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 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

Nak³ad 25 000 egz.

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Parali¿ komunikacyjny na Bia³o³êce
Co dalej z kontrol¹
w pó³nocnopraskim ZGN?
Jedne z ciekawszych projektów zg³oszonych przez
mieszkañców w pierwszej edycji bud¿etu partycypacyjnego
dotyczy³y przeprowadzenia niezale¿nych audytów w kilku
warszawskich Zak³adach Gospodarowania Nieruchomoœciami,
w tym w ZGN Praga Pó³noc. Choæ projekty nie zosta³y
wybrane do realizacji (byæ mo¿e zawa¿y³o niezrozumienie
wœród g³osuj¹cych biznesowej terminologii, tj. pojêcia
audytu), tematem praskim zajêli siê tutejsi radni.
W planie prac Komisji Rewi- trolnego wesz³o szeœcioro
zyjnej Rady Dzielnicy (przyjêty radnych reprezentuj¹cych
uchwa³¹ nr VII/47/2015 z 10 poszczególne ugrupowania.
marca 2015 r.) znalaz³y siê
Z informacji uzyskanej od
kontrole dzia³alnoœci Dzielni- Wydzia³u Obs³ugi Rady
cowego Oœrodka Sportu i Dzielnicy Praga Pó³noc wynika,
Rekreacji, Zarz¹du Praskich ¿e jedynie zespó³ kontroluj¹cy
Terenów Publicznych, Oœrod- ZGN z³o¿y³ w urzêdzie stoków Pomocy Spo³ecznej, sowny protokó³ pokontrolny.
Dzielnicowego Biura Finanso- Pytanie, co z pozosta³ymi? Z
wania Oœwiaty oraz w³aœnie niewiadomych powodów z³oZGN. Wszystkie kontrole ¿ony protokó³ nie by³ jednak
mia³y obj¹æ lata 2010-2014, przedmiotem dalszych prac Rady
czyli okres, gdy na Pradze Dzielnicy. Dotarliœmy do wyników
Pó³noc rz¹dzi³a koalicja PO- kontroli przeprowadzonej w
SLD. W sk³ad zespo³u kon- ZGN pod k¹tem legalnoœci,

rzetelnoœci, celowoœci i gospodarnoœci, ze szczególnym
uwzglêdnieniem dzia³alnoœci
finansowej i gospodarczej
zak³adu. Wyniki kontroli s¹
alarmuj¹ce. Najpowa¿niejsze
ustalenia zespo³u kontrolnego
w zakresie prac ZGN dotyczy³y
m.in.: braku prawid³owej
realizacji zasad zarz¹dzania
dokumentacj¹ (stwierdzono
m.in. braki w dokumentacji
dokoñczenie na str. 2
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ul. Œw. Wincentego 101/1
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
www.gold-clinic.pl

W zwi¹zku z budow¹ linii tramwajowej na Nowodwory
oraz przebudow¹ ulicy Œwiatowida, mieszkañcy Bia³o³êki
borykaj¹ siê z licznymi utrudnieniami w funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej. Pocz¹wszy od 1 wrzeœnia rano
dzielnica stoi w jednym wielkim korku. Zarz¹d Transportu
Miejskiego wprowadza zmiany w komunikacji.
O tym, ¿e ulica Œwiatowida
Przebudowê Œwiatowida na
stanie siê g³ówn¹ arteri¹ odcinku od ulicy Modliñskiej
zachodniej Bia³o³êki, wiadomo do Traktu Nadwiœlañskiego
by³o od dawna. W planach rozpocz¹³ w te wakacje inwestor
architektów biegnie ona Galerii Pó³nocnej – firma GTC.
wielkim ³ukiem od ulicy Na tym odcinku Œwiatowida
Modliñskiej przy ratuszu, zostanie wyposa¿ona w dopoprzez Tarchomin i Nowo- datkow¹ jezdniê licz¹c¹ dwa
dwory, aby ponownie po³¹czyæ pasy ruchu, z poszerzeniem
siê z Modliñsk¹ na osiedlu do trzech na skrzy¿owaniach
Winnica. Docelowo ma mieæ z wjazdami do supermarketu.
dwie jezdnie i liniê tramwa- GTC zbuduje tak¿e postój
jow¹. Na temat szerokoœci taksówek i drogê rowerow¹,
jezdni jeszcze niedawno to- która po³¹czy siê z istniej¹czy³y siê za¿arte dyskusje. cym ju¿ odcinkiem. Zostan¹
Kilkakrotnie modernizowana, zachowane przystanki autoulica Œwiatowida obecnie busowe (które obecnie nie
przechodzi najwiêksze w funkcjonuj¹), jedynie przystanek
swoim istnieniu przeobra¿enie, przy ratuszu zostanie trochê
w dwóch miejscach równo- przesuniêty.
czeœnie. W toku s¹ bowiem
GTC ma zamiar zbudowaæ
dwie du¿e inwestycje.
równie¿ dwie nowe ulice
wokó³ centrum handlowego:

Wojna parkingowa
na Olszowej
Otrzymaliœmy informacjê, ¿e pomiêdzy blokami przy
Olszowej znikaj¹ s³upki wygradzaj¹ce chodnik przed
dzikim parkowaniem na trawnikach i skwerze. Podobno
czêœæ okolicznych mieszkañców jest gotowa zaanektowaæ
ka¿dy skrawek ziemi, aby postawiæ tam swój samochód,
kosztem jakoœci przestrzeni, a nawet bezpieczeñstwa
pieszych. W Wydziale Infrastruktury Urzêdu Dzielnicy
Praga Pó³noc dowiedzieliœmy siê, ¿e sprawa jest tam
znana. S³upkom s¹ przeciwni mieszkañcy bloku przy
Olszowej 8, którzy owszem, dbaj¹ o swoj¹ nieruchomoœæ,
ale równ¹ trosk¹ otaczaj¹ tak¿e w³asne auta. Parking
przed blokiem nie jest du¿y, st¹d sta³a presja na
tereny wokó³.
dokoñczenie na str. 5

Tramwaje na Moœcie Œl¹sko-D¹browskim
Od poniedzia³ku, 5 wrzeœnia tramwaje wróci³y na Most
Œl¹sko-D¹browski.
Tramwaje Warszawskie koñcz¹ kolejne etapy swoich
najwiêkszych tegorocznych remontów – przebudowy
al. „Solidarnoœci” pomiêdzy ul. Jagielloñska a Targow¹ i
al. Jana Paw³a II od Ronda ONZ do ul. Elektoralnej. W
weekend wykonawca remontu na Pradze ostatni raz zmieni³
organizacjê ruchu. Do 4 paŸdziernika tramwajarze bêd¹
prowadzili prace wykoñczeniowe.
W al. Jana Paw³a II od poniedzia³ku 5 wrzeœnia rano
kierowcy maj¹ do dyspozycji dwie jezdnie po trzy pasy
ruchu. Remont bêdzie trwa³ nadal, dlatego mog¹ byæ wprowadzane jeszcze zwê¿enia jezdni, a w jeden z wrzeœniowych
weekendów uk³adna bêdzie nowa nawierzchnia. Tramwaje
wróc¹ tu od 10 wrzeœnia.

jedn¹, od strony po³udniowej
– przed³u¿enie ulicy Nagodziców, i drug¹, od strony
wschodniej – przed³u¿enie
wjazdu do marketu, których
g³ówn¹ funkcj¹ bêdzie obs³uga parkingu podziemnego i
tzw. doków dla ciê¿arówek
dostawczych. Inwestor zapewnia, ¿e ruch drogowy nie
bêdzie przerwany, a przebudowa Œwiatowida zakoñczy
siê z koñcem wrzeœnia. Prace na
dokoñczenie na str. 3
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- 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

Elastyczne
protezy nylonowe

S
NEW

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

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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Co dalej z kontrol¹ w pó³nocnopraskim ZGN?
dokoñczenie ze str. 1

poprzetargowej, dokumentacji
wspólnot mieszkaniowych
z udzia³ami miasta, czy w
dokumentacji technicznej),
braku systematycznoœci w
dzia³aniach windykacyjnych,
zw³aszcza dotycz¹cych odzysku
lokali u¿ytkowych, niezrealizowania zaleceñ pokontrolnych
Zespo³u Organizacji i Kontroli
Wewnêtrznej, niekorzystnego
rozliczania zu¿ycia zimnej
wody i odprowadzania
œcieków przez podmioty gospodarcze za pomieszczenia
u¿ytkowe na czas realizacji
umów na roboty zwi¹zane z
utrzymaniem mieszkaniowego
zasobu komunalnego, a tak¿e
braku rzetelnych rozliczeñ
z wykonawcami z tytu³u
zu¿ycia wody i energii elektrycznej podczas wykonywanych
napraw i remontów, nieprze-

strzegania wymogu konkurencyjnoœci poprzez brak
przeprowadzania prawid³owego
rozeznania cenowego rynku,
braku czytelnych i jasnych
zapisów regulaminu p³acy
w zakresie podwy¿ek i premii,
z³ej struktury zatrudnienia,
monopolizowania us³ug
konserwacji budowlanej,
elektrycznej i hydraulicznej
w budynkach komunalnych,
braku standardów na remonty
pustostanów oraz modyfikacji procesu celem przyspieszenia przekazywania
lokalu nowemu najemcy
(d³ugi okres oczekiwania na
lokal), braku rzetelnej weryfikacji przeprowadzanych
prac (np. osobne przetargi na
wêze³ cieplny i instalacjê w tym
samym budynku, wielokrotne
naprawy dachu w ci¹gu 3 lat
w tym samym budynku),

braku jednolitych zasad
traktowania najemców (np.
zmniejszenie stawki czynszu
w lokalu u¿ytkowym ze 150 z³
na 4,41 z³ podczas remontu
budynku, bez obni¿enia stawki
dla mieszkañców).
Kilka kwestii dotycz¹cych
m.in. sprzeda¿y lokali w budynkach wspólnot z udzia³em
miasta, czy zad³u¿ania i zajmowania bezumownie miejskich lokali u¿ytkowych budzi
powa¿ne w¹tpliwoœci natury
etycznej i byæ mo¿e nale¿a³oby podj¹æ dalsze dzia³ania
wyjaœniaj¹ce, zw³aszcza, ¿e
w protokole pojawiaj¹ siê
informacje o zaanga¿owanych
w te sprawy pracownikach
ZGN i dzielnicowych radnych.
W konkluzji mo¿emy przeczytaæ, ¿e „[…] Zarz¹dzanie
spo³ecznym mieniem wymaga transparentnych dzia³añ,

XXIV sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Przesuniêcia bud¿etowe i 500+
Obrady od pocz¹tku sesji przebiega³y nad wyraz szybko
i sprawnie, mimo nieczynnego systemu elektronicznego
zliczania g³osów. Dawa³o siê wyczuæ atmosferê koñcz¹cych
siê wakacji. Po przyjêciu protoko³ów z poprzednich
posiedzeñ podjêto uchwalê zwiêkszaj¹c¹ dochody dzielnicy
o 1.600 tysiêcy. S¹ to pieni¹dze celowe z Biura Polityki
Lokalowej przeznaczone na remonty pustostanów.
Zajêto siê tak¿e skarg¹
Z rezerwy przesuniêto
œrodki na realizacjê projektu na dzia³ania dyrektorki jednej
z bud¿etu partycypacyjnego z placówek oœwiatowych.
„300 drzew dla Pragi” – na Zgodnie z rekomendacj¹
dosadzenie i pielêgnacjê komisji rewizyjnej, uznano j¹
zieleni przyulicznej. Jednym za niezasadn¹.
z nowych zadañ, na które
W ramach zapytañ radni
przyznano œrodki, by³ m.in. skar¿yli siê na du¿e opóŸnietak¿e monta¿ klimatyzatorów nia w publikowaniu swoich
w biurach urzêdu dzielnicy.
interpelacji w internetowym

Biuletynie Informacji Publicznej urzêdu. Opozycja ich
Ÿród³a upatrywa³a w zmianach
personalnych w Wydziale
Obs³ugi Rady. Zarz¹d obieca³
poprawê.
Pytano tak¿e o opóŸnienia
we wdra¿aniu systemu 500+.
Wyjaœnieñ w tej sprawie
udziela³ zastêpca burmistrza
Dariusz Kacprzak. Na Pradze
Pó³noc wp³ynê³o 4028 wniosków o dofinansowanie w
ramach 500+. Miasto, wed³ug
rozdzielnika, przydzieli³o Pradze
Pó³noc tylko 5,5 etatu. Nie
powiod³a siê te¿ dodatkowa

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, ze zm.) 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 19 sierpnia 2016 roku, po zakoñczeniu postêpowania wszczêtego na wniosek Zastêpcy
Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, dzia³aj¹cego z upowa¿nienia Prezydenta m.st. Warszawy,
zosta³a wydana decyzja nr 302/2016/ZRID Prezydenta m. st. Warszawy, zatwierdzaj¹ca projekt
budowlany i udzielaj¹ca zezwolenia na realizacjê inwestycji drogowej, polegaj¹cej na
rozbudowie drogi gminnej – ulicy Skarbka z Gór (obiekt kategorii XXV) na odcinku od
skrzy¿owania z ulic¹ Derby do skrzy¿owania z drog¹ na dzia³ce nr 12/5.
Przedmiotowe zezwolenie obejmuje:
- miejscowe poszerzenia chodnika,
- wymianê nawierzchni zachodniej czêœci jezdni,
- przebudowê sieci uzbrojenia terenu,
- przebudowê dróg innych kategorii.
Inwestycja drogowa realizowana bêdzie na terenie dzia³ek:
- z obrêbu 4-16-32, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 6/4, 36, 35/1,
- z obrêbu 4-16-36, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 2/5, 3/5, 4/15, 4/17, 5/10,
6/4, 7/12, 7/16, 9/4, 10/4, 11/5, 11/7, 12/6, 43/1, 44/6, 45/1, 64, 1/5 (wydzielonej z dzia³ki nr 1),
7/17 (wydzielonej z dzia³ki nr 7/4), 7/19 (wydzielonej z dzia³ki nr 7/15), 9/5 (wydzielonej z
dzia³ki nr 9/3), 10/5 (wydzielonej z dzia³ki nr 10/3), 11/8 (wydzielonej z dzia³ki nr 11/6).
W ramach przedmiotowej inwestycji istnieje:
- obowi¹zek przebudowy oœwietlenia ulicy Skarbka z Gór poprzez likwidacjê istniej¹cego oœwietlenia
na terenie dzia³ek nr 44/36 i 45/5 z obrêbu 4-16-36 i budowê w pasie drogowym ulicy Skarbka z Gór,
- obowi¹zek przebudowy dróg innych kategorii – drogi (bez nazwy), wybudowanej na podstawie decyzji nr 343/ZRID/2011, prostopad³ej do ulicy Skarbka z Gór tj. wykonanie chodnika
wraz z przejœciem dla pieszych na terenie dzia³ek nr 11/5, 12/5, 12/14 z obrêbu 4-16-36.
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.

popartych fachow¹ wiedz¹
zatrudnionych osób. Wskazane
w protokole nieprawid³owoœci
wskazuj¹ na du¿¹ niefrasobliwoœæ tak¿e w polityce
kadrowej, co przek³ada siê
bezpoœrednio na efekty
dzia³añ ZGN”.
Protokó³ przyjêto 21 grudnia
2015 r. Kopie otrzymali przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy,
burmistrz (by³ nim wówczas
Pawe³ Lisiecki) i dyrektor ZGN.
Od tamtego czasu zapad³a
zas³ona milczenia… Warto do
sprawy wróciæ, zw³aszcza w
kontekœcie realizowanego
obecnie Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji Pragi.
Realizowanego, równie¿
zasobami tutejszego ZGN….
M
Protokó³ pokontrolny jest
dostêpny w wersji elektronicznej
na stronie www.ngp.pl

rekrutacja na te etaty, poniewa¿
nie zg³asza³y siê osoby z potrzebnym doœwiadczeniem.
Ale sytuacja siê systematycznie poprawia i Praga Pó³noc
nie jest ju¿ na szarym koñcu
w stawce 18 warszawskich
dzielnic – uspokaja³ Dariusz
Kacprzak.
Przywo³ana przez radnego
Kamila Ciepieñko medialna
wypowiedŸ profesora Na³êcza,
odzwierciedlaj¹ca typowe
negatywne stereotypy na
temat mieszkañców Pragi
sta³a siê przyczynkiem do
dyskusji. Wszyscy siê zgodzili,
¿e nale¿y zaprotestowaæ
przeciwko powielaniu takich
stereotypów. Radni dowodzili,
¿e Praga aspiruje do bycia
dzielnic¹ inteligenck¹. Burmistrz
Kacprzak wyrazi³ przekonanie, ¿e dzia³ania zarz¹du w
sferze edukacji spowoduj¹, ¿e
wkrótce tak siê stanie.
Radnych interesowa³ te¿
temat dzikiej reprywatyzacji.
Zarz¹d, niestety, nie dysponowa³ wiedz¹, ile z obecnie
prowadzonych przez prokuraturê postêpowañ dotyczy
praskich nieruchomoœci. Byæ
mo¿e jednak bêdzie mo¿liwe
uregulowanie w³asnoœci
przez wykup od innych podmiotów ich udzia³ów np. w
budynkach przy Targowej 64
czy Kawêczyñskiej 37. Jeœli
ten mechanizm zadzia³a,
bêdzie mo¿liwy do wdro¿enia
i w innych miejscach – wyjaœnia³ burmistrz Wojciech
Zab³ocki. Udzieli³ te¿ informacji na temat Strzeleckiej 46.
Wszyscy poszkodowani z
powodu budowy metra mieszkañcy wiekowej kamienicy
zostali ju¿ przekwaterowani.
Remont budynku bêdzie
przeprowadzony dopiero po
powstaniu przebiegaj¹cego
pod nim tunelu metra.
Do lutego przysz³ego roku ma
byæ gotowy projekt nowego
przedszkola przy ul. Wrzesiñskiej.
Na jego realizacjê przeznaczono 6 mln z³ w podziale na
3 lata. Tymczasem na pó³kê
trafi³ projekt przedszkola na
Markowskiej. Dzielnicy nie staæ
na jego realizacjê, której koszt
oszacowano na 14 milionów.
Kr.

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

Ho³d weteranom
Obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej i
ustanowionego przez ONZ Miêdzynarodowego Dnia
Weterana mia³y na Targówku bardzo uroczysty przebieg.
Zaczê³y siê w po³udnie od z³o¿enia kwiatów na Cmentarzu
Bródnowskim w kwaterze 114H na mogi³ach ok. 400
¿o³nierzy poleg³ych w obronie pó³nocnych rubie¿y
Warszawy w 1939 roku. O godz. 13.30 przed Urzêdem
Dzielnicy zebrali siê przedstawiciele w³adz Targówka,
kombatanci, cz³onkowie organizacji spo³ecznych; uczniowie
z 17 pocztów sztandarowych i harcerze z 209. Dru¿yny
ZHP utworzyli kr¹g.

Po odegraniu hymnu pañstwowego ho³d bohaterom,
dziêki którym jesteœmy dziœ
wolni, z³o¿y³ przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Krzysztof
Miszewski. Uk³on i podziêkowanie kombatantom z³o¿y³
te¿ burmistrz S³awomir
Antonik, który zaznaczy³
m.in. „Historia lubi siê powtarzaæ. Obyœmy nie musieli
tego doœwiadczyæ.”
„Rocznicê 1 wrzeœnia pamiêtam dlatego, ¿e wówczas
¿o³nierze wojska polskiego
podjêli nierówny bój z niemieckim naje¿d¿c¹. /…/ Bohaterstwo ¿o³nierzy wrzeœnia
1939 roku i uczestników wojennych zmagañ w latach
1939-45 zobowi¹zuj¹ nas do
pamiêci, oddania im nale¿nego ho³du” – powiedzia³ p³k
Czes³aw Lewandowski, przewodnicz¹cy Spo³ecznej Rady
Kombatanckiej. Przypomnia³,
¿e Polaków zawiod³y zawarte
przed 1939 rokiem sojusze
wojskowe. „Dzisiejsza rocznica
to droga do oddania ho³du
wszystkim poleg³ym, zamordowanym i okaleczonym w
tej wojnie Polkom i Polakom,
gdy¿ ich ofiara stanowi³a
jedno z ogniw koñcowego
zwyciêstwa.”
Z Targówkiem zwi¹zanych
jest dwóch ¿o³nierzy wrzeœnia
1939: mjr Marian S³awiñski
i prof. gen. dywizji Jerzy
Modrzewski.
Wieñce przed obeliskiem
ku czci poleg³ych w wojnie
z³o¿yli: cz³onkowie zarz¹du i
Rady dzielnicy Targówek,
kombatanci, przedstawiciele
Towarzystwa Przyjació³
Warszawy, Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów, Platformy Obywatelskiej, Stowarzyszenia
„Nasz Targówek”, Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Bródno”,
Prawa i Sprawiedliwoœci,
PGR „Bródno”, SM „Bródno”
osiedle Podgrodzie.
Na wniosek Spo³ecznej
Rady Kombatanckiej uhonorowano osoby, aktywnie

dzia³aj¹ce spo³ecznie i
wspó³pracuj¹ce ze œrodowiskami
kombatanckimi. Medal 100lecia przy³¹czenia Targówka do
Warszawy wrêczono Jadwidze
Rydzewskiej. Podziêkowanie
za dzia³alnoœæ spo³eczn¹,
patriotyczn¹ i dydaktycznowychowawcz¹ otrzymali:
Tadeusz Poleszak, Regina
Leonowicz, Benedykt Kuprianowicz, Marian Rokosz,
Maria Gadaliñska, Zofia Baryczk, Stanis³awa Perkowska,
Halina Sobociñska i Arkadiusz Stolarski; dyplom uznania: Pawe³ Stachurski oraz
Marian S³owiñski i Regina
G³uchowska.
Za zas³ugi dla Zwi¹zku
Kombatantów uhonorowano
Witolda Harasima, wiceprzewodnicz¹cego Rady
dzielnicy oraz Paw³a Michalca,
wiceburmistrza Targówka.
Kombatancki Krzy¿ Zwyciêstwa otrzyma³ kpt. Edward
Kublik.
W drugiej czêœci uroczystoœci, w sali konferencyjnej
Urzêdu Dzielnicy, minut¹ ciszy
uczczono ofiary II wojny
œwiatowej. Podziêkowania i
¿yczenia weteranom ponownie
z³o¿yli: Krzysztof Miszewski
i S³awomir Antonik. P³k
Czes³aw Lewandowski powiedzia³ m.in.: „Dziœ chyli
my g³owy i oddajemy czeœæ
poleg³ym, okazujemy szacunek
i nale¿ne uznanie ¿yj¹cym,
wszystkim uczestnikom wojny
w latach 1939-45, niezale¿nie
od teatru wojny, na którym
uczestniczyli i formy prowadzonej walki i formacji, w
sk³adzie której walczyli”.
Czêœæ artystyczn¹ uroczystoœci wype³ni³ koncert
zespo³u „Camerata Varsovia”.
Chór pod dyrekcj¹ El¿biety
Siczek zaœpiewa³ 14 pieœni,
przeplatanych recytacjami.
Przy „Pa³acyku Michla”,
„Deszczu jesiennym” i „Sercu
w plecaku” artystów œpiewaj¹co wspierali uczestnicy
uroczystoœci.
K.

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów
www.e-maestro.eu
OPONY - Atrakcyjne ceny
tel. 665-007-515

Bia³o³êka w soczewce
Bia³o³êckie do¿ynki wspó³organizowane przez Urz¹d
Dzielnicy Bia³o³êka i Parafiê Narodzenia Najœwiêtszej Maryi
Panny odby³y siê 4 wrzeœnia, w ostatni¹ niedzielê. W istocie
by³ to piknik rodzinny z bardzo bogatym programem, obejmuj¹cym konkursy i warsztaty artystyczne, prezentacjê placówek oœwiatowych, oœrodków i organizacji charytatywnych,
organizacji po¿ytku publicznego. Imprezie towarzyszy³y targi
¿ywnoœci i koncert zespo³u Teete Malkutakh, wykonuj¹cego
pieœni chrzeœcijañskie w nowych, ciekawych aran¿acjach.
***
W tê sam¹ niedzielê 4 wrzeœnia odby³ siê czwarty ju¿ bia³o³êcki bieg masowy na 10 kilometrów, atestowany przez
PZLA i przewidziany na 1 tys. uczestników. Tegoroczna trasa
przebiega³a ulicami Odkryt¹, Nowodworsk¹, Mehoffera,
Œwidersk¹ i tras¹ Mostu Pó³nocnego. Start i meta znajdowa³y
siê w Parku Picassa. W stosunkowo niedrogich pakietach
startowych znalaz³y siê tym razem m.in. opaski na g³owê i
przydatne saszetki na rêkê, w których mo¿na umieœciæ np.
klucze. Bieg masowy zwykle generuje pewne utrudnienia komunikacyjne, polegaj¹ce na czasowym wy³¹czaniu z ruchu
okreœlonych ulic. Tak by³o i tym razem. Mieszkañcy wybaczyli.
***
3 wrzeœnia w osiedlu Choszczówka odby³ siê piknik
koñcz¹cy wakacje, zorganizowany przez mieszkañców dla
mieszkañców, we wspó³pracy z Urzêdem Dzielnicy Bia³o³êka,
Urzêdem m.st. Warszawy i Galeri¹ B.S. Projekt imprezy
zosta³ zg³oszony w ramach bud¿etu partycypacyjnego 2016.
W trakcie pikniku odby³ siê wernisa¿ prac plastycznych, które
powsta³y podczas rodzinnego pleneru artystycznego. Do tañca
przygrywa³ „Zawo³any sk³ad weselny” – zespó³ wykonuj¹cy
polsk¹ muzykê tradycyjn¹.
***
1 wrzeœnia 14761 m³odych bia³o³êczan rozpoczê³o nowy rok
szkolny 2016/2017. 11202 to uczniowie szkó³ podstawowych,
3200 to gimnazjaliœci, zaœ 359 to licealiœci. W gimnazjum nr
164 im. Polskich Olimpijczyków przy Ostródzkiej goœci³a w
tym dniu kajakarka Dorota Kuczkowska, mistrzyni olimpijska
z Pekinu 2008, zawodniczka klubu Spójnia Warszawa, na co
dzieñ trenuj¹ca na Kanale ¯erañskim.
Jeszcze we wrzeœniu w dzielnicy zostanie oddane do u¿ytku
przedszkole przy Hemara. Po jego rozbudowie powsta³y
4 nowe oddzia³y dla 100 dzieci. Równie¿ we wrzeœniu, po
modernizacji i adaptacji, otwarta zostanie filia szko³y podstawowej przy Sprawnej z 4 salami dydaktycznymi dla uczniów
klas 0 - 1, zapleczem sanitarnym, œwietlic¹ i jadalni¹, docelowo
przeznaczona dla 100 uczniów.
***
W zwi¹zku z nowym rokiem szkolnym i koñcem wakacji
Zarz¹d Transportu Miejskiego wprowadzi³ kilka sta³ych
zmian w komunikacji, dotycz¹cych m.in. Bia³o³êki.
Przywrócone zosta³o kursowanie linii 304, 332, 334, a tak¿e
oznaczonych w rozk³adach jazdy odwo³anych kursów, w tym
szkolnych, linii 326. Zmieni³y siê rozk³ady jazdy linii 101, 112,
120, 126, 132, 152, 176, 186, 509, 511, 518, 527, E-8, E-9,
723, 731, 735. Utrzymana zosta³a trasa objazdowa autobusu
516. Nadal obowi¹zuje zawieszenie kursowania tramwaju
nr 41 i autobusów linii 314 i 426.
***
Do 9 wrzeœnia potrwaj¹ prace remontowe 350-metrowego
odcinka ulicy Calineczki (od Ruskowego Brodu) i
290-metrowego odcinka ulicy Babinicza (od Ostródzkiej).
Prace obejmuj¹ poszerzenie jezdni i wykonanie nowych
nak³adek mineralno-asfaltowych na istniej¹cych nawierzchniach, wykonanych z destruktu asfaltowego. Mieszkañcy obu
ulic z pewnoœci¹ odczuj¹ poprawê.
***
10 wrzeœnia, w najbli¿sz¹ sobotê, odbêdzie siê turniej pi³ki
no¿nej w kategorii open dla osób urodzonych w 2000 i
starszych. Impreza odbêdzie siê na boisku zewnêtrznym Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu przy Strumykowej. Turniej rusza
o godzinie 10:00. Do rozgrywek mog¹ siê zg³aszaæ dru¿yny
sk³adaj¹ce siê 5 zawodników g³ównych, bramkarza, dwóch
zawodników rezerwowych i pe³noletniego opiekuna. Mailowe
zg³oszenie dru¿yny na adres: pilkanozna@bos.waw.pl powinno
zawieraæ nazwê dru¿yny, imiona, nazwiska i daty urodzenia
zawodników, imiê i nazwisko opiekuna. Nabór trwa do
9 wrzeœnia, do godz. 14:00. Warto siê spieszyæ, bowiem
decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Pula jest ograniczona. W
rozgrywkach mog¹ wzi¹æ udzia³ maksymalnie 32 dru¿yny.
Mailowe zg³oszenie trzeba jeszcze osobiœcie potwierdziæ w
dniu turnieju miêdzy 9:00 a 9:45.
Zebra³a i opracowa³a (egu)

Parali¿ komunikacyjny na Bia³o³êce

planem, ma
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dokoñczenie ze str. 1

s¹siednich ulicach zostan¹
ukoñczone wraz z oddaniem
do u¿ytku Galerii Pó³nocnej,
czyli w po³owie 2017 roku.
Ruch rzeczywiœcie nie zosta³
przerwany, ale w zwi¹zku z
przebudow¹ prowadzon¹
przez GTC nie funkcjonuj¹
przystanki przy ul. Myœliborskiej i Milenijnej. Autobusy
je¿d¿¹ objazdami, np. autobus 518 jedzie Myœliborsk¹,
za koœcio³em skrêca w
Æmielowsk¹ i wyje¿d¿a na
Modliñsk¹ za ratuszem,
w¹sk¹ uliczk¹ Produkcyjn¹.
Zmienion¹ trasê maj¹ tak¿e
autobusy 509 i 186.
Jakby tych perturbacji
drogowych by³o ma³o, 21
sierpnia ruszy³ kolejny etap
budowy trasy tramwajowej na
odcinku miêdzy ulic¹ Stefanika

a pêtl¹ autobusow¹ na Nowodworach. Oprócz budowy
torowiska tramwajowego, na
tym etapie planowane jest
wyremontowanie istniej¹cej
jezdni ulicy Œwiatowida. Przebudowany zostanie tak¿e uk³ad
drogowy na skrzy¿owaniu
Œwiatowida ze Strumykow¹ oraz
na odcinku od ul. Ksi¹¿kowej
do Stefanika. W zwi¹zku z
tym skrzy¿owania: ul. Œwiatowida z ul. Stefanika oraz
Œwiatowida ze Strumykow¹
zosta³y zamkniête dla ruchu,
a komunikacja poprowadzona
objazdami bocznymi ulicami:
Odkryt¹, Strumykow¹ i Mehoffera.
Jednoczeœnie, w celu
usprawnienia ruchu, rondo
Ligi Morskiej i Rzecznej zamieniono w zwyk³e skrzy¿owanie Œwiatowida z ulic¹
Hanki Ordonówny, ale nie

dzia³a tam jeszcze sygnalizacja
œwietlna, w czasie najwiêkszego natê¿enia jest tam po
prostu niebezpiecznie. Ulice,
którymi autobusy obje¿d¿aj¹
zamkniête odcinki Œwiatowida
s¹ w¹skie. W godzinach
szczytu tworz¹ siê gigantyczne
korki. Dojazd do pracy w
Œródmieœciu zajmuje co
najmniej 1,5 godziny.
Ponadto, z niewiadomych
przyczyn, zawieszone zosta³o
kursowanie niektórych autobusów, np. 314 i 426. Autobus
314 dowozi³ ludzi z nowodworskich osiedli do mostu
Marii Curie-Sk³odowskiej.
M³odzie¿ doje¿d¿a³a nim do
gimnazjum przy ul. Picassa,
tak wiêc brak tej linii dotkliwie
odczuwa wielu pasa¿erów.
Budowa linii tramwajowej
na Nowodwory, zgodnie z

lutego 2017 roku. Czy to
oznacza, ¿e 5 miesiêcy trwaæ
bêdzie ten komunikacyjny
horror? Co do tego, ¿e budowa linii tramwajowej jest
konieczna, wszyscy s¹ zgodni,
ale dlaczego rozpoczê³a siê
dopiero pod koniec wakacji –
trudno zrozumieæ. Mo¿na
by³o przecie¿ wykorzystaæ
miesi¹ce, kiedy natê¿enie
ruchu jest mniejsze. Miejmy
nadziejê, ¿e inwestycja przynajmniej siê nie opóŸni i rzeczywiœcie wraz z pocz¹tkiem
lutego skoñcz¹ siê objazdy i
ograniczenia w ruchu. Nale¿y
siê jednak pewnie liczyæ z
likwidacj¹ niektórych linii
autobusowych.
Szczegó³owe informacje o
zmianach w funkcjonowaniu
komunikacji na Bia³o³êce
mo¿na znaleŸæ na stronach:
www.bialoleka.waw.pl oraz
www.ztm.waw.pl.
JK
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Wojna parkingowa
na Olszowej
dokoñczenie ze str. 1

Wydzia³ nie chce konfliktów,
ale musi siê kierowaæ przepisami
prawa i wy¿szym dobrem, a
le¿y ono w bezpieczeñstwie
pieszych i utrzymaniu potrzebnych
wszystkim mieszkañcom zielonych terenów publicznych. Z
otrzymanych informacji wynika, ¿e urzêdnicy s¹ gotowi
przesun¹æ nieco wygrodzenie,
umo¿liwiaj¹c lepszy dojazd do
budynku, ale usuwane samowolnie s³upki bêd¹ uzupe³niane. