Sprawê praskich

budek podchwyci³y ró¿ne

media, w tym - uwaga - czeskie.

Pozytywny przekaz dotycz¹cy

Pragi poszed³ w œwiat. Nagle

okaza³o siê, ¿e wszyscy od

Krakowa, przez Kielce, po

Gdañsk, chc¹ montowaæ

budki dla jerzyków wzorowane

na tych praskich. Darmowa,

pozytywna reklama dzielnicy

o gigantycznym zasiêgu, która

zaczê³a siê od kilku zdjêæ

wykonanych…komórk¹.

Czego chcieæ wiêcej?

Drugie piêæ minut by³o w

lipcu. I znów zaczê³o siê od

zdjêcia, zdjêcia ikony. Nasze

stowarzyszenie opublikowa³o

w mediach spo³ecznoœcio-

wych zdjêcie pustej œciany

budynku przy Targowej 15.

Pod szar¹ farb¹ znalaz³y siê

murale-ikony, symbolizuj¹ce

firmy „Foton” i „Jubiler”. By³y

widoczne na tej œcianie prawie

pó³ wieku, od lat 70. Mia³y

szansê na przetrwanie – nasze

stowarzyszenie wyst¹pi³o do

konserwatora zabytków o ich

wpis do rejestru. Gdy wyda-

wa³o siê, ¿e wszystko jest

na dobrej drodze, ten sam

konserwator (urz¹d)… zgodzi³

siê na ich zamalowanie z prze-

znaczeniem na wspó³czesne

murale artystyczne. Zdjêcie

zamalowanych œcian rozesz³o

siê w internecie z prêdkoœci¹

œwiat³a. O sprawie mówi³y

wszystkie najwa¿niejsze media,

opiniotwórcze i tabloidowe.

Pod wp³ywem medialnych

nacisków oraz oburzonej opinii

publicznej, która straci³a coœ,

co stanowi³o element praskiej

to¿samoœci, konserwator i

podmiot odpowiedzialny za

zamalowanie, podjêli decyzjê

o przywróceniu murali. Mimo

opóŸnieñ, wci¹¿ jest na to

szansa. Ale co by by³o, gdyby

nie nag³oœnienie sprawy?

Trzecia czêœæ medialnego

kwadransa mia³a miejsce we

wrzeœniu. W³aœnie wtedy

dzia³aj¹cy na Szmulkach klub

pi³karski AKS Z£Y zosta³ wy-

brany przez UEFA najlep-

szym amatorskim klubem w

Europie. Zarz¹dzany przez

stowarzyszenie kibiców w

demokratyczny sposób klub,

którego dru¿yny ¿eñska i

mêska graj¹ w amatorskich

ligach pi³karskich, sta³ siê

wzorem do naœladowania dla

ca³ego pi³karskiego œwiata.

Okaza³o siê, ¿e na Pradze, a

konkretnie na postrzeganych

negatywnie, przez pryzmat

stereotypów, Szmulkach

mo¿e powstaæ i rozwijaæ siê

inicjatywa wyznaczaj¹ca

nowe standardy w polskim

futbolu. Standardy wielokul-

turowoœci, egalitaryzmu,

równoœci, nie tylko p³ci, i

pozytywnego podejœcia do

wspierania klubu pi³kar-

skiego. Jak¿e odmienne od

futbolowych wojen i decyzji

zapadaj¹cych w zaciszu

prezesowych gabinetów, co

do tej pory charakteryzowa³o

polsk¹ pi³kê. I znów dzia³ania

osób, którym zale¿y na

Pradze, ¿yj¹ w tej dzielnicy lub

w niej dzia³aj¹, zaowocowa³y

darmow¹, medialn¹ promocj¹

w Polsce i w œwiecie.

Mam nadziejê, ¿e ten

kwadrans w kolejnych

miesi¹cach siê przed³u¿y,

do 30 minut, godziny, doby.

Bo w³aœnie tego potrzebuje

Praga. Pokazywania jej

pozytywnego oblicza, oblicza

tworzonego przez osoby,

które coœ robi¹. I robi¹ to dla

Pragi.

