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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia

- korony porcelanowe

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

www.dentysta-praga.pl

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 3
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

21 maja zakoñczy³y siê 7. Regaty o Puchar Wis³y.

Najlepsza w konkurencji ósemek ze sternikiem wœród

licealistów okaza³a siê osada z VIII LO im. W³adys³awa IV,

a w kategorii seniorów reprezentacja Towarzystwa WdW.

W 7. Regatach o Puchar Wis³y wziê³o udzia³ a¿ 9 osad.
W kategorii ósemek licealnych swoich reprezentantów
wystawi³y: VIII LO im. W³adys³awa IV, II LO im. S. Batorego,

XVIII LO im. J. Zamoyskiego, XXVII LO im. T. Czackiego,
XIV LO im. S. Staszica oraz LXXV LO im. J. III Sobieskiego.

Wœród seniorów zmierzy³y siê trzy osady Towarzystwa Wis³a

dla Wioœlarzy oraz Towarzystwa Wioœlarskiego Syrenka.

Towarzystwo Wioœlarskie Syrenka jest fundacj¹ promuj¹c¹
wioœlarstwo, upowszechnia rekreacjê i ideê sportow¹. Na
terenie Mazowsza organizuje m. in. sp³ywy  ³odziami wios³owymi
typu hamburka oraz regaty wioœlarskie „Puchar Wis³y”. Has³em
Fundacji jest: „Wioœlarstwo dla wszystkich”. Wiêcej informacji
mo¿na znaleŸæ stronie internetowej Fundacji: www.twsyrenka.pl.

W³adys³aw IV najlepszy!

Na pocz¹tku maja zmieniono

przebieg linii komunikacyjnych

w okolicach przysz³ej stacji

Targówek. Trwaj¹ tam prace

przy usuwaniu koliduj¹cej z

budow¹ infrastruktury - kana-

lizacji, instalacji elektrycznej,

wodnej itp. Zamontowano ju¿

urz¹dzenia, które pos³u¿¹ do

pomiaru ha³asu i drgañ. Na

przysz³ym przystanku Trocka

trwaj¹ te¿ prace przy budo-

wie trzech wentylatorni. Z

pewnoœci¹ nie bêdzie satys-

fakcjonowaæ pasa¿erów stacja
Szwedzka, gdzie wejœcie na

perony od strony, która jak siê

wydaje bêdzie najbardziej

uczêszczana, bêdzie bardzo

w¹skie ze wzglêdu na gêst¹

zabudowê Strzeleckiej.

Specyfika II linii

II linia metra nie dysponuje
w³asnym zapleczem tech-

niczno-postojowym i nie bê-

dzie go mia³a zbyt prêdko,

Budowa II linii metra

- protesty i opóŸnienie
Za budowniczymi kolejnego odcinka II linii metra

rozbiórka dwóch bazarów – przy Trockiej na Targówku i

przy Olbrachta na Woli, który to bazarek funkcjonowa³ do

wczoraj, a tak¿e wyburzenie kamienicy przy Strzeleckiej. Na

jej miejscu ustawiono ju¿ kontenery stanowi¹ce zaplecze

inwestycji i doprowadzono media na potrzeby budowy.

poniewa¿ jego budowa jest
planowana na kolejnym etapie
inwestycji. Powstanie w Morach.
Stacja techniczno-postojowa
Kabaty nale¿¹ca do I linii
metra nie bêdzie w stanie
pomieœciæ zwiêkszonej iloœci
sk³adów. W³aœnie z tego
powodu na nowym odcinku
II linii metra zaplanowano
wybudowanie sieci torów

Tradycyjnie impreza odbê-
dzie siê na boisku LXXVI Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
przy ul. Kowelskiej 1. Wœród

zaproszonych goœci s¹ grupy
rekonstrukcyjne, policja, Garnizon
Warszawa, Centralna Biblioteka
Wojskowa, stra¿ po¿arna, ko³a
naukowe UW i Politechniki
Warszawskiej. Bêd¹ pokazy
taneczne i wystêpy wokalne, byæ
mo¿e pojawi siê Kapela Praska.

Z okazji Roku Sienkiewicza o
12.00 zainicjujemy akcjê Praga
Czyta Sienkiewicza, po³¹czon¹
z konkursami, w których bêdzie
mo¿na wygraæ atrakcyjne na-
grody. O 12.30 widowiskowa
Musztra Paradna w wykonaniu
Batalionu Kompanii Reprezen-
tacyjnej Garnizonu Warszawa.

Ponadto podczas pikniku
bêdzie mo¿na zadbaæ o swoje
zdrowie, w programie m.in.:
warsztaty zumby, porady diete-
tyka, pomiar tkanki t³uszczowej,
przepisy, pomiary ciœnienia.

Zapraszamy na piknik
Musztra Paradna Batalionu Reprezentacyjnego Garnizonu

Warszawa na Pradze Pó³noc? Tak, to mo¿liwe, a ponadto

Pokaz Musztry Kawaleryjskiej w wykonaniu Kawalerii

Ochotniczej, znakowanie rowerów, pokazy broni i umun-

durowania, darmowe porady oraz pomiary dietetyczne,

porady prawne, zumba na trawie, ksi¹¿ki do kupienia i do

poczytania, konkursy z nagrodami, s³odki poczêstunek i

praskie kulinaria - to tylko niektóre atrakcje, jakie czekaj¹

na Pañstwa 18 czerwca podczas VI Pikniku u Marsza³ka.

Otworzymy po raz kolejny
Antykwariat pod chmurk¹.
Przygotowaliœmy tak¿e wiele
atrakcji dla dzieci - liczne kon-
kursy, malowanie buziek,
s³odkoœci. Policja przygotuje
miasteczko bezpieczeñstwa,
bêdzie mo¿na nauczyæ siê
pobierania odcisków palców.

Bêd¹ tak¿e pokazy broni i
umundurowania wojsk chemicz-
nych, namiot medyczny, gry i
zabawy podwórkowe dla dzieci
oraz wiele innych niespodzianek.

Serdecznie zapraszamy

18 czerwca na Kowelsk¹.

Patronat prasowy nad im-

prez¹ sprawuje Nowa Gazeta

Praska.

Warszawskie Dni Recyklingu
to impreza cykliczna, której
celem jest szerzenie zacho-
wañ przyjaznych œrodowisku
oraz promowanie wœród war-
szawiaków recyklingu jako
szansy na rozs¹dne gospo-
darowanie ograniczonymi
zasobami naturalnymi Ziemi.
Dni organizowane s¹ przez
miasto sto³eczne Warszawa
w PSZOK-ach.

PSZOKI, czyli Punkty Se-
lektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych bezp³atnie
przyjmuj¹ odpady komunalne,
selektywnie zebrane w go-
spodarstwach domowych.

Na terenie stolicy dzia³aj¹
dwa punkty PSZOK:

- dla prawobrze¿nej War-
szawy, na Bia³o³êce, przy

Warszawskie

Dni Recyklingu
21 maja w PSZOK-u na P³ytowej warszawiacy t³umnie

zamieniali elektroœmieci i surowce wtórne na sadzonki.

W tym samym czasie stra¿ miejska wystawia³a mandaty

kierowcom zaparkowanych na poboczu ulicy aut.



2  nowa gazeta praska

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o zapewnieniu mo¿liwoœci udzia³u spo³eczeñstwa w trakcie przeprowadzenia

ponownej oceny oddzia³ywania na œrodowisko przed wydaniem decyzji

zmieniaj¹cej decyzjê o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej

Dzia³aj¹c na podstawie art. 33 ust. 1, w zwi¹zku z art. 36 oraz 88 ust. 1 pkt 1 i w zwi¹zku z

art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku

i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania

na œrodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j.) informujê, ¿e w tutejszym organie toczy siê

postêpowanie w sprawie wydania decyzji zmieniaj¹cej decyzjê Wojewody Mazowieckiego

nr 204/2014 z dnia 27.05.2014 r. o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej pn.: „budowa

Trasy Œwiêtokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrze¿e Szczeciñskie do ul. Zabranieckiej odc. „b”

ul. Tysi¹clecia – ul. Zabraniecka (w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z przejœciem przez

tereny kolejowe)”. Inwestor wnioskowa³ o przeprowadzenie ponownej oceny oddzia³ywania

na œrodowisko w ramach postêpowania o zezwolenie na realizacjê inwestycji drogowej.

Inwestorem przedsiêwziêcia jest Zarz¹dca Drogi – Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy,

reprezentowany przez Pani¹ Annê Piotrowsk¹ Dyrektora Zarz¹du Miejskich Inwestycji Drogowych.

Organem administracji w³aœciwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji

drogowej dla przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaœ organem w³aœciwym

do wydania  postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsiêwziêcia jest

Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Warszawie.

Jednoczeœnie informujê, o mo¿liwoœci zapoznania siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ sprawy, mo¿liwoœci

sk³adania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protoko³u, w terminie od

03.06.2016 r. do 24.06.2016 r. w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego

w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 608, pon.-pt. w godz. 12.00-16.00).

Z³o¿one uwagi i wnioski zostan¹ rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska

w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsiêwziêcia.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje siê, ¿e uwagi i wnioski z³o¿one po up³ywie

terminu, o którym mowa wy¿ej, pozostawia siê bez rozpoznania.

WIŒ-II.7820.2.16.2013.SMS (DK) zm.

Budowa II linii metra

- protesty i opóŸnienie
odstawczych, inaczej posto-

jowych. W niektórych miej-
scach bêdzie ich a¿ siedem.
Do wysokoœci stacji Trocka

powstan¹ na odcinku pó³noc-
no-wschodnim dwie komory
rozjazdowe, które umo¿liwi¹

dostêp do torów odstawczych
na przysz³ej stacji koñcowej.
Bez dodatkowych rozjazdów
wjazdy i wyjazdy z niektórych
torów odstawczych skutko-

wa³yby za ka¿dym razem

koniecznoœci¹ zmiany czo³a
sk³adu, co zabiera³oby masê

czasu. Na zachodnim odcinku,

wiod¹cym na Bemowo, nie
ma koniecznoœci ich budowy
– stacja Ksiêcia Janusza
umo¿liwi bezkolizyjny i szybki

wjazd z torów odstawczych
na tory szlakowe i wyjazd z
nich.

Protesty na Woli i Bemowie

Wci¹¿ opóŸnia siê rozpo-

czêcie budowy zachodniego

odcinka wiod¹cego na

Bemowo. Pisaliœmy o obawach

mieszkañców o 10-piêtrowe

budynki na P³ockiej, pod

którymi bêd¹ przebiegaæ

tunele metra, dr¹¿one w

niestabilnych gruntach

oraz o gigantycznej pod-

ziemnej hali do zawracania

sk³adów metra nieopodal

przedwojennych kamienic

na Górczewskiej, o których

kondycjê niepokoj¹ siê ich

mieszkañcy. Wszystko to

sprawi³o, ¿e Regionalna

Dyrekcja Ochrony Œrodowi-

ska musia³a przygotowaæ

now¹ ocenê oddzia³ywania

na œrodowisko, po czym

sprawa musi jeszcze trafiæ

do ponownych konsultacji

spo³ecznych.

Protesty dotyczy³y równie¿

budowy stacji metra przy

ratuszu Bemowa, na skrzy-

¿owaniu Górczewskiej z

Powstañców Œl¹skich, w

najwa¿niejszym punkcie
przesiadkowym tej dzielnicy.

Mieszkañcy postulowali, by
stacja zosta³a przesuniêta w
taki sposób, ¿eby wejœcia na

perony znajdowa³y siê na
wszystkich rogach skrzy¿o-
wania. W przeciwnym razie

musieliby okr¹¿aæ skrzy-

¿owanie w celu zejœcia na

perony. I uda³o siê. W³adze

Warszawy zgodzi³y siê na
postulaty mieszkañców –
wejœcia na perony znajd¹

siê na wszystkich rogach
skrzy¿owania; ponadto stacja
zostanie przesuniêta w kie-

runku zachodnim w taki

sposób, by nie by³o koniecznoœci

przenoszenia dwumetrowe-

go kolektora œciekowego.

Rozwi¹zanie korzystne dla
wszystkich. Jak siê okazuje

warto czasem siê na coœ
uprzeæ.

Ju¿ dziœ wiadomo, ¿e

zachodni odcinek II linii

metra na Bemowo ze wzglê-
du na protesty mieszkañców
bêdzie mia³ ogromne opóŸ-
nienie. Podpisanie umowy z
jego wykonawc¹ – jak dobrze
pójdzie – nast¹pi w lipcu,
sierpniu. Wszystko wskazuje
wiêc na to, ¿e odcinek wio-
d¹cy na Targówek zostanie
ukoñczony wczeœniej.

El¿bieta Gutowska

dokoñczenie na ze str. 1

Projekt pierwszej uchwa³y
dotyczy³ zmiany za³¹cznika
dzielnicy do bud¿etu m.st.
Warszawy na rok 2016. Zosta³

pozytywnie zaopiniowany
przez komisje merytoryczne.
Po odpowiedziach na kilka
pytañ radni jednomyœlnie, 19
g³osami, podjêli tê uchwa³ê.
Przewiduje ona m.in. zwiêk-
szenie œrodków, przeznaczo-
nych do dyspozycji dzielnicy
o 5 579 848 z³ (218 000 z³ na
budowê instalacji c.o. i c.c.w.
przy ul. Goœcieradowskiej 9, 15;

9 000 z³ na dotacjê dla biblio-
teki publicznej; 4 482 442 z³
na dotacje dla placówek

niepublicznych; 50 000 z³

na modernizacjê systemu

kolejkowego w urzêdzie;

75 467 z³ na dotacje dla

biblioteki publicznej, Domu
Kultury „Œwit” i Domu Kultury
„Zacisze”.

O wiele d³u¿sza by³a debata

nad projektem uchwa³y na
temat regulaminu komisji

mieszkaniowej. Radny An-

drzej Bittel wyrazi³ opiniê,

¿e regulamin zawiera b³êdy

redakcyjne i jêzykowe oraz
zapisy, które czyni¹ go nie-
czytelnym i trudnym do sto-

sowania. Wniosek o odes³a-
nie projektu do dalszych prac
w komisji nie uzyska³ wiêk-

szoœci: „za” – by³o 7 radnych,
„przeciw” – 12. W wyniku

dyskusji wprowadzono punkt

o treœci: „W przypadku, gdy
cz³onek komisji lub cz³onek
jego najbli¿szej rodziny

wystêpuje o zaspokojenie
swoich potrzeb lokalowych,
cz³onek komisji wy³¹cza siê

z pracy komisji przy rozpatry-
waniu tej sprawy”. Wersjê z
poprawk¹ popar³o 12 rad-

nych, 10 wstrzyma³o siê od
g³osu, nie by³o „przeciwnych”.

Kontrowersyjne opinie komisji

i radnych wywo³a³ projekt
uchwa³y w sprawie wyst¹pienia

28 maja sesjê prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady Krzysztof

Miszewski, g³osy liczy³a Urszula Suzdalcew.

Du¿o dyskusji

do prezydenta m.st. Warszawy

o przeprowadzenie konsultacji

z mieszkañcami Warszawy,
dotycz¹cych zmian w uchwa-
le Rady Warszawy z 15 XII
2011 r. w sprawie zasad ob-
rotu lokalami mieszkalnymi
Warszawy. W g³osowaniu
projekt popar³o 9 radnych, 12
by³o „przeciw”, 1 wstrzyma³
siê od g³osu.

Pozytywne opinie komisji i
jednomyœlne poparcie w g³o-
sowaniu (20 g³osów) zyska³
projekt uchwa³y, opiniuj¹cej
zmiany i zniesienia nazw ulic
Targówka: dotychczasowej
ul. Zgrzebnej (od ul. Rzecz-
nej do ul. Ksiê¿nej Anny)
nadano nazwê ul. Rzecznej;
zniesiono nazwê ul. Rzecznej
na nieistniej¹cym odcinku

od ul. Szprotawskiej do ul.
Ksiê¿nej Anny.

15 g³osami, przy 2 wstrzy-

muj¹cych siê Rada podjê³a

uchwa³ê, w której za bez-

zasadn¹ uznano skargê

p. E. P. na dzia³anie dyrektora

Przedszkola 123 „Ocean

Marzeñ”. Postêpowanie

wyjaœniaj¹ce wykaza³o, ¿e

dyrektor poinformowa³ rodzi-

ców dzieci o przys³uguj¹cych

im mo¿liwoœciach oraz

przyjmowa³ deklaracje, po-

twierdzaj¹ce chêæ kontynu-

owania edukacji przedszkolnej

w placówce.

Do przedstawionego Spra-

wozdania z dzia³alnoœci za-

rz¹du dzielnicy Targówek od

1 stycznia do  31 marca 2016 r.

radni zg³osili kilka pytañ. Rady

Witold Harasim zapyta³, co z

przeniesieniem bazaru Troc-

ka? OdpowiedŸ pad³a w na-

stêpnym punkcie: kupcom

udostêpniono teren 4 700 m

kw., by urz¹dzili sobie tymcza-

sowe stoiska przy Trockiej.

W „Interpelacjach i wnio-
skach” zg³oszono pytania
m.in. o niewybuchy na ul.

Bardowskiego, dzia³ania

promuj¹ce Targówek, organi-
zacjê ruchu na ul. Gilarskiej,
schemat pracy Biura Rady,
pomys³odawcê obchodzenia
rocznicy zwyciêstwa – 9
maja. Odpowiedzi udzielali:
burmistrz S³awomir Antonik i
jego zastêpcy.

Punkt „Informacje i wolne
wnioski” zdominowa³a bardzo
obszerna wypowiedŸ miesz-
kañca Targówka, który nie
poda³ swego nazwiska. Po-
gratulowa³ rekordowej d³u-

goœci flagi bia³o-czerwonej,

podziêkowa³ za transmisjê
uroczystoœci na portalu;
zwróci³ uwagê na potrzebê
wczeœniejszego informowania

mieszkañców o zmianach w
sprawie budowy metra, za-
proponowa³ zmianê systemu
g³osowania na elektroniczny.
Bardzo krytycznie oceni³
obecnoœæ radnych na posie-

dzeniach zespo³u ds. bud¿etu

partycypacyjnego. Powiedzia³

te¿: „Mam zastrze¿enia do
wszystkich”. Radni, którzy
poczuli siê skrzywdzeni su-
biektywn¹ ocen¹, udzielali
wyjaœnieñ i sprostowañ:

Witold Harasim, Andrzej Bittel,
Dorota Kozielska. Mówcê

zachêcano, by porozmawia³

z osob¹, zanim j¹ publicznie
skrytykuje.

Sesjê zakoñczy³a, przyjêta

oklaskami, informacja wice-
burmistrza Grzegorza Ga-
deckiego, ¿e uda³o siê nabyæ
24 ha przy ul. Gilarskiej na
budowê kompleksu szkolno-
przedszkolnego.

        K.

Oko³o 50 osób wys³ucha³o

koncertu piosenek, poœwiê-

conych matkom, w wykonaniu

5 pañ i 3 panów z sekcji

wokalnej DK „Zacisze” Na

zakoñczenie Alicja Miesza³o

i Tadeusz Kowalczyk zaœpie-

wali „Droga Matko”. Miêdzy

piosenkami swoje wiersze

recytowa³a Monika Olszewska.

„Zdrowie zosta³o na  Uralu”

– tymi s³owami prezes Ko³a

O matce pieœñ
„Dzieñ Matki Sybiraczki” – pod tym has³em 25 maja w

Domu Kultury „Zacisze” odby³o siê spotkanie cz³onków

Ko³a Terenowego Zwi¹zku Sybiraków Warszawa Praga

Pó³noc. Zebranych powita³a Taida Za³uska.

Sybiraków Danuta Kominiak

podsumowa³a dramatyczne

wspomnienia o prze¿yciach

swoich i swojej matki pod-

czas zes³ania na Ural.

Wœród uczestników spo-

tkania byli m.in. mjr Antoni

Lipiñski, uczestnik walk

pod Monte Cassino i ks.

proboszcz Andrzej Mazañski,

który opowiedzia³ o przygo-

towaniach do Œwiatowych

Dni M³odzie¿y.

Dyplom i podziêkowanie

dla dyrektor DK „Zacisze”

Bo¿enny Dydek za wspieranie

dzia³alnoœci Ko³a Sybiraków

przekaza³ przedstawiciel

Oddzia³u Warszawskiego

Zwi¹zku Sybiraków.

K.

Stalowa œwiêtuje
„Stalowa da siê lubiæ” -

pod tym has³em 5 czerwca

odbêdzie siê impreza in-

tegracyjna. Czas od godz.

14 do 21 wype³ni wiele

atrakcji. Na scenie g³ównej

wyst¹pi¹ lokalne grupy

artystyczne oraz zespó³

Hope 4street; odbêdzie siê

potañcówka z artystami,

popularyzuj¹cymi folklor

Warszawy. Bêdzie te¿ gra

w bingo, zabawy chodniko-

we dla dzieci, warsztaty

malowania na tkaninie,

spacer z przewodnikiem

po Pradze.

OG£OSZENIE

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie z § 3 i § 4 Zarz¹dzenia nr 5923/2014 Prezydenta

m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad
najmu lokali u¿ytkowych w budynkach wielolokalowych
na okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania
w najem lokali u¿ytkowych w budynkach wielolokalowych
na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat

OG£ASZA

NA DZIEÑ 22.06.2016 r.

USTNY KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM LOKALI U¯YTKOWYCH ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ

W ZASOBACH LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY

NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC

Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do konkursu

wywieszone s¹ na tablicach informacyjnych: Zak³adu

Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga-
Pó³noc m.st. Warszawy przy ul. Jagielloñskiej 23 i w

jego Administracjach Obs³ugi Mieszkañców; na

stronie internetowej: Urzêdu Dzielnicy Praga-Pó³noc
www.praga-pn.waw.pl, Zak³adu Gospodarowania

Nieruchomoœciami www.zgn-paga-pn.waw.pl oraz na

lokalach przeznaczonych do najmu. Informacje dotycz¹ce

konkursu mo¿na uzyskaæ w Dziale Lokali U¿ytkowych
Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w  Dzielnicy

Praga-Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. Jagielloñskiej 23,
p. 22, tel. 22 205-41-28,24,88 w godzinach pracy Zak³adu.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

XXIV sesja Rady Dzielnicy Targówek
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www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

INTER EUROPOL Piekarnia Szwajcarska spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ sp. j. w Markach zatrudni:

EKSPEDIENTKI / EKSPEDIENTÓW

do pracy w sklepie z pieczywem

(miejsce pracy: Warszawa)

wymagana ksi¹¿eczka dla celów

sanitarno-epidemiologicznych

prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
697-076-513 lub przes³anie CV na adres:

praca@intereuropol.pl

INTER EUROPOL Piekarnia Szwajcarska spó³ka

z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ sp. j. w Markach zatrudni:

PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH

(miejsce pracy: Marki/Ma³opole)

wymagana ksi¹¿eczka dla celów

sanitarno-epidemiologicznych

prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem

(22) 771-69-07 lub przes³anie CV na adres:

praca@intereuropol.pl

Warszawskie Dni Recyklingu
ul. P³ytowej 1, prowadzony
przez konsorcjum firm PART-
NER Sp. z o.o. i PARTNER
Dariusz Apelski;

- dla lewobrze¿nej Warszawy,

na Mokotowie, przy ul. Zawodzie

16, prowadzony przez firmê

REMONDIS Sp. z o.o.

W sobotê 21 maja, w godzi-

nach 10.00 – 16.00 do obu tych

punktów mo¿na by³o przynieœæ

zu¿yte elektroœmieci, stare

farby, baterie, œwietlówki, aero-

zole oraz surowce wtórne typu

szk³o opakowaniowe, plastik,

metal, papier, i zamieniæ je na

sadzonki roœlin. Na P³ytowej ju¿

o godzinie 10. wzd³u¿ ogrodze-

nia siedziby firmy PARTNER,

sta³a d³uga kolejka ludzi ob³a-

dowanych zu¿ytym sprzêtem

elektronicznym. Niektórzy pod-

je¿d¿ali samochodami i wy³a-

dowywali z niech telewizory

kineskopowe czy te¿ kuchenki

mikrofalowe. Ciê¿ko jednak

by³o w t³umie manewrowaæ

autem, a wobec braku parkingu,

ludzie parkowali samochody

na poboczu ulicy P³ytowej.

Mniej wiêcej po godzinie stania

dochodzi³o siê do zielonego

namiotu, gdzie naliczano punk-

ty za przyniesione odpady i

przydzielano talony, za które,

po odstaniu kolejnej godziny w

nastêpnej kolejce, mo¿na by³o

wybraæ sobie wymarzone sa-

dzonki. Jeden talon upowa¿nia³

do odbioru 1 sadzonki zió³, dwa

talony – 1 sadzonki kwiatów,

a za trzy talony mo¿na by³o

otrzymaæ 1 sadzonkê krzewu

liœciastego lub iglaka.

Poza tym rozdawano gad¿ety,

typu worki do selektywnej zbiórki

odpadów, torby na œmiecie do

zawieszenia w samochodzie,

d³ugopisy i ulotki promuj¹ce

segregacjê œmieci. Na uczest-

ników akcji czeka³y te¿ dodat-

kowe atrakcje, takie jak quiz

wiedzy z zasad recyklingu i

ogólnej wiedzy ekologicznej.

I wszystko by³oby dobrze,

gdyby nie niemi³a niespo-

dzianka w postaci zawiado-

mienia o mandacie dla tych,

którzy przyjechali samochoda-

mi i na czas stania w kolejce

zaparkowali je wzd³u¿ ulicy

P³ytowej. Rzeczywiœcie zapar-

kowali je nieprawid³owo, ale nie

mieli innego wyjœcia. Z jednej

bowiem strony organizator

imprezy zadba³ o dojazd i

skierowa³ na Warszawskie Dni

Recyklingu specjalne linie

autobusowe ze stacji metra

M³ociny i stacji metra Wila-

nowska (linie 926 i 908), a z

drugiej strony - nie wyznaczy³

parkingów dla zmotoryzowanych. 

Wygl¹da na to, ¿e organi-
zator, czyli m.st. Warszawa
nie spodziewa³ siê takiej

liczby uczestników, nie wierz¹c

w edukacjê ekologiczn¹
mieszkañców. Tymczasem
okaza³o siê, ¿e warszawiacy s¹

ekologicznie uœwiadomieni i
stanêli na wysokoœci zadania.

dokoñczenie na ze str. 1 Stawili siê w PSZOK-ach

ca³ymi rodzinami, przywo¿¹c
odpady zbierane niekiedy
ca³y rok, specjalnie na tê

imprezê. Nasuwa siê zatem
prosty wniosek: PSZOK-ów i
podobnych akcji (z dobrze
zorganizowanym dojazdem i
parkingiem) w Warszawie
powinno byæ wiêcej.

Joanna Kiwilszo

Nagrania z sesji i protoko³y

maj¹ byæ udostêpnianie w
Biuletynie Informacji Publicz-

nej Dzielnicy Praga Pó³noc
po uprzednim wymazaniu z
nich informacji wra¿liwych (w

œwietle Ustawy o ochronie
danych osobowych), ale do-
piero po kolejnej sesji, pod-

czas której nast¹pi przyjêcie

tego protoko³u przez rad-

nych. W takich sytuacjach

informacja bêdzie wiêc docieraæ

do mieszkañców z du¿ym

XXII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Zamiast relacji

opóŸnieniem, a osoby nie
maj¹ce dostêpu do internetu,
zw³aszcza starsze, bêd¹ jej
ca³kowicie pozbawione.

Jednoczeœnie prostujemy

informacjê podan¹ w relacji z

pierwszej czêœci XXII sesji,

zamieszczon¹ w poprzednim

numerze. W ostatecznej wersji

stanowiska Rady Dzielnicy

Praga Pó³noc „w sprawie

funkcjonowania i wspó³pracy

z Muzeum Warszawskiej Pragi”

z³agodzono opiniê dotycz¹c¹

wystawy sta³ej i dzia³alnoœci

muzeum, wykreœlaj¹c zdanie:

„Przez wiele œrodowisk uzna-

wana jest ona za b³êdn¹, a

przez to nieinteresuj¹c¹. Wy-

daje siê równie¿, ¿e Muzeum

Warszawskiej Pragi zamiast

koncentrowaæ siê na przed-

stawianiu dziejów naszej

Dzielnicy sta³o siê klubem

dyskusyjnym.” W przyjêtym

przez radnych stanowisku

czytamy natomiast: „W oce-

nie mieszkañców dzielnicy

Muzeum Warszawskiej Pragi

nie spe³ni³o ich nadziei o

placówce, która godnie bêdzie

reprezentowaæ historiê i to¿-

samoœæ tej czêœci Warszawy.

Wystawa sta³a Muzeum po-

mija wiele faktów, przez co

historia prawego brzegu

Warszawy staje siê nieczytelna

i uboga. Rada Dzielnicy Praga-

Pó³noc wyra¿a zaniepokojenie

g³osami mieszkañców, wskazuje

te¿ koniecznoœæ zwiêkszenia

aktywnoœci muzeum w kultu-

raln¹ aktywnoœæ dzielnicy.”

                Kr.

Niestety, relacji z przebiegu sesji tym razem nie bêdzie.

Po raz pierwszy w historii gazety nie otrzymaliœmy

nagrania audio z przebiegu posiedzenia. Czasami, nie

mog¹c w sesji uczestniczyæ, musieliœmy, jak w tym

przypadku, wystêpowaæ o takie nagrania. Tymczasem

Wydzia³ Obs³ugi Rady, powo³uj¹c siê na ochronê danych

osobowych, zaproponowa³ nam jedynie mo¿liwoœæ wgl¹du

do sporz¹dzanego na podstawie zapisu audio protoko³u,

ale w terminie uniemo¿liwiaj¹cym sporz¹dzenie relacji do

tego numeru.
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ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

1.06 (œroda) - Wystawa fotografii w XIII LO im. p³k. Lisa-Kuli

podsumowuj¹ca projekt „Szlakiem Hymnu” realizowany w
latach 2012-2015. Wystawa dostêpna do 18.06.

2.06 (czwartek) - Peace! projekt taneczny z udzia³em grupy Boogie
Rock. Miêdzynarodowa wymiana m³odzie¿y w Szwecji (do 10.06).

3.06 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.

4.06 (sobota) „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:

- Mali Einsteini - temat: B¹belkologia. 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 lub karnet 100 z³.

- Warsztaty szycia przytulanek. Godz. 10.00-12.30. Zajêcia bezp³atne
dla dzieci w ramach Bud¿etu Partycypacyjnego. Obowi¹zuj¹ zapisy.

- Warsztaty taneczne prowadzi tancerz i choreograf Santi
Bello - Contemporary / Jazz, godz. 17.30-19.00; Biodance,
godz. 19.30-21.00. Wiek 16+. Op³aty: 30 z³/1 warsztat,
50 z³/2 warsztaty, 80 z³/4 warsztaty.

4.06 (sobota) - Motoserce - rozdanie nagród VI Przegl¹du
Wokalnego dla Dzieci i M³odzie¿y „S³owikonada” podczas
VIII Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa w Parku Bródnowskim.

4.06 (sobota) - „Panie przyjdŸ” – koncert zespo³ów wokalnych
„Zaciszañska Nuta” i „¯urawie” podczas I Spotkania Chórów i
Zespo³ów Targówka po Mszy œw. o godz. 18.00 w Koœciele
Zmartwychwstania Pañskiego. Miejsce: ul. Ksiêcia Ziemowita 39.

6.06 (poniedzia³ek) godz. 9.30 - Spektakl profilaktyczny „Florka w
sieci” realizowany w ramach projektu Stra¿y Miejskiej „Teatr na stra¿y”.

6.06 (poniedzia³ek) godz. 18.30 - Spotkanie informacyjno-
organizacyjne dla osób zainteresowanych Akademi¹ Malucha
w sezonie 2016/17.

7-9.06 - Laboratorium Edukacji Kulturalnej - udzia³ pracowników
DK Zacisze w projekcie szkoleniowym.

10.06 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.

11.06 (sobota) „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:

- Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych (6-10
lat). Temat: Wytnij i wklej - mistrzowie kola¿u. Godz. 11.00-
13.00. Op³ata 40 z³ lub karnet 70 z³.

- Mali Einsteini - temat: Konstruujemy latawce. 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 lub karnet 100 z³.

- Warsztaty taneczne prowadzi tancerz i choreograf Santi Bello -
Contemporary / Jazz, godz. 17.30-19.00; Biodance, godz.
19.30-21.00. Wiek 16+. Op³aty: 30 z³/1 warsztat,  50 z³/2 warsztaty.

12.06 (niedziela) - 8. Festiwal Dzieci i M³odzie¿y „Artystyczny
Targówek” w Parku Bródnowskim. Prezentacje, koncerty,
dzia³ania animacyjne i warsztaty artystyczne.

13.06 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Uroczyste zakoñczenie roku
akademickiego 2015/16 Uniwersytetu Trzeciego Wieku DK Zacisze.

13.06 (poniedzia³ek) godz. 19.00 - „Nie chcê k³amaæ” premiera spek-
taklu M³odzie¿owego Studia Teatralnego DK Zacisze. Wstêp wolny.

14-24.06 - Bud¿et Partycypacyjny 2017 – g³osowanie na projekty.
Polecane przez DK Zacisze: Dzieciaki nie p³ac(z)¹; Muzycznie dla
s¹siadów; Szklana góra; Zespó³ teatralno-kabaretowy dla seniorów.

15.06 (œroda) godz. 18.00 - „Wiersze Nutami Pisane” recital
balladowo-gitarowy Romana Ziemlañskiego, wirtuoza gitary,
balladzisty, kompozytora i aran¿era, ze s³ynnymi balladami Bu³ata
Okud¿awy. Koncert w ramach Klubu Mêskiego. Wstêp wolny.

15-21.06 - Z muzyczn¹ wizyt¹ na GrodzieñszczyŸnie na Bia³orusi.
Wyjazd z zespo³ami wokalnymi ¯urawie i Zaciszañska Nuta.
W programie: zwiedzanie, koncerty, integracja z mieszkañcami.

17.06 (pi¹tek) - Miêdzynarodowy Konkurs na Plakat Filmowy -
wystawa prac i wrêczenie nagród podczas VII Festiwalu
Filmoteki Szkolnej w Warszawskiej Szkole Filmowej.

18.06 (sobota) „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:

- Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych (6-10 lat).
Temat: Kwiatowy pies - ¿arty czy sztuka z Jeffem Koonsem.
Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³.

- Mali Einsteini - temat: Gor¹ce zabawy - g¹sienice i suchy lód.
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.

- Plastyka na weso³o - zajêcia dla dzieci finansowane s¹ z
Bud¿etu Partycypacyjnego. Godz. 13.30. Obowi¹zuj¹ zapisy.

18.06 (sobota) godz. 11.00 - Pchli Targ oraz bezp³atne zajêcia dla
dzieci: Lego Kreatywne budowanie, rodzinne sadzenie sadzonek, ma³e
architekturki, bajkowy œwiat plastyki, a tak¿e g³osowanie na projekty
zg³oszone w ramach Bud¿etu Partycypacyjnego 2017. Wstêp wolny.

18.06 (sobota) godz. 16.00 - Prezentacja sekcji gitary -
zapraszaj¹ uczniowie Jana Kasprzyka. Wstêp wolny.

18.06 (sobota) godz. 16.30 - Prezentacja sekcji pianina -
zapraszaj¹ uczniowie Julii Greke-Patej. Wstêp wolny.

22.06 (œroda) godz. 18.00 - Make Up Party czyli mini
metamorfoza Twojego wizerunku. Organizator: Stowarzyszenie
„Targówek w spódnicy”. Partnerzy: DK Zacisze i FM Group.

23.06 (czwartek) godz. 17.00 - Prezentacja sekcji keyboardu -
zapraszaj¹ uczniowie Wies³awa Leœniewskiego. Wstêp wolny.

25.06 (sobota) „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:

-  Mali Einsteini – temat: Powitanie wakacji - Ma³e review! –
podsumowanie, wrêczenie dyplomów, pucharów i medali!
Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat.
I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00. Op³ata 30 z³.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j. t.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowanego przez Jacka Poddêbniaka – Zastêpcê

Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa,
z³o¿ony dnia 6 maja 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie przysz³ej drogi publicznej (ul. S³onecznego Poranka) na dz. nr ew.
33/45cz, 33/4cz, 33/43, 33/42cz, 33/44cz, 55/16cz, 33/2, 33/3, 35/6, 34, 35/3, 35/7, 36/10,
36/12, 36/14, 36/16, 36/18, 36/20, 36/8 cz, 36/22, 36/24, 36/26, 36/28, 36/6cz, 36/5cz, 36/30,
36/32, 36/34, 36/36, 36/38, 36/3cz, 36/2cz, 36/1cz z obrêbu 4-16-22 przy ul. S³onecznego
Poranka na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j. t.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

Przedsiêbiorstwa Handlu Zagranicznego RENEX Sp. z o.o. ul. Mszczonowska 60, 05-090

Raszyn, z³o¿ony dnia 27 kwietnia 2016 r. i zmieniony dnia 9 maja 2016 r., w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego
o œrednicy D=150 mm, L=291,0 m z rur ¿el. sferoidalnych na dz. ew. nr 10/1, 10/2, 12/1, 12/5
z obrêbu 4-06-15 przy ul. Elektronowej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni
(licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców
do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze
z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie,
stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Podczas sesji nigdy nie
powiedzia³em, ¿e pieni¹dze na
wynagrodzenia dla nauczycieli
nie s¹ zagro¿one. Jak wynika
z ods³uchu sesji potwierdzi³em,
¿e pieni¹dze na pensje dla
nauczycieli s¹ zagwarantowane
do wrzeœnia. Ca³y czas jest
monitorowana sprawa dziury
bud¿etowej w tym zakresie, a
Zarz¹d Dzielnicy wysy³a wyst¹-
pienie o dodatkowe œrodki do
miasta. Ponadto poinformowa-
³em Radnego Ireneusza Ton-
derê, ¿e œrodki finansowe z rz¹-
dowej subwencji oœwiatowej w
wysokoœci 29 mln z³. nigdy nie
by³y wystarczaj¹ce na pokrycie
wynagrodzenia dla nauczycieli.
Podczas tej samej sesji t³uma-
cz¹c sk¹d wynikaj¹ braki w tym
zakresie stwierdzi³em, ¿e œrod-
ki finansowe na wynagrodzenia
musz¹ siê znaleŸæ w bud¿ecie
dzielnicy. Niemniej nie oznacza
to, ¿e problemu nie ma. Wrêcz
przeciwnie, przed nami trudny
czas, ¿eby braki bud¿etowe
wype³niæ.

Takie sp³ycenie mojej wypo-
wiedzi wypacza jej sens. Co
wiêcej, jej przekaz w takiej
formie jest niezgodny ze
stanem faktycznym.

Dariusz Kacprzak

Zastêpca Burmistrza Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy

Tramwaje Warszawskie
przebuduj¹ tory tramwajowe,
przystanki i jezdnie pomiêdzy
ul. Jagielloñsk¹ a Targow¹.
Pracy maj¹ sporo – budowa
nowego odcinka wspólnego
pasa ruchu dla tramwajów i
autobusów, przebudowa in-
stalacji podziemnych, trakcji
tramwajowej, sygnalizacji
œwietlnej, chodników i jezdni.
Zlikwidowane zostanie tymcza-
sowe po³¹czenie torów w ul.
Jagielloñskiej z al. „Solidarnoœci”,
wyremontowany pas tramwajowo-
autobusowy na moœcie. Uzupe-
³niona zostanie tak¿e sieæ dróg
rowerowych w tym miejscu. Po
remoncie, na skrzy¿owaniu z
ul. Targow¹ tramwaje ponow-
nie bêd¹ mog³y skrêcaæ w lewo
w kierunku ul. 11 Listopada.  

W pierwszym etapie robót
tramwajarze bêd¹ przebudowywali
tory i przystanki tramwajowe
oraz po³udniow¹ jezdniê al.
„Solidarnoœci”. W nocy z 26 na
27 maja zamkniêta zostanie
po³udniowa jezdnia al. „Solidar-
noœci” pomiêdzy ul. J. Sierakow-

skiego a Targow¹ i wy³¹czony
ruch tramwajów miêdzy ul.
Jagielloñsk¹ a Targow¹. Ulica
Jagielloñska po tej stronie al.
„Solidarnoœci” nie bêdzie mia³a
z ni¹ po³¹czenia. Na pó³nocnej
jezdni ruch drogowy bêdzie pro-
wadzony normalnie (w kierunku
pl. Bankowego), mo¿liwy bêdzie
wjazd i wyjazd z ul. Jagielloñ-
skiej. Do ul. Targowej kierowcy
dojad¹ ul. J. Sierakowskiego i
S. Okrzei. Dodatkowo dziœ (23
maja) wieczorem na ok. tydzieñ
zamkniêty zostanie wyjazd z
ul. Floriañskiej w Jagielloñsk¹. 

Swoje trasy zmieni¹ tramwaje
linii 4, 13, 23 i 26 – bêd¹
jeŸdzi³y objazdem przez ul.
Jagielloñsk¹ i Ratuszow¹. Au-
tobusy linii 160, 190, 527, N11,
N16, N21, N61, N66, N71 ja-
d¹ce w kierunku Dw. Wileñskiego
pojad¹ objazdem przez ul.
J. Sierakowskiego, S. Okrzei i
ul. Targow¹ (N16 i N66 z ul.
S. Okrzei prosto w Z¹bkowsk¹).

Tak bêdzie przez miesi¹c.
Potem, w nocy z 26 na 27 czerwca
rozpocznie siê przebudowa

pó³nocnej jezdni al. „Solidarnoœci”,
bêd¹ te¿ trwa³y prace na torowi-
sku. Jezdnia pó³nocna zostanie
zamkniêta, a ruch w stronê
pl. Bankowego prze³o¿ony na
wyremontowan¹ jezdniê po-
³udniow¹ („pod pr¹d”). Ulica
Jagielloñska nie bêdzie mia³a
po³¹czenia z po³udniow¹ jezdni¹
al. „Solidarnoœci”, nadal nie bêd¹
kursowa³y tramwaje pomiêdzy
ul. Targow¹ a Jagielloñsk¹. Do
ul. Targowej kierowcy dojad¹ ul.
J. Sierakowskiego i S. Okrzei. 

Kolejny etap prac rozpocznie
siê 4 lipca. Wy³¹czony zostanie
ruchu tramwajowy w al. „Solidar-
noœci” pomiêdzy al. Jana Paw³a
II a ul. Jagielloñsk¹. Do zmian w
ruchu drogowym dojdzie jesz-
cze zamkniêcie skrzy¿owania
pó³nocnej jezdni al. „Solidarno-
œci” z ul. Jagielloñsk¹. Ruch w
stronê pl. Bankowego pozosta-
nie na jezdni po³udniowej („pod
pr¹d”), ul. Jagielloñska nie
bêdzie mia³a po³¹czenia ani z
po³udniow¹ ani z pó³nocn¹ jezd-
ni¹ al. „Solidarnoœci”. Objazd w
kierunku ul. Targowej pozostanie
niezmieniony (ul. J. Sierakow-
skiego i S. Okrzei), natomiast
ci kierowcy, którzy chcieliby ul.

Jagielloñsk¹ pojechaæ do
al. „Solidarnoœci” w stronê
pl. Bankowego, bêd¹ musieli
dojechaæ do ul. Targowej i skrêciæ
w al. Solidarnoœci w prawo lub
dalej w ks. I. K³opotowskiego i
J. Sierakowskiego. 

Wszystkie zmiany potrwaj¹
do 1 sierpnia, w tym dniu wróci
normalny ruch tramwajów i sa-
mochodów. Budowlañcy bêd¹
pracowali jeszcze do 28 sierp-
nia, ale te prace nie bêd¹ ju¿
powodowa³y utrudnieñ w ruchu.

To niejedyny remont Tram-
wajów Warszawskich. Trwaj¹
prace przy torowisku na ul.
gen. W. Andersa pomiêdzy
wjazdem do wentylatorni metra
a ul. Muranowsk¹, powstaje
tu trawiaste torowisko i nowe
platformy przystankowe. Zmiany
w ruchu drogowym nie s¹ du¿e,
bo zawê¿ona zosta³a nieco
jezdnia ulicy wzd³u¿ torowiska
ale na kilka dni (od 27 maja do
6 czerwca) zamkniêty zostanie
wlot ul. Œwiêtojerskiej w ul. gen.
W. Andersa. Zamkniêty odci-
nek mo¿na omin¹æ kieruj¹c siê
do ul. Muranowskiej. 

Szczegó³owe informacje o
zmianach w organizacji ruchu
spowodowanych remontami i
inwestycjami mo¿na znaleŸæ
na stronie Biura Koordynacji

Rusza przebudowa al. Solidarnoœci na Pradze
27 maja rozpoczê³a siê przebudowa al. „Solidarnoœci”

przy Targowej. Wyremontowane zostan¹ chodniki, tory

tramwajowe, jezdnie.

Inwestycji i Remontów w Pasie
Drogowym pod adresem
www.infoulice.um.warszawa.pl,
www.facebook.com/infoulice.
Tam te¿ mo¿na zamówiæ bez-
p³atn¹ us³ugê powiadamiania

Sprostowanie
W nawi¹zaniu do artyku³u

„Pieni¹dze, zabytki, ludzie”

(NGP 9/2016), poœwiêconemu

XXII sesji Rady Dzielnicy

Praga-Pó³noc, zwracam siê

z proœb¹ o zamieszczenie

sprostowania do przedmio-

towego tekstu.

Œladami dawnego Nowego Bródna rowerowo
Powszechnie kojarzy siê z blokowiskiem i cmentarzem. Ktoœ mo¿e jeszcze pamiêta PGR… Tymczasem Bródno mo¿e

poszczyciæ siê pasjonuj¹c¹ histori¹ siêgaj¹c¹ X wieku! Skoncentrujemy siê na Nowym Bródnie, za³o¿onym w drugiej po³owie XIX w.

kolejarskim osiedlu, którego relikty wci¹¿ istniej¹. Zbiórka 12.06 (niedziela) o 15.00 przed bram¹ Cmentarza ̄ ydowskiego na

Rondzie ¯aba (parking ko³o drewniaka). Zwiedzanie potrwa oko³o 120 minut. Udzia³ w wycieczce „co ³aska” ;)

Kto tu za³o¿y³ cmentarz ¿ydowski i co nam powie jego brama? Gdzie zachowa³y siê stare drewniaki? Sk¹d siê wziê³a ¿aba na

rondzie? Dlaczego by³o stare i nowe Bródno? Gdzie jest dom dozorców? Co robili kolejarze na Nowym Bródnie? Jak przebiega³a

ulica Bia³o³êcka? Gdzie by³ bar „Pod Trupkiem”, a gdzie „Rzym”? Dok¹d prowadzi dawny tunel? Jak wygl¹daj¹ stare kamienice

na Nowym Bródnie? Gdzie mo¿na znaleŸæ kawa³ek starej ulicy Wysockiego? Kiedy powsta³ Dom Kultury „Œwit”? Jak wygl¹da³

kiedyœ koœció³ przy Bartniczej? Jak przebiega³o powstanie na Bródnie? Gdzie jest ostatni PGR w Warszawie i co tam by³o

wczeœniej? Jakie by³y pocz¹tki cmentarza bródnowskiego? 

Odpowiedzi na te i wiele innych pytañ znajdziesz ju¿ 12.06. Zapraszam!

Piotr Wierzbicki - przewodnik warszawski

SMS oraz newsletter o utrud-
nieniach w ruchu w Warszawie.
Natomiast szczegó³owe infor-
macje na temat zmian w komu-
nikacji miejskiej znajduj¹ siê na
stronie www.ztm.waw.pl.
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Problem z budow¹ przejœcia

na wysokoœci ul. Rzeszotar-

skiej nie polega na tym, jak

chcia³by/chcia³aby tego MK,

¿e radny Wachowicz jest prze-

ciwko niemu, ale z problemów

infrastrukturalnych, z którymi

od lat boryka siê dzielnica,

a które strukturalnie, a nie

selektywnie i bezrefleksyjnie,

nale¿y wreszcie  rozwi¹zaæ.

Otó¿ celem starañ radnych

dzielnicy, wyra¿onych zarówno

w stanowisku Komisji Infra-

struktury, jak i stanowisku

Rady Dzielnicy by³a redukcja

barier komunikacyjnych

miêdzy Star¹ a Now¹ Prag¹.

Jako radni postulowaliœmy

koniecznoœæ realizacji trzech

przepraw, dziêki którym pra¿a-

nie swobodnej i bezpieczniej

przechodziliby przez Alejê

Solidarnoœci i przez tory

kolejowe. ZDM uprzejmie

wskaza³, ¿e postulowane

przez nas przejœcia przez to-

rowisko nie le¿¹ w jego gestii,

a PKP Polskie Linie Kolejowe,

na które wskazano w ten sposób

palcem nie maj¹ pieniêdzy na

inwestycje na tym terenie. Co

wiêcej, przedstawiciel PLK

zaznaczy³ na posiedzeniu

Komisji Infrastruktury, ¿e

powstanie nowych przejœæ

naziemnych nie zwiêkszy

bezpieczeñstwa mieszkañców,

dodaj¹c, ¿e wybudowanie

k³adki nad torami to koszt

2,5 mln z³otych, a przejœcia

podziemnego 5,6 mln z³otych.

ZDM zaœ, tê okrojon¹ i zre-

dukowan¹ inicjatywê usuwa-

nia barier komunikacyjnych na

Pradze, tj. budowê przejœcia

przez Al. Solidarnoœci w rejonie

ul. Rzeszotarskiej oszacowa³

na przesz³o milion z³otych –

wykonanie dokumentacji pro-

jektowej to koszt oko³o 55 ty-

siêcy z³otych. Warto w tym

miejscu zauwa¿yæ, i¿ nie ma

tu mowy o modernizacji czy

budowie jakiegoœ przejœcia

przez tory! Tym samym astro-

nomiczna kwota ponad milio-

na z³otych z perspektywy

racjonalnej gospodarki ograni-

czonymi œrodkami finansowymi

jest kosztownym pudrem nie-

udolnie maskuj¹cym faktyczny

brak rozwi¹zañ usprawniaj¹-

cych komunikacjê na Pradze.

Urzêdnicy ZDM, argumentuj¹c

koniecznoœæ budowy tego

przejœcia powo³uj¹ siê na ist-

niej¹c¹ tam zabudowê us³ugowo-

handlow¹, której, za wyj¹tkiem

marketu Lidl, tam nie ma. Uwa-

¿am, ¿e w interesie dzielnicy

jest wspieranie lokalnego

handlu i us³ug, a nie wzmacnia-

nie zamo¿nych zagranicznych

sieci handlowych.

Populistyczne has³o autora

tekstu „Radny Wachowicz

przeciw przejœciu dla pieszych”

mo¿e i brzmi chwytliwie, tylko

czy MK wydaj¹c swoje pieni¹dze

postêpowa³by równie niefraso-

bliwie?! Mo¿e w skali bud¿etu

Warszawy milion dla niektó-

rych nie jest du¿¹ kwot¹, ale z

perspektywy potrzeb naszej

dzielnicy kwotê tê, jak ka¿d¹

z³otówkê naszych wspólnych,

bud¿etowych pieniêdzy nale¿y

dobrze obejrzeæ i gospodarnie

wydaæ.

Nie chcê, by pieni¹dze te

obrazowo mówi¹c „posz³y w

b³oto”. Lepiej by³oby œrodki

te spo¿ytkowaæ na remont

ul. K³opotowskiego lub Flo-

riañskiej. Usilne forsowanie -

lobbowanie budowy „przej-

œcia do Lidla” przez niektóre

osoby jest delikatnie mówi¹c

bardzo dziwne.

Ja jako radny Wachowicz

rozwi¹zaniom nie komplek-

sowym jestem przeciwny.

Nie bêdê te¿ ulega³ szykanom

ani zastraszaniu.

Jacek Wachowicz

Wiceprzewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Od redakcji. O budowie

przejœcia czytaj strona 7.

Przejœcie tylko do Lidla?

Czy mo¿na na to pozwoliæ?
W numerze 9 (18 maja 2016 r.) ukaza³ siê „artyku³” podpisany

„MK” dotycz¹cy przejœcia dla pieszych przez Alejê Solidarnoœci

na wysokoœci ul. Rzeszotarskiej. Artyku³ piszê w cudzy-

s³owie, poniewa¿ jego autor nie wykona³ podstawowej

pracy dziennikarskiej, nie zda³ sobie nawet trudu, by siê

ze mn¹ skontaktowaæ i uzyskaæ rzeteln¹ i merytoryczn¹

wiedzê w tej sprawie. Efektem takiego podejœcia jest tekst,

w którym autor nawet nie sili siê na obiektywizm, ale w

sposób tendencyjny przedstawia problem, uciekaj¹c

siê w zasadzie do personalnego ataku na Wachowicza.

Zabieg o tyle ³atwy, ¿e sam autor nie podpisuje swoich

s³ów imieniem i nazwiskiem, ale chowa siê za znakami MK.

Choæ w stosunku do osób

z niepe³nosprawnoœci¹ zasz³y

istotne zmiany w ¿yciu pu-

blicznym, to czy dokona³y siê

równie¿ przemiany postaw

spo³eczeñstwa w codziennych

kontaktach?

Wed³ug opinii Pani prof. An-

toniny Ostrowskiej z Instytutu

Filozofii i Socjologii PAN „Inte-

gracja dokonuje siê, ale nie we

wszystkich wymiarach. Znacz-

nie lepiej oceniamy politykê

pañstwa w stosunku do osób z

niepe³nosprawnoœci¹, jesteœmy

œwiadomi ich problemów. Lepiej

rozumiemy bariery, jakie stoj¹

przed osobami z niepe³no-

sprawnoœci¹, ale to niekoniecznie

siê przek³ada na indywidualne

kontakty z nimi.” (•ród³o: wywiad

w Programie Misja Integracja z

dnia 30.07.2015).

Spaceruj¹c ulicami obserwuje

siê raczej dystans pomiêdzy

œwiatem pe³nosprawnej wiêk-

szoœci a œwiatem osób z nie-

pe³nosprawnoœci¹. Brakuje

nam dostatecznej wiedzy,

m.in. czêsto nie wiemy jak po-

móc, nie pope³niaj¹c b³êdów.

Dlatego razem z Mariol¹ Za-

rêb¹, prezesem Stowarzysze-

nia Joni i Przyjaciele Polska

pragnê Pañstwa serdecznie

zaprosiæ na nasz¹ konferencjê

„Z niepe³nosprawnoœci¹ na co

dzieñ”, której celem jest przy-

bli¿enie i zapoznanie uczest-

ników z niepe³nosprawnoœci¹,

a tym samym w d³u¿szej per-

spektywie prze³amiemy nasze

schematy izolowania.

W czasie tego spotkania

poznamy m.in. podstawy jêzyka

migowego oraz komunikacji

z osob¹ z niepe³nospraw-

noœci¹, tak, by unikaæ gaf

w relacjach.

Naszymi goœæmi bêd¹ m.in.

wolontariusze z Joni and

Friends z USA, Pavllina Su-

chankowa (wiceprezeska Fun-

dacji Aktywacja), Przemys³aw

Wrzeszcz (laureat dwóch ogól-

nopolskich przegl¹dów twór-

czoœci m³odzie¿y sprawnej

inaczej, organizowanych pod

has³em „Start w przysz³oœæ”).

Przy okazji chcemy podziê-

kowaæ naszym sponsorom i

partnerom za wsparcie tego wy-

darzenia: Pracowni Artystycz-

nej & Studio Projektowe DRU,

Fundacji Aktywacja, Misji VIP,

GastroMisji, Drukarnii Mikro-

graf, Cukierni Sweet-Home,

Firmie Selgros i Bia³o³êckiemu

Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej.

Bez Pañstwa pomocy konferencja

nie mog³aby siê odbyæ.

Honorowy patronat nad tym

wydarzeniem objê³a burmistrz

Dzielnicy Bia³o³êka Ilona

Soja-Koz³owska.

Organizatorami tej konferencji

s¹: Stowarzyszenie Joni i Przy-

jaciele Polska oraz Stowarzy-

szenie Razem dla Bia³o³êki.

Konferencja odbêdzie siê w

dniu 16 czerwca 2016 roku, w

Spo³ecznoœci Chrzeœcijañskiej

Pó³noc, przy ul. Elektronowej 10.

Zg³oszenia prosimy prze-

sy³aæ do 10 czerwca drog¹

elektroniczn¹, za pomoc¹

formularza, który jest dostêpny

na stronie www.schpolnoc.pl.

Ewa Gajewska

radna Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie

Razem dla Bia³o³êki

Z niepe³nosprawnoœci¹ na co dzieñ

Polsko-amerykañska konferencja szkoleniowa

25 lat temu wesz³a w ¿ycie ustawa o zatrudnieniu i

rehabilitacji zawodowej osób z niepe³nosprawnoœci¹.

Nowatorstwo ustawy polega³o na wprowadzeniu rozwi¹zañ

rynkowych, dziêki którym pracodawcy sk³aniaj¹ siê w kierunku

aktywizacji zawodowej tej grupy spo³ecznej. Zosta³ powo³any

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych

(PFRON), który obecnie dofinansowuje oko³o æwieræ

miliona stanowisk pracy oraz wspiera studiuj¹ce osoby

z niepe³nosprawnoœci¹ (•ród³o: List od Prezesa Zarz¹du

PFRON ze strony www.pfron.org.pl). Dziêki tej ustawie

rozpoczêto dostosowywanie budynków u¿ytecznoœci

publicznej, dworców i szpitali dla ka¿dego u¿ytkownika,

tak by usun¹æ bariery architektoniczne czy informacyjne.
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ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie informuje, ¿e zgodnie z Zarz¹dzeniem

nr 4400/2013 Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy,

z dnia 29 maja 2013 r., w dniu 01.06.2016 r. zosta³

podany do publicznej wiadomoœci wykaz nr 2/2016

nieruchomoœci przeznaczonych do oddania w

dzier¿awê na czas oznaczony. Wykaz zosta³

wywieszony na okres 21 dni, na tablicy og³oszeñ

w siedzibie Zarz¹du Praskich Terenów Publicznych

(ZPTP) ul. Burdziñskiego 7 oraz na stronie

internetowej ZPTP.

Warszawska komunikacja

publiczna jest bardzo bezpiecz-

na. Jednak¿e na wypadek

ró¿nego rodzaju niebezpiecz-

nych sytuacji opracowane

zosta³y szczegó³owe procedury

postêpowania.

O tym, jak postêpowaæ w

przypadku zagro¿enia terrory-

stycznego – wybuchu, strzelani-

ny czy te¿ wziêcia zak³adników

– mieszkañcy Warszawy

dowiedzieæ siê mog¹ z przy-

gotowanych przez Biuro

Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania

Kryzysowego Urzêdu m.st.

Warszawy plakatów i ulotek,

które znaleŸæ mo¿na w pojaz-

dach komunikacji miejskiej

oraz na przystankach.

Je¿eli us³yszymy wybuch,

przede wszystkim trzeba uciekaæ

jak najdalej od niebezpie-

Jak postêpowaæ w przypadku zagro¿enia
Jak zachowywaæ siê w sytuacji zagro¿enia? Co zrobiæ

je¿eli s³yszymy wybuch lub strza³y? Dowiedzieæ siê tego

mo¿na z plakatów, które eksponowane s¹ w pojazdach

komunikacji miejskiej oraz na przystankach.

czeñstwa. Nie mo¿na przy

tym myœleæ tylko o sobie – w

sytuacji zagro¿enia wszyscy

musz¹ sobie pomagaæ. Gdy

nie mo¿emy uciekaæ, nale¿y

paœæ na ziemiê i szukaæ

schronienia za os³on¹, np.

murkiem. Je¿eli uda nam siê

uciec, to koniecznie nale¿y

poinformowaæ inne osoby o

niebezpieczeñstwie.

Inaczej nale¿y reagowaæ w

przypadku strzelaniny. Po

pierwsze nale¿y unikaæ okien

i drzwi. Trzeba znaleŸæ bez-

pieczne schronienie za œcian¹

czy w pokoju. Je¿eli jest taka

mo¿liwoœæ, to nale¿y jak

najszybciej zabezpieczyæ

wejœcie, np. blokuj¹c je ciê¿k¹

szaf¹. Wa¿ne jest, aby nie

zdradziæ swojej kryjówki i nie

zainteresowaæ ni¹ napastnika.

W tym celu trzeba wy³¹czyæ

wszystkie urz¹dzenia, które

mog¹ wytwarzaæ dŸwiêk – radio,

komputer oraz wy³¹czyæ

wibracje i wyciszyæ telefon.

Je¿eli dostaniemy siê w

rêce napastników, to przede

wszystkim nale¿y zachowaæ

spokój i stosowaæ siê do ich

poleceñ. Nie mo¿na dyskuto-

waæ z napastnikami, zgrywaæ

bohatera czy te¿ ich atako-

waæ. Nie nale¿y wykonywaæ

gwa³townych ruchów i trzeba

pytaæ o pozwolenie wykona-

nia ka¿dej czynnoœci. Zdecy-

dowanie nale¿y te¿ unikaæ z

nimi kontaktu wzrokowego.

Mo¿e siê równie¿ zdarzyæ,

¿e znajdziemy podejrzan¹ torbê

lub pakunek. Nie mo¿na go

dotykaæ, podnosiæ, otwieraæ ani

przesuwaæ. Jak najszybciej

trzeba ostrzec o niebezpieczeñ-

stwie inne osoby i zadzwoniæ na

numer 112, aby poinformowaæ

o zdarzeniu policjê.
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ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

ANGIELSKI, 609-631-186

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,

strychów. Wywóz mebli. Tel.

22 499-20-62

PRANIE dywanów wyk³adzin

605-726-258

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

tel. 22 789-33-89, 506-938-201

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi 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¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

789-090-573

DAM PRACÊ

ZATRUDNIÊ emeryta lub

rêcistê do pilnowania

parkingu (ul. Bia³ostocka)

tel. 501-046-447

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z

pokolenia na pokolenie, i jest uznawany za

jednego z najlepszych healerów w Azji i Europie.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je

eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne

organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y

energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum

choroby. Poœwiêca choremu oko³o pó³ godziny,

ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿

uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne

manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe,

praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak

zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowi-

ciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje

umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdu-

mieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do

Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po

pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie

schorzenia.

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu

wielu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów

wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Dlaczego lepiej wybraæ Jamesa?

- wizyta trwa 30 minut przez które James zajmuje

siê ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem

wskazanych miejsc

- doje¿d¿amy do domu czy szpitala jeœli sam

nie jesteœ w stanie do nas dotrzeæ

- prowadzimy sta³¹ dzia³alnoœæ, codziennie mo¿esz

siê z nami skontaktowaæ w godzinach 9-19.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,15 czerwca

Zapisy i informacje w godz. 9-19 pod numerami

tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.

Sobota i niedziele telefony komórkowe.

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA

www.filipinskieuzdrowienia.pl

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

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

Parysek to niesamowitej urody mix jamnika z amstaffem. Piesek bardzo kocha ludzi i jest

spragniony kontaktu z nimi. Bardzo cieszy siê na ka¿dy spacer, jest energiczny, radosny i

przyjazny. A po bli¿szym poznaniu okazuje siê jeszcze s³odszy, wywraca na plecy i pokazuje

ca³y brzuszek do g³askania. Parys nie lubi innych psów (samców), ale prawdopodobnie w

nowym domu asuczkê. To pies bardzo emocjonalny i uczuciowy, a wszystko to ma wypisane

na wiecznie uœmiechniêtej uroczej mordce. Po pocz¹tkowym

przyzwyczajeniu siê do nowego otoczenia na pewno nawi¹¿e

siln¹ i g³êbok¹ wiêŸ z nowym opiekunem i zawsze bêdzie chcia³

byæ blisko niego. Sprawdzi siê jako typowy kanapowiec,

piesek do towarzystwa i wspólnego leniuchowania na kanapie.

Nie wymaga du¿o ruchu ani d³ugich spacerów. Adoptuj Paryska,

a zyskasz wiernego przyjaciela!!! 

Parysa polecaj¹ do adopcji wolontariuszki: Dobrawa -

792 950 950, Krysia - 509 506 302 i Justyna - 783 003 754.

Zapraszamy na wspólny spacer z tym wspania³ym psem!

Kto przygarnie Paryska

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postêpowania

Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t.) oraz art.11f ust. 3, ust. 4 - ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, j.t.),

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

w dniu 26 kwietnia 2016 roku, po zakoñczeniu postêpowania wszczêtego na wniosek

Prezydenta m.st. Warszawy, w imieniu którego dzia³a Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka oraz

Zastêpca Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, zosta³a wydana decyzja nr 130/2016/ZRID

Prezydenta m.st. Warszawy, zatwierdzaj¹ca projekt budowlany i udzielaj¹ca zezwolenia

na realizacjê inwestycji drogowej, polegaj¹cej na kompleksowej budowie ulicy Skarbka

z Gór (obiekt kategorii XXV) (przed³u¿enie drogi od strony ulicy Jesiennych Liœci – odcinek

PIK. 2+ 18,0 do PIK 4 + 15,0) na terenie dzia³ek z obrêbu 4-16-38, oznaczonych w ewidencji

gruntów nr 1/172 – cz., 1/174, oraz na terenie dzia³ek z obrêbu 4-16-36, oznaczonych w

ewidencji gruntów nr 41/8, 38/11, 354/10, 354/8 – cz., 41/10 (po wydzieleniu z dzia³ki

nr 41/6), 38/13 (po wydzieleniu z dzia³ki nr 38/9).

Przedmiotowe zezwolenie obejmuje:

1. na wymienionych powy¿ej dzia³kach budowê jezdni z obustronnymi chodnikami,

dwa przepusty drogowe, oœwietlenie oraz wdro¿enie projektu organizacji ruchu,

2. na terenie dzia³ek nr 1/170 i nr 1/175 z obrêbu 4-16-38 istnieje obowi¹zek przebudowy

urz¹dzeñ wodnych poprzez umocnienie dna i skarp rowu p³ytami betonowymi

perforowanymi na d³ugoœci 3 m.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania siê z treœci¹ powy¿szej

decyzji w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla

Dzielnicy Bia³o³êka (tablica og³oszeñ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, parter).

Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem

organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od dnia dorêczenia zawiadomienia o wydaniu

decyzji. Dorêczenie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia publicznego

og³oszenia, zgodnie z art. 49 Kpa.

Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

Informacje na temat odszkodowania mo¿na uzyskaæ w Wydziale Gospodarki Gruntami dla

Dzielnicy Bia³o³êka pod numerem tel. (22) 51 03 228.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j. t.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna,

pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 21 kwietnia 2016 r., i zmieniony dnia

9 maja 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 300 mm w ul. Olesin na odc. od ul. Mañkowskiej

do ul. Zdziarskiej oraz w ul. Zdziarskiej na odc. od ul. Chudoby do ul. Olesin na dz. nr ew:

49 z obrêbu 4-16-07

6, 7/6, 8/1, 9/4, 11/3, 17/5, 18/1, 19/10, 20, 21/6, 169/9 z obrêbu 4-16-14

3/6, 4/1, 5/8, 6/1, 7/9, 9/6, 11/5, 20/1, 21/1, 23/1, 34, 189 z obrêbu 4-16-15

1, 5/10, 36/1 z obrêbu 4-16-21

56/3 z obrêbu 4-16-22

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni

(licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców

do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze

z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie,

stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Proszê Szanownych Pañstwa, Woj-

ciech Cejrowski zdeklarowany katolik w

narodowym info poucza³; zwróæcie uwagê,

Cejrowski nie mówi, Cejrowski poucza.

Z³y coniedzielny wzór owocuje. Aliœci po

dwudziestej poucza³ ciemnych polskich

ludzi, ¿eby Polska wyst¹pi³a z Unii Eu-

ropejskiej. Wg Cejrowskiego, Cejrowski

woli biednie, ale na swoim. Ch³opie huknij

siê o swoje wc. Jak mo¿na, maj¹c obce

obywatelstwo, czyli deklaracjê o przy-

nale¿noœci narodowej, kasy jak biskup,

¿yj¹c de facto i in vivo gdzie indziej,

wygadywaæ nieodpowiedzialne farmazony

w tv. Glêdziæ g³upoty mo¿na do trawy w

Hyde Parku lub na farmach Arizony. Tyle

te teorie anglosask¹ przyrodê obchodz¹.

Podatki siê p³aci na swoje pañstwo, a u

nas jeszcze niema³o na kruchtê. Ja œwiado-

mie p³acê na ca³¹ Polskê, pan œwiadomie

przesta³. Targowica, panie Wojteczku,

powsta³a te¿ przez zdradê nakazu p³a-

cenia podatków na wojsko przez kuriê

krakowsk¹ w 1792 i biskupi przyklepali

rozbiór. A co do przyrody, iloœæ powtórek

tych samych przyrodniczych odcinków

przyprawia o md³oœci, jak czterej

pancerni i kapitan Kloss. Na ka¿dym

kanale i o ka¿dej porze. Gdzie niepo-

wtarzalny Tomek Zimoch?

A teraz pomówmy o czymœ z gruntu

uczciwym i normalnym, o tañcu pszczó³.

Mow¹ pszczó³ jest ich poruszanie siê.

Mowa cia³a, krótko mówi¹c, to taniec.

Przekazywanie informacji odbywa siê

w ulu na powierzchni jednego plastra.

Pszczo³y uderzaj¹ koñczynami w brzeg

plastra, powoduj¹c rezonans. Dziêki

niemu informacja o informacjach odczu-

wana jest w ca³ym ulu. Pszczo³y tañcz¹/

mówi¹, wykreœlaj¹c ró¿ne krzywe i po-

kazuj¹ ró¿ne k¹ty. W nich zawarte s¹

informacje o po³o¿eniu miododajnych

Ÿróde³. Rozszyfrowano, ¿e k¹t zawarty

pomiêdzy pionem a kierunkiem tañca

jest to¿samy z k¹tem zawartym pomiêdzy

s³oñcem a kierunkiem lotu w stronê Ÿród³a

miododajnoœci. Wiele cennych informacji

mo¿na zdobyæ obserwuj¹c ró¿norakie

podrygi. Na przyk³ad, im wolniejsze

podrygi, tym droga dalsza. Je¿eli g³owa

informatorki jest podniesiona; to oznacza,

¿e nale¿y lecieæ w stronê s³oñca. G³owa

w dó³ - to w kierunku przeciwnym. Iloœæ

drgañ podczas tañca oznacza lot w lewo

lub na prawo od s³oñca. Do pewnych

czynnoœci maj¹ prawo i obowi¹zek tylko

okreœlone grupy pszczó³. Gdy zostanie

przywiedziony pokarm szkodliwy, to

zatañcz¹ pszczo³y zbieraczki, bo to one

w³aœnie doœwiadczaj¹ zatrucia. Bêdzie

to taniec alarmowy. Taniec alarmowy

bêdzie wzywa³ tak¿e do obrony ula

przed wrogiem. S¹ jeszcze trzy rodzaje

tañca: werbunkowy, rojowy i czyszcz¹cy.

Wszystkich Pañstwa namawiam, aby

w³¹czyæ raŸn¹ muzykê i potañczyæ

przed lustrem i poobserwowaæ swoj¹

mowê cia³a. Po prostu szczera prawda!

Czterej pancerni, Kloss i Cejrowski

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

Ch³odnym okiem

Praski folwark

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Spo³eczny obserwator

Prosto z mostu

Skoñczy³ siê maj. O¿ywaj¹ budowlañcy.

Rokrocznie najwiêksze nasilenie inwestycji

i remontów przypada na miesi¹ce wakacyj-

ne. Ma to swój sens i logikê. Zazwyczaj w

tym czasie Warszawa siê wyludnia, a tym

samym utrudnienia dotykaj¹ mniejszej iloœci

mieszkañców. W roku bie¿¹cym na Pradze

bêdzie siê dzia³o. Przyczyniaj¹ siê do tego

zarówno w³adze Warszawy, inwestycje

prowadzone przez dzielnicê i prywatni in-

westorzy, w tym wspólnoty mieszkaniowe.

Wiele z tych zamierzeñ, co jest bardzo po-

zytywne, poprzedzane jest konsultacjami

spo³ecznymi. Najwiêksza inwestycja w tym

roku i latach kolejnych to ponownie budowa

II linii metra. Rozpoczê³a siê budowa jednej

z trzech jej stacji przy Strzeleckiej, co

spowodowa³o koniecznoœæ przebudowy

kolektora œciekowego, a tym samym cza-

sowe zamkniecie zachodniej czêœci ulicy

Szwedzkiej. Trwa, lecz na razie nie powoduje

du¿ych utrudnieñ w ruchu samochodowym,

budowa drugiego etapu Trasy Œwiêtokrzyskiej.

W³aœnie rozpoczêto monta¿ tuneli Trasy

Œwiêtokrzyskiej pod lini¹ kolejow¹ do

Legionowa. Spowoduje to utrudnienia w

funkcjonowaniu kolei m.in. SKM. Najwiêksze

jednak problemy bêdziemy mieli w centralnej

czêœci dzielnicy. Rozpoczyna siê modernizacja

torowiska tramwajowego w al. Solidarnoœci-

. W ramach pierwszego etapu modernizacji

torowiska zostanie wy³¹czony ruch tramwa-

jowy na odcinku Targowa – Jagielloñska.

Zakoñczy siê tym samym porz¹dkowanie

ca³ego uk³adu komunikacyjnego skrzy¿owania

Targowa-Solidarnoœci po I etapie budowy II

linii metra. Utrudnienia i objazdy Sierakow-

skiego i Okrzei potrwaj¹ oko³o 3 miesi¹ce.

S¹ to inwestycje nowo rozpoczynane w roku

bie¿¹cym, choæ przygotowania do nich trwa³y

czas jakiœ. Trwaj¹ tak¿e inwestycje miejskie,

które w roku bie¿¹cym maj¹ byæ koñczone,

jak kompleksowy remont kamienicy przy

Targowej 56 znany pod nazw¹ „budowa Cen-

trum Kreatywnoœci”. Projekt ma byæ konty-

nuowany w latach kolejnych. W ramach

przedmiotowego projektu zaplanowana jest

modernizacja 8-kondygnacyjnego budynku

Targowa 80 wraz z odbudow¹ kamienicy przy

In¿ynierskiej 3. Na Targowej prowadzone s¹

tak¿e inne prace, trwa tam najwiêksza in-

westycja dzielnicy - modernizacja budynku

pod nr 40. Po s¹siedzku, przy Targowej 42,

wspólnota mieszkaniowa wymienia elewacje

balkonowe. Nie sposób te¿ nie wspomnieæ o

Targowej 76, remontowanej przez prywat-

nego inwestora Fenix Group. Zmiany bêd¹

wiêc widoczne. Niewidoczne dla postronne-

go obserwatora bêd¹ zaœ wyniki zamierzeñ

inwestycyjnych, zapisanych jako budowa

instalacji centralnego ogrzewania i centralnej

ciep³ej wody w budynkach komunalnych.

W roku bie¿¹cym w bud¿ecie Pragi Pó³noc

zapisane jest na ten cel 12 milionów. W

ca³ym programie rewitalizacji realizowanym

od ubieg³ej kadencji zapisanych jest prawie

50 milionów z³otych. Na razie najs³abiej

id¹ inwestycje dzielnicowe; z posiadanych

do dyspozycji 40 milionów z³otych po 4

miesi¹cach wydatkowano niespe³na 2%

œrodków. Cdn.

PS. W dniach 14 - 24 czerwca br.

odbêdzie siê g³osowanie nad wyborem

projektów do realizacji w ramach bud¿etu

partycypacyjnego na 2017 rok. Polecam

Pañstwa uwadze swój projekt „Oœwietlenie

praskiej przestrzeni publicznej”

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Inwestycje du¿e i ma³e

Wraca przejœcie dla pieszych na Rzeszotarskiej

„Nie mo¿na zagwarantowaæ rzeczywistego

poszanowania godnoœci cz³owieka i prze-

strzegania jego praw, dopóki jednostki i

spo³ecznoœci nie przezwyciê¿¹ egoizmu, lêku

chciwoœci i ¿¹dzy w³adzy” – krótka sentencja,

a jak¿e aktualna i zawieraj¹ca g³êbok¹ m¹-

droœæ o œwiecie, rzeczywistoœci czy nas samych.

Co jest wa¿ne dla koalicji rz¹dz¹cej na Pradze

Pó³noc? Mieszkañcy maj¹ powa¿ne w¹tpliwoœci,

czy faktycznie najwa¿niejsze s¹ sprawy lokalne

o zasiêgu dzielnicowym okreœlone statutem.

Czy oni sami  traktowani s¹ przedmiotowo czy

podmiotowo? A to Ÿle wró¿y. Wyrasta bowiem

nowe pokolenie w zdecydowanej wiêkszoœci uod-

pornione na propagandê i fa³sz medialny. Od

prawie dwóch miesiêcy nie uzyskaliœmy infor-

macji, jakie dzia³ania podj¹³ Zarz¹d Dzielnicy

Praga Pó³noc, celem zwiêkszenia zasobu lokali

komunalnych, który jest systematycznie uszczu-

plany w wyniku zwrotu budynków do m.st. War-

szawy (z przeznaczeniem na TBS), dla zabez-

pieczenia lokali dla mieszkañców wysiedlanych

w ramach rewitalizacji (ZPR) i z budynków z

decyzjami PINB-u oraz dla osób zakwalifiko-

wanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej;

przez dwa miesi¹ce zarz¹d nie zaopiniowa³ i

nie przekaza³ do komisji bud¿etu sprawozda-

nia z dzia³alnoœci Zak³adu Gospodarowania Nie-

ruchomoœciami (ZGN) w Dzielnicy Praga Pó³noc

za rok 2015; przez piêæ miesiêcy (od grudnia

2015 do kwietnia 2016) zarz¹d opiniowa³ pro-

jekt statutu rady seniorów, gdzie w innych dziel-

nicach rady by³y tworzone ju¿ w czerwcu ub.r.,

nie wspomnê o radzie m³odzie¿y. Jak bardzo

bagatelizowane s¹ sprawy mieszkañców? Czy

podobnie jak w roku ubieg³ym sprawozdanie

ZGN zostanie przekazane do m.st. Warszawy

bez zatwierdzenia Rady Dzielnicy? Sprawozdanie

ZGN za rok 2014 zosta³o negatywnie zaopinio-

wane przez Komisjê Rewizyjn¹ i … nie stanê³o

na sesji Rady Dzielnicy. A co na to statut? W

paragrafie 12 pkt 2 Statutu ZGN czytamy:

„Roczne sprawozdania z dzia³alnoœci Zak³adu

zatwierdza Zarz¹d Dzielnicy i po uzyskaniu

opinii Rady Dzielnicy w formie uchwa³y, przed-

stawia Prezydentowi m.st. Warszawy”. A co ze

sprawozdaniem samego Zarz¹du Dzielnicy z

wykonania za³¹cznika bud¿etowego za rok

poprzedzaj¹cy, który do 5 lutego br. powinien

byæ przedstawiony Radzie Dzielnicy? Wystarczy

sprawdziæ w nagraniach z sesji Rady. Mo¿e

dlatego tak opieszale id¹ prace nad wdro¿eniem

transmisji on-line. Faktem jest, ¿e „koalicyjna

12” (tyle g³osów radnych niezbêdnych jest do

przeg³osowania jakiejkolwiek uchwa³y Rady

Dzielnicy-przypis autora) przeg³osuje wszystko

bez wzglêdu na merytoryczn¹ treœæ, ale wska-

zanym jest, aby robi³a to w sposób jawny dla

mieszkañców i zgodny z obowi¹zuj¹cymi

przepisami.

Drastycznym przyk³adem jest ciep³o sieciowe.

Co prawda, mamy prawdziwie letni¹ pogodê,

ale czas biegnie bardzo szybko. Zgodnie z uzy-

skan¹ informacj¹, w roku bie¿¹cym powinny

zostaæ pod³¹czone do sieci miejskiej c.o. i c.c.w.

budynki 3 i 3a przy ulicy Œrodkowej (do

6.08.2016) oraz budynki 41,43,45 przy ulicy

Kawêczyñskiej (do 12.08.2016). Co z pozosta-

³ymi, które mia³y byæ pod³¹czone w roku ubie-

g³ym? Jaki jest termin pod³¹czenia budynków,

planowanych na 2016 rok? Czy¿by kolejne

przesuniêcia w ramach tzw. nowych standardów?

Warto wspomnieæ, i¿ jednostk¹ odpowiedzialn¹

za sprawê ciep³a sieciowego w budynkach

komunalnych jest Zak³ad Gospodarowania

Nieruchomoœciami w dzielnicy, a bezpoœredni

nadzór, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

zosta³ powierzony zarz¹dom dzielnic.

Czy zwo³ywanie posiedzeñ Rady Dzielnicy

w godzinach po³udniowych, które uniemo¿-

liwiaj¹ mieszkañcom udzia³ to przypadkiem

nie przejaw hipokryzji? Co z ubieg³oroczn¹

obietnic¹, ¿e bêd¹ cykliczne spotkania z

mieszkañcami? W I kwartale ub.r. odby³o siê

pierwsze i jak na razie jedyne. Natomiast

terminy indywidualnych spotkañ z burmi-

strzem (po zapisie) s¹ bardzo odleg³e, nie-

którzy czekaj¹ 4 miesi¹ce. A jak okreœliæ braki

w materia³ach, przekazywanych radnym, czy

lakonicznoœæ i nieterminowoœæ w udzielanych

odpowiedziach na interpelacje? Pojawia siê

kolejne pytanie: kogo zatem obowi¹zuje

przepis o 21-dniowym terminie udzielenia

odpowiedzi na interpelacjê radnego? Radnego,

który w swoich dzia³aniach d¹¿y do jak

najpe³niejszego i sprawiedliwego zaspokaja-

nia potrzeb mieszkañców.

K woli przypomnienia:

„Nie mo¿na nigdy traktowaæ ludzi jako

przedmiotów ani poœwiêcaæ ich dla korzyœci

politycznych, ekonomicznych lub spo³ecznych”

– Jan Pawe³ II.

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Uczciwoœæ czy hipokryzja?

To ju¿ pewne. Jeszcze w wakacje zostanie

przywrócone przejœcie dla pieszych przez

Al. Solidarnoœci na wysokoœci ulicy Heleny

Rzeszotarskiej. Po jego utworzeniu dystans,

jaki codziennie pokonuj¹ piesi, chc¹c dostaæ

siê z Nowej na Star¹ Pragê, np. do szko³y pod-

stawowej na Bia³ostockiej, zmniejszy siê o blisko

pó³ kilometra. Przejœcie na Rzeszotarskiej

funkcjonowa³o w okresie budowy centralnego

odcinka II linii metra. Po jej zakoñczeniu

drogowcy przejœcie zlikwidowali, co wywo³a³o

lawinê protestów mieszkañców Pragi, okolicz-

nych wspólnot mieszkaniowych oraz radnych.

W ramach akcji, któr¹ zorganizowa³o m.in.

Praskie Stowarzyszenie Mieszkañców „Micha³ów”,

w tym ni¿ej podpisany, w krótkim czasie uda³o

zebraæ prawie 900 podpisów mieszkañców

pod petycj¹ do ZDM o przywrócenie przejœcia.

Drogowcy pozytywnie zareagowali na ten i

inne sygna³y (np. stanowisko dzielnicowej

komisji infrastruktury dotycz¹ce przejœæ przez

tory i Al. Solidarnoœci) podejmuj¹c decyzjê o

stworzeniu przejœcia z sygnalizacj¹. Finalny

koszt odtworzenia wyniesie nieco ponad 440

tysiêcy z³otych.

Nie wszyscy podzielali opiniê o koniecz-

noœci przywrócenia przejœcia na Rzeszotarskiej,

argumentuj¹c, ¿e faworyzuje ono pobliski

supermarket oraz dubluje przejœcie na wyso-

koœci Targowej (ok. 400 metrów wczeœniej).

Prawda jest jednak taka, ¿e wskazana

przez mieszkañców i wybrana przez ZDM

lokalizacja jest optymalna (pasy bêd¹ znaj-

dowaæ siê mniej wiêcej w po³owie miêdzy przej-

œciami na wysokoœci Targowej i Szwedzkiej).

Ponadto, zebra na wysokoœci Rzeszotarskiej

wraz z udostêpnionym pieszym przez kolejarzy

przejœciem technicznym na koñcu peronów

Dworca Wileñskiego jest elementem wiêkszego

rozwi¹zania, u³atwiaj¹cego mieszkañcom

Pragi pokonanie bariery drogowo-kolejowej

od lat dziel¹cej nasz¹ dzielnicê na dwie czêœci

(pisaliœmy o tym w jednym z poprzednich

numerów NGP). Kolejnym krokiem powinno

byæ poprawienie dostêpnoœci przejœæ na wysoko-

œci ulicy Szwedzkiej oraz stworzenie nowego,

na wysokoœci hipermarketu Tesco. Nie ma przy

tym sensu czekaæ na odk³adane ad calendas

Graecas zag³êbienie linii wo³omiñskiej (kr¹¿¹

s³uchy o 2040 roku). Warto zrobiæ to ju¿

teraz, wykorzystuj¹c program rewitalizacji,

zapowiadane inwestycje PKP (m.in. budowa

dodatkowej stacji kolejowej „Stalowa”) oraz

zmianê paradygmatu myœlenia o mieœcie

(akcent po³o¿ony na poprawê sytuacji pieszych

i osób niepe³nosprawnych). Czas wreszcie

literalnie stosowaæ zapisy miejskich dokumen-

tów strategicznych i obowi¹zuj¹cych aktów

prawnych. W strefie œródmiejskiej, a taka obej-

muje prawie ca³y obszar Pragi, poprawa losu

pieszych, m.in. poprzez budowê brakuj¹cych

przejœæ, powinna byæ priorytetem.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Nikt nie odbierze mi euforii 4 czerwca

1989 r., ani nadziei poprzedzaj¹cych go mie-

siêcy przygotowañ. Od telewizyjnych relacji

z obrad Okr¹g³ego Sto³u, w których przed-

stawiciele opozycji demonstracyjnie wystêpo-

wali z wielkimi plakietkami „Solidarnoœci”,

czuliœmy, ¿e coœ siê zmienia. Realizatorzy

telewizyjni nie odwa¿yli siê zdj¹æ im tych

plakietek. A my przestaliœmy siê baæ. Gdy w

któr¹œ noc tamtej wiosny, wracaj¹c spacerkiem

z imprezy, czekaliœmy bez sensu na czerwonym

œwietle na przejœciu przez puœciutk¹ Marsza-

³kowsk¹, a mijaj¹cy nas milicjant uœmiechn¹³

siê: „Ju¿ mo¿na!”, wiedzieliœmy, ¿e skoñczy³

siê czas strachu. Dla nas.

Gdy w lipcu „nieznani sprawcy” zamor-

dowali ksiêdza Sylwestra Zycha, kapelana

opozycji, przeciwko któremu w stanie

wojennym telewizyjn¹ nagonkê prowadzi³

osobiœcie Czes³aw Kiszczak, naiwnie uwa¿a-

liœmy to za nieporozumienie czasoprze-

strzenne, coœ jak œmieræ kapitana Paw³owa

w ostatnim odcinku „Czterech pancernych”.

Symbolem tamtych dni dla mnie sta³a siê

jednak przestraszona twarz Janusza Onysz-

kiewicza, ówczesnego rzecznika „Solidarnoœci”,

który t³umaczy³ w telewizji, dlaczego nale¿y

siê pogodziæ ze z³amaniem prawa wyborcze-

go przez komunistów (w wyniku g³osowania

4 czerwca powsta³ kryzys konstytucyjny, gdy¿

Polacy gremialnie skreœlili listê krajow¹ PZPR

i nie by³o mo¿liwoœci wyboru pe³nego sk³adu

Sejmu). Zamiast pójœæ za ciosem i za¿¹daæ

od komunistów rewizji ustaleñ Okr¹g³ego Sto³u,

nasi przywódcy zgodzili siê na nies³ychan¹

rzecz: zmianê ordynacji wyborczej pomiêdzy

Strach 4 czerwca

pierwsz¹ a drug¹ tur¹ wyborów. Uzasadniali

to pó³gêbkiem strachem przed Zwi¹zkiem

Radzieckim i obecnoœci¹ wojsk sowieckich w

Polsce. Bali siê.

Kto w latach osiemdziesi¹tych podró¿owa³

po demoludach wie, ¿e najwiêcej sowieckich

so³datów by³o na Wêgrzech. Patrolowali dworce

kolejowe, a w okolicach Balatonu natkn¹æ siê

mo¿na by³o nawet na czo³g, albo przynajmniej

gazik z m³odszymi towarzyszami kapitana

Paw³owa. Ale to w³aœnie na Wêgrzech ju¿ w

maju 1989 r. zlikwidowano granicê z Austri¹,

by obywatelom NRD umo¿liwiæ ucieczkê na

Zachód. W Polsce uciekaj¹cych Niemców

wschodnich wtedy internowano, a na Zachód

wys³ano ich dopiero w paŸdzierniku, gdy nasz

premier Mazowiecki uzyska³ na to zgodê

komunistycznego dyktatora NRD Ericha

Honeckera. Na miesi¹c przed jego upadkiem,

na miesi¹c przed upadkiem muru berliñskiego.

Wczeœniej nasi przywódcy bali siê.

Ich strach przyklei³ siê do daty. W trzy

lata póŸniej 4 czerwca ci sami politycy obalili

rz¹d Jana Olszewskiego, po tym, jak spo-

rz¹dzi³ on listê tajnych wspó³pracowników

bezpieki. Koledzy Janusza Onyszkiewicza

mieli ten sam strach w oczach.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Ostatnia sesja rady dzielnicy Bia³o³êka,

która tradycyjnie odby³a siê w ratuszu przy

ul. Modliñskiej, bardziej ni¿ samorz¹d

przypomina³a odbywaj¹ce siê przy ul. Wiej-

skiej obrady Sejmu RP. Co smutne, dzia³a-

czom nie tylko partyjnym (g³ównie PiS),

ale równie¿ tym, którzy opuœcili ju¿ swoje

partie i teraz reprezentuj¹ szyld „Razem

dla Bia³o³êki”, samorz¹d pomyli³ siê z

wielk¹ polityk¹. I dotyczy to nie tylko tej

sesji, ale ca³oœci dzia³añ, w których – mo¿-

na odnieœæ wra¿enie – wa¿niejsza ni¿ in-

westycje i rozwój dzielnicy jest bie¿¹ca

walka polityczna. Apelujê o wzniesienie siê

ponad podzia³y i wspóln¹ pracê dla dobra

mieszkañców.

Sytuacja w bia³o³êckiej radzie dzielnicy

jest bardzo specyficzna. Z jednej strony

mamy dwie du¿e partie: PiS i PO. Z

drugiej – dzia³aj¹ce od lat bezpartyjne

ugrupowania Inicjatywa Mieszkañców

Bia³o³êki oraz Gospodarnoœæ. Oprócz tego

jest jeden nowy klub „Razem dla Bia³o³êki”,

sk³adaj¹cy siê wy³¹cznie z osób, które

powychodzi³y z innych ugrupowañ. Wiêkszoœæ

z nich to byli radni PO, sk³óceni obecnie ze

swoj¹ by³¹ parti¹. Ich liderem jest radny

Marcin Korowaj, który po tym, jak nie

dosta³ miejsca na liœcie PO do Sejmu, sta³

siê jej zaciek³ym wrogiem oraz bliskim

wspó³pracownikiem PiS. Podobnie jak ca³e

jego obecne ugrupowanie.

Fakt, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ

radnych nale¿y lub nale¿a³a do partii

(PO albo PiS), ma negatywny wp³yw na

bia³o³êcki samorz¹d. Bezpartyjnoœæ nie

oznacza bowiem tylko reprezentowania

takiego czy innego szyldu. Jest to przede

Nie róbcie Wiejskiej

na Modliñskiej!

wszystkim kierowanie siê interesem

mieszkañców, w oderwaniu od ogólno-

krajowych sporów politycznych oraz bez

poczucia zale¿noœci od hierarchicznych

struktur partyjnych. Tymczasem teraz

mamy do czynienia niemal wy³¹cznie z

polityk¹: próby zrywania obrad, insynu-

acje, bezpodstawne rzucanie oskar¿eñ

(„polityczna korupcja”, „uk³ad” i inne

znane z naszego parlamentu), wypuszczanie

manipulatorskich filmików. A gdy liczy siê

tylko walka polityczna, to umykaj¹ takie

„drobiazgi” jak dodatkowe 6 mln z³ na

nowe inwestycje czy przyspieszenie reali-

zacji ul. Siecznej. A te sprawy wymagaj¹

wspó³pracy wszystkich samorz¹dowców,

inaczej straci na tym dzielnica. I o tak¹

wspó³pracê, dla dobra Bia³o³êki, zwracam

siê do wszystkich.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie

„Inicjatywa Mieszkañców Warszawy”

Ko³o

Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu
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