Krzysztof Michalski

Porozumienie dla Pragi

Napisz do autora:

porozumieniedlapragi@gmail.com

Sprawa, któr¹ chcê Pañstwu

przybli¿yæ, dotyczy mieszkañ

pracowników Oczyszczalni

Œcieków „Czajka”. Mieszkañcy

dwóch bloków na Tarchominie

przez ponad 20 lat inwestowali

w³asne pieni¹dze w mieszka-

nia, a¿ nagle dowiedzieli siê,

¿e zak³adowe niegdyœ lokale

s¹ ju¿ komunalne i nie tylko

nie mog¹ ich wykupiæ, ale te¿

mog¹ zostaæ z nich wyrzuceni.

Chodzi o dwa bloki na Bia³o-

³êce z 600 mieszkañcami przy

ul. Œwiêtos³awskiego 4 i Van

Gogha 11. Oba budynki posta-

wi³o miasto we wspó³pracy

z MPWiK. Wprowadzali siê

tam pracownicy oczyszczalni

Czajka. Przyje¿d¿ali z ca³ej

Polski, zwabieni tymi miesz-

kaniami i deklaracjami w³adz

spó³ki, ¿e w przysz³oœci bêd¹

mogli te mieszkania wykupiæ.

Warunkiem by³a zaliczka w

wysokoœci 50-krotnoœci czyn-

szu w jednym budynku i 170-

krotnoœci czynszu w drugim,

co stanowi³o kwoty wielokrotnie

przekraczaj¹ce zwyczajow¹

wówczas kwotê kaucji, która

wynosi³a 6-krotnoœæ czynszu.

Nic wiêc dziwnego, ¿e w

zwi¹zku z tym mieszkañcy

nie spodziewali siê ¿adnych

problemów podczas wykupu

mieszkañ na w³asnoœæ. Przygo-

towali wyceny lokali i wnioski

o wykup. Jednak miasto, na trzy

dni przed wejœciem w ¿ycie

uchwa³y, która zakazuje

sprzeda¿y mieszkañ, je¿eli

miasto jest 100-procentowym

w³aœcicielem, przejê³o oba bloki

na w³asnoœæ. Tym samym, z

dnia na dzieñ mieszkañcy

zostali pozbawieni mo¿liwoœci

ich wykupu, a urzêdnicy zaczêli

weryfikowaæ czy lokatorom

w ogóle zajmowany lokal

przys³uguje. Jaros³aw Szo-

stakowski, szef klubu PO w

radzie miasta deklaruje, ¿e

nikt z mieszkania wyrzucany

nie bêdzie, jednak zwrot

wp³aconej zaliczki otrzymaj¹

tylko ci, którzy dobrowolnie

siê wyprowadz¹. Jak to mo¿-

liwe, ¿e prezydent Hanna

Gronkiewicz-Waltz jednym

lekk¹ rêk¹ oddawa³a ca³e

kamienice, a w tym samym

czasie odbiera³a dorobek

ca³ego ¿ycia wieloletnich

pracowników MPWiK i

mieszkañców Warszawy,

zaanga¿owanych w rozwój i

utrzymanie miasta? Problem

zbycia lokali w przedmiotowych

budynkach do dnia dzisiej-

szego nie zosta³ rozwi¹zany.

Najemcy, którzy przed wielu

laty, bêd¹c przekonani, i¿

otrzymuj¹ przydzia³y na

mieszkania zak³adowe

wp³acili kaucjê w wysokoœci,

która w tamtych czasach

pozwoli³aby im na wniesienie

wk³adu w mieszkaniach

spó³dzielczych, do dnia

dzisiejszego nie maj¹

wyjaœnionej sytuacji lokalo-

wej. Na skutek stanowiska

miasta Warszawy odma-

wiaj¹cego zbycia, stali siê

„niewolnikami” zajmowanych

lokali, których nie mog¹ ani

wykupiæ, ani opuœciæ. Przez

te wszystkie lata zainwesto-

wali w swoje lokale znaczne

œrodki. Dziwi bardzo bez-

duszne stanowisko Zarz¹du

Dzielnicy Bia³o³êka z marca

tego roku, w którym stwierdza

siê, ¿e miasto nie jest zobo-

wi¹zane do sprzeda¿y tych

mieszkañ, w zwi¹zku z czym

zarz¹d dzielnicy „do 2022

roku nie planuje sprzeda¿y

lokali mieszkalnych na rzecz

najemców, stanowi¹cych

w³asnoœæ m.st. Warszawy,

po³o¿onych na terenie

dzielnicy Bia³o³êka”. Pod pi-

smem podpisa³ siê Jan

Mackiewicz, wiceburmistrz

dzielnicy Bia³o³êka z RdB

(koalicjant PO). Przypomnê,

¿e motto ugrupowania

Razem dla Bia³o³êki brzmi:

„Zawsze z mieszkañcami!”

Jak widaæ znowu nie tym

razem.

£ukasz Oprawski

szef klubu radnych PiS

na Bia³o³êce

W³aœnie odbywaj¹ siê wybory

do M³odzie¿owego Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

pierwszej kadencji. Tak chcia-

³bym napisaæ, ale to nieprawda.

W istocie, w³adze Województwa

Mazowieckiego postanowi³y

powo³aæ Sejmik M³odzie¿owy

na wzór dzia³aj¹cych lepiej

lub gorzej m³odzie¿owych rad

gmin, a w Warszawie tak¿e

m³odzie¿owych rad dzielnic.

Rol¹ takich rad jest g³ównie

przedstawianie inicjatyw oraz

opinii dla organów samorz¹du,

ale np. M³odzie¿owa Rada

m.st. Warszawy ma swój

skromny bud¿et, którym

samodzielnie dysponuje.

Deklarowanymi celami

M³odzie¿owego Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

s¹ równie¿ „dzia³ania w imieniu

m³odzie¿y z Mazowsza” i

„promowania samorz¹dnoœci

wœród osób m³odych”. Dla

mnie samorz¹dnoœæ jest

synonimem demokracji

lokalnej. Jak w³adze nasze-

go województwa zamierzaj¹

zatem zaznajamiaæ nasz¹

m³odzie¿ z demokracj¹?

M³odzie¿owy Sejmik ma

byæ odwzorowaniem tego

doros³ego. Sk³adaæ siê bêdzie

z 51 radnych wybranych w

7 okrêgach wyborczych.

Kandydat na m³odzie¿owego

radnego musi byæ uczniem

szko³y ponadpodstawowej z

terenu województwa. Ale tu

analogie z doros³ym sejmikiem

siê koñcz¹. Aby zg³osiæ swoj¹

kandydaturê, musi zebraæ 10

(dziesiêæ) podpisów miesz-

kañców województwa. Nieko-

niecznie ze swojego okrêgu,

niekoniecznie uczniów, a ju¿

zw³aszcza niekoniecznie

uczniów ze swojej szko³y.

Innymi s³owy, nie musi

legitymowaæ siê ¯ADNYM

poparciem œrodowiska, w

którym pobiera nauki i na

rzecz którego rzekomo ma

dzia³aæ. Ca³a nadzieja

zatem w samych wyborach,

powiedz¹ Pañstwo?

Otó¿ „wybory” s¹ dwueta-

powe. Pierwszy etap polega

na kwalifikacji merytorycznej

(nie: formalnej) zg³oszeñ,

dokonywanej przez... Woje-

wódzk¹ Komisjê Wyborcz¹,

której cz³onkowie mianowani

s¹ przez Zarz¹d Wojewódz-

twa i przez fundacjê Civis

Polonus, która na zlecenie

Zarz¹du Województwa jest

organizatorem tych „wyborów”.

Drugi etap polega na – to ju¿

chyba ¿adne zaskoczenie -

rozmowie kwalifikacyjnej

kandydatów z Okrêgow¹ Ko-

misj¹ Wyborcz¹, mianowan¹

w ten sam sposób, co komisja

wojewódzka. I to ju¿ ca³e wybory.

M³odzi radni reprezentowaæ

bêd¹ raczej komisjê wyborcz¹,

ni¿ m³odzie¿ Mazowsza.

Nie bêdê pisa³, jakie partie

rz¹dz¹ w Sejmiku Wojewódz-

twa Mazowieckiego, bo to

czas prawdziwych wyborów i

nie chcia³bym byæ pos¹dzony

o udzia³ w kampanii. Niew¹t-

pliwie jednak nasi samorz¹-

dowcy wojewódzcy pokazali,

jakiej demokracji chcieliby

nauczyæ m³odzie¿. O ile system

polegaj¹cy na typowaniu, a

nie na wyborach, mo¿na na-

zwaæ demokracj¹. A œpiewa³

o niej czterdzieœci lat temu

Jacek Kaczmarski tak: „Muszê

sk³adki p³aciæ, chodziæ na

zebrania i nic wiêcej, za to

wezm¹ pod uwagê mnie przy

ka¿dym typowaniu”...

Maciej Bia³ecki

maciej@bialecki.net.pl

3 paŸdziernika og³oszono

wyniki g³osowania kolejnej

edycji bud¿etu obywatelskiego.

Z 68 projektów, zg³oszonych na

Pradze Pó³noc, realizowanych

w roku 2020, bêdzie 9, które

uzyska³y najwiêcej g³osów.

Uzyskuj¹c 1251 g³osów zwy-

ciê¿y³ projekt „£¹ki kwietne

dla Pragi” autorstwa Anny

Tomaszewskiej (wspó³autorki

i autorki dwóch innych zwyciê-

skich pomys³ów). Gratulujê,

Pani Aniu. Wœród zwyciêskich

projektów znalaz³y siê przede

wszystkim projekty „zielone”,

a wœród autorów dzia³acze

Porozumienia dla Pragi i Kocham

Pragê. Zwyciê¿a³y projekty

radnych Barbary Domañskiej,

dotycz¹ce naprawy alejek i

nowych atrakcji w Parku

Praskim i Jacka Wachowicza

- tê¿nia na Floriañskiej. Wysoko

ocenione zosta³y projekty

ratowania kasztanowców -

Piotra Stryczyñskiego i alei

lipowej Ratuszowa/Brechta -

Marka £abanowskiego. Ma

po raz kolejny „swój” projekt

s¹siadka z ³am gazety Karo-

lina Krajewska „Wiêcej zieleni

dla Pragi”, który tak¿e jest

kontynuacj¹ wczeœniejszych

pomys³ów. Ka¿dy by³ cenny i

powinien stanowiæ kopalniê

wiedzy dla zarz¹du dzielnicy

przy uk³adaniu bud¿etu dziel-

nicy na kolejne lata. S¹ one

wyrazem potrzeb du¿ych

grup mieszkañców odnoœnie

przestrzeni publicznej. Nie

mia³em w tej edycji szczêœcia

ja, nie mieli inni radni. Wa¿ne,

¿e projekty by³y zg³aszane.

Mój projekt „praski mini eko

park” uzyska³ 461 g³osów.

Bêdê go ponawia³, po mody-

fikacji, w kolejnych latach,

bowiem uwa¿am, ¿e ten

kawa³ek Pragi, pomiêdzy

Starzyñskiego a Darwina,

wart jest ekologicznego

zagospodarowania - inaczej

zakusy deweloperów mog¹

spowodowaæ, ¿e wyrosn¹

tam bloki.

Du¿o wa¿niejsze wybory

za kilka dni. Dziœ ju¿ z ca³¹

pewnoœci¹ mo¿na powie-

dzieæ, ¿e Lewica, nieobecna

w mijaj¹cej kadencji Sejmu,

znajdzie siê w przysz³ym

parlamencie. Bêdziemy mieli

zarówno pos³ów, jak i s¹dzê,

¿e senatorów, o ile zagra

pakt senacki, zawi¹zany

nieformalnie przez opozycjê.

Moim pewniakiem w tej ka-

tegorii jest Jerzy Wenderlich

z Torunia. Liczba pos³ów za-

le¿na bêdzie od poparcia listy

nr 3 - SLD Lewica Razem,

bo na takiej liœcie znajdowaæ

siê bêd¹ wszyscy kandydaci

Lewicy. Wszelkie sonda¿e

wskazuj¹ na poparcie powy-

¿ej 10%, co przek³adaæ siê

bêdzie na mo¿liwoœæ utwo-

rzenia w przysz³ym parla-

mencie klubu poselskiego.

Z punktu widzenia formacji

jest to niezwykle wa¿ne, daje

bowiem realne mo¿liwoœci

oddzia³ywania na prace

przysz³ego Sejmu. G³os lewej

strony sceny politycznej bêdzie

wyraŸnie s³yszalny. Czy uda

siê ograniczyæ w³adzê PiS - to

pytanie zdaj¹ sobie wszyscy

aktywni przeciwnicy tej for-

macji. Nie jest to niemo¿liwe,

badania wskazuj¹ na nie-

zwyk³¹ mobilizacjê elektoratu

lewicy i centrum. Elektorat

PiS wydaje siê byæ mniej

zmotywowany. Kluczem bêdzie

frekwencja. Wszystkie analizy

oparte s¹ na prognozach do

jej 60%. Wy¿sza bêdzie

sprzyjaæ opozycji, a zatem

szanowni Pañstwo do urn.

Wybierzmy m¹drze.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

nieZ£A promocja

dla Pragi

Zak³adnicy „Czajki”

Wybory du¿e i ma³e

Jak Sejmik uczy m³odzie¿ demokracji
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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

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

ANGIELSKI, egzaminy,

matura 609-631-186

NAUKA gry fortepian keyboard.

Nauczycielka z doœwiadczeniem

502-935-459

US£UGI

AGD, telewizory, anteny -

naprawa, dojazd 602-216-943

A U TO C H O L O WA N I E

513-606-666

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,

www.serwis-rtv.waw.pl

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi cenne

ksi¹¿ki 22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿dy samochód

519-353-990

KUPIÊ kawalerkê do 35m2 bez

poœredników p³atnoœæ gotówk¹.

Tarchomin, Nowodwory, Praga

Pó³noc 502-935-459

SKUP czêœci i aut PRL-u

513-606-666

SPRZEDAM

SPRZEDAM fotel masuj¹cy

„Senator” bardzo ma³o

u¿ywany, tel. 500-556-360

mini og³oszenia

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

Nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824, Jagoda 605-037-515, Pawe³ 609-490-949
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Pe³en zakres us³ug

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

59-18=12,75. To znaczy:

mam 59 lat, zacz¹³em g³osowaæ

maj¹c 18. Rachunek prosty.

Proszê Szanownych Pañstwa,

to moje 13. wybory. Aliœci

¿adnych nie opuœci³em.

Prawo wyborcze to prawo do

wolnoœci, równoœci, godnoœci

i dobrobytu. Aktywnie uczest-

niczy³em w obaleniu komuny

i nie zosta³em za to odzna-

czony ani uhonorowany....

bo nie da³em siê z³apaæ ubecji.

Ci, co teraz siê pusz¹ i

rz¹dz¹, byli aresztowani.

Moja wizja naszej Polski

jest to¿sama z demokracj¹,

opart¹ na wyborach, na

Konstytucji. Na trójpodziale

w³adzy, polegaj¹cym na od-

dzieleniu rz¹du od Sejmu, a

tych od Senatu. Na wolnych

i niezale¿nych s¹dach. To¿-

samym z praworz¹dnoœci¹

trójfundamentu, prezydencie,

to¿samym z prawem i po-

nadmagisterskim i ponadtowa-

rzyskim autorytecie Trybuna³u

Konstytucyjnego. Filarem

naszej Polski s¹ wolne media,

które jak pies stró¿uj¹cy

patrz¹ ka¿dej w³adzy na rêce.

I maj¹ gryŸæ przez ujawnianie

z³a. Nasze pañstwo nie mo¿e

byæ jednopartyjne. Prezes Naj-

wy¿szej Izby Kontroli ma budziæ

strach u koterii, a nie brawa

w Sejmie. Pañstwowa szko³a,

jak ca³e pañstwo, musi mieæ

autorytet i musi byæ oddzie-

lone od pañstwa Watykan.

Nale¿y zakoñczyæ byt tego

pañstwa w naszym  pañstwie.

Te wybory to decyzja czy

zwyciê¿y za nasze pieni¹dze

ogólnonarodowe ³apownic-

two i pog³êbianie d³ugu. Czy

wyrwiemy siê wreszcie z

kontrreformacji koœcielnej,

czy powrócimy do epoki

oœwiecenia i renesansu

naszej Ojczyzny. Na koniec

proszê, aby przy³o¿yæ moje

tezy i ¿yciorys do  osi¹gniêæ

Waszych kandydatów i spoj-

rzeæ w lustro, potem w oczy

dzieci ju¿ ton¹cych w d³ugu.

Mam nadziejê, ¿e ta jesieñ

bêdzie polsk¹ z³ot¹ jesieni¹

tak dla demokracji, jak dla

losu zwierz¹t. Po gor¹cym i

bardzo suchym lecie przyroda

otrzyma³a wreszcie trochê

wilgoci i rozpoczê³a przyspie-

szon¹ wegetacjê. Nadrabia

stracony czas. Wraz z ni¹

wróci³y do aktywnoœci insekty,

wirusy i bakterie. Patogenów

Równanie z wiadomymi
nie wyeliminuje mróz ani

wypalanie ³¹k. Trochê desz-

czu i to z³e zaczyna wracaæ.

Proszê pamiêtaæ o sta³ym

zabezpieczaniu psów i kotów

przed pch³ami i kleszczami,

tym bardziej, ¿e zabieracie do

lasu psy na grzybobrania.

Proszê  zapoznaæ siê z prze-

pisami w zakresie obecnoœci

psów na terenie lasów pañ-

stwowych. Na jesieni prze-

biegaj¹ rykowiska. Z tego

powodu wzrasta iloœæ polo-

wañ na zwierzynê p³ow¹.

Prawo ³owieckie jest okrutnie

konsekwentne i dopuszcza

zastrzelenie wa³êsaj¹cych

siê psów na terenie lasu.

Oprócz kleszczy wróci³a

te¿ aktywnoœæ pche³. Coraz

zimniejsze noce zachêcaj¹

te paso¿yty do poszukiwania

ciep³ych miejsc to bytowania.

Pch³y i kleszcze nie maj¹

zdolnoœci termoregulacji, co

nie oznacza braku inteligencji

w zakradaniu siê na cia³a

naszych pupili i do naszych

mieszkañ. Skala inwazji

zawsze zale¿y od poziomu

profilaktyki. Weterynaria

to nauka, która ma s³u¿yæ

ludziom poprzez zdrowie

zwierz¹t. Fakt ten przek³ada

siê na prost¹ zale¿noœæ: nie

dbasz o zwierzêta, to nie

dbasz o siebie. Dlatego

wszystkim mi³oœnikom spê-

dzania czasu w lesie czy na

³¹kach polecam w³aœnie

dba³oœæ o siebie. Szanowni

Pañstwo, jesteœcie nara¿eni

na atak kleszczy. W ka¿dym

sklepie wêdkarskim znajdzie-

cie preparaty odstraszaj¹ce

i zabijaj¹ce insekty. Dobrej

jakoœci aerozole zawieraj¹

substancje o nazwie deet i

permetryna. Zalecam popry-

skanie obuwia, krawêdzi

spodni, plecaka czy rêkawów,

aby zwiêkszyæ w³asne bez-

pieczeñstwo. O tym co nam

zagra¿a napiszê w nastêpnych

felietonach.

Ponad 10 tys. bia³o³êczan

zag³osowa³o w bud¿ecie

obywatelskim. Frekwencja

wynios³a 87 g³osuj¹cych na

1000 mieszkañców. To da³o

Bia³o³êce 1. miejsce w War-

szawie. Na ten sukces z³o-

¿y³a siê aktywnoœæ autorów

projektów, mieszkañców i

urzêdników.

Bia³o³êka mia³a do wydania

3,9 mln z³otych. W tej kwocie

zmieœci³o siê 23 projekty, które

otrzyma³y najwiêksz¹ liczbê

g³osów wa¿nych i zostan¹

zrealizowane w 2020 roku.

Lista zwyciêskich projektów

znajduje siê na stronie dziel-

nicy, nie ma sensu jej tutaj

przytaczaæ w ca³oœci. Warto

jednak pokusiæ siê o podsu-

mowuj¹cy komentarz.

Zdecydowana wiêkszoœæ

projektów, które zyska³y

ogóln¹ aprobatê, dotyczy

ochrony zieleni i zwierz¹t.

Widaæ, ¿e te zagadnienia s¹

dla mieszkañców Bia³o³êki

najwa¿niejsze i ¿e w bud¿ecie

obywatelskim odkryli mo¿liwoœæ

ratowania przed zabudow¹

dewelopersk¹ skrawków te-

renów, daj¹cych wytchnienie

ludziom i zwierzêtom. A do

tego, projekty s¹ oryginalne,

dog³êbnie przemyœlane i

uzasadnione.

O ile projekty modernizacji

parków, jak „Nowoczesny

Park Picassa” (695 000 z³)

czy „Park przy Sprawnej”

(245 000 z³), - ustawienie

³awek, zamontowanie latarni,

za³o¿enie rabat kwiatowych,

itp. - mo¿na nazwaæ projek-

tami standardowymi, o tyle

projektu „Ratujemy du¿e

dêby – odbetonujmy i dajmy

oddech”, do standardów

zaliczyæ nie sposób.

Chodzi o d¹b na ulicy

Myœliborskiej na wysokoœci

osiedla Kamiñskiego oraz

d¹b na ulicy Æmielowskiej, w

okolicach koœcio³a NMP Matki

Piêknej Mi³oœci. Projekt za-

k³ada usuniêcie utwardzonej

nawierzchni wokó³ pni drzew

i pod koronami, oraz zast¹-

pienie jej nawierzchni¹

umo¿liwiaj¹c¹ drzewom bez-

pieczny wzrost - zastosowanie

chodników podwieszonych

(korzenie mog¹ swobodnie

oddychaæ i rozwijaæ siê) -

przed³u¿y to ich ¿ycie w dobrej

kondycji. Taka nawierzchnia

nie ró¿ni siê niczym dla

u¿ytkownika chodnika, jest

równie¿ wytrzyma³a na

ciê¿ki ruch ko³owy.

- Zastosowanie chodników

podwieszonych (np.Silva cell)

jest opisane w publikacjach

mi.in. dr Marzeny Suchockiej

z SGGW i szeroko stoso-

wane na œwiecie, a tak¿e

coraz czêœciej w Polsce, jako

metoda poprawy warunków

siedliskowych drzew w mia-

stach – wyjaœnia w opisie

autor projektu.

Celem projektu - jak za-

znacza autor w uzasadnieniu

- jest poprawa warunków

¿ycia du¿ych drzew na tere-

nie Tarchomina, dêbów, po-

przez zastosowanie metody

chodników podwieszanych,

zamiast kostki lub betonu,

które szczelnie otaczaj¹ pnie

drzew, uniemo¿liwiaj¹c im

swobodne oddychanie, a tym

samym bezpieczny wzrost. W

ten sposób drzewo mo¿e d³u-

¿ej ¿yæ i pe³niæ szereg funkcji

ekosystemowych, które wp³y-

waj¹ na poprawê warunków

naszego ¿ycia. Chronimy

du¿e drzewa, gdy¿ du¿e,

zdrowe drzewo oczyszcza

powietrze 70 razy efektywniej

ni¿ drzewo ma³e, dlatego tak

wa¿ne jest dbanie o nie.

Na realizacjê projektu

przeznaczono 60 000 z³otych.

Ten projekt jest projektem pio-

nierskim na terenie Warszawy.

Mo¿e stanie siê wzorcowym

dla ratowania du¿ych drzew,

równie¿ w innych dzielnicach?

Mówi¹c szerzej: mo¿e dbanie

o ¿ywe organizmy, oddaj¹ce

nam nieocenione us³ugi

stanie siê norm¹?

Podobnie niebanalnym po-

mys³em jest „Kocia oaza na

Tarchominie” zak³adaj¹cy

zorganizowanie na 47 metrach

terenu po wschodniej stronie

osiedla Kamiñskiego, przestrze-

ni dla kotów wolno¿yj¹cych.

W opisie projektu czytamy:

„Ogrodzenie o rozstawie

prêtów 11,5 cm pozwala

kotom na swobodne wy-

chodzenie na zewn¹trz

oraz powrót do Oazy.

Wyposa¿enie to: 6 po-

dwójnych letnich domków,

zadaszony domek - sto³ówka

do codziennego podawania

karmy miêkkiej oraz 3-pozio-

mowa platforma:

- poziom górny „s³oneczny”

do przebywania przy ciep³ej,

dobrej pogodzie,

- poziom œrodkowy „zimo-

wy” mieszcz¹cy wewn¹trz 12

styropianowych domków,

os³oniêty z czterech stron, z

drzwiczkami zamykanymi na

zimê z niewielkim otworem

dla kotów, wewn¹trz du¿e

misy z karm¹ such¹ i wod¹.

- poziom dolny „na niepogo-

dê” pozwala kotom przebywaæ

na ciep³ym, suchym pod³o¿u

(deski na styropianie) podczas

opadów deszczu lub œniegu.”

Teren Oazy wysypany bê-

dzie ¿wirem rzecznym celem

ograniczenia porostu trawy i

chwastów oraz zapobie¿eniu

tworzenia siê ka³u¿.

Wyposa¿enia dope³ni¹ 4

drewniane s³upki s³u¿¹ce

jako drapaki oraz inne drobne

gad¿ety.

Na teren Oazy dojœcie

bêd¹ mieli wolontariusze

opiekuj¹cy siê kotami. Na

realizacjê projektu zarezerwo-

wano 35 800 z³otych. Projekt

nowatorski, sympatyczny i

potrzebny, tylko jak namówiæ

koty – natury bardzo indywi-

dualne – do przyjœcia do

oazy? Miejmy nadziejê, ¿e

zwabi je karma i mo¿liwoœæ

schronienia w ciep³ym

miejscu.

O innych naszych bra-

ciach mniejszych pomyœla³

autor projektu „Chronimy

wiewiórki i kawki w zieleni

miejskiej Bia³o³êki – instalacje

skrzynek dla tych zwierz¹t”

(17 000 z³). Z rozmów z

mieszkañcami wiadomo, ¿e

na projekt ten g³osowa³o

du¿o dzieci. Jeszcze inny

ciekawy projekt: „Chronimy

ptaki œpiewaj¹ce i nietoperze

w lasach Bia³o³êki – zawie-

szenie skrzynek lêgowych

oraz budek dla nietoperzy”

(65 000 z³) œwiadczy o du¿ej

wra¿liwoœci i œwiadomoœci

ekologicznej mieszkañców

Bia³o³êki, wszak nietoperze

to ssaki chronione.

Nie sposób omówiæ tu

wszystkich projektów. Na

pewno ciekawy jest projekt

„Zielona Myœliborska jak

Zielona Œwiêtokrzyska”

czy „Teatr w bibliotece”

(chodzi o Bibliotekê Zielon¹

przy ul. Berensona 38).

Wszystkie projekty s¹

wa¿ne i warte realizacji,

przede wszystkim dlatego,

¿e pochodz¹ od samych

mieszkañców, odzwiercie-

dlaj¹ ich potrzeby i z pew-

noœci¹ przyczyni¹ siê do

poprawy warunków ¿ycia

wszystkich mieszkañców

Bia³o³êki.

Joanna Kiwilszo

Bud¿et obywatelski 2020 – wyniki
Bia³o³êka liderem w g³osowaniu na projekty bud¿etu

obywatelskiego na 2020 rok.
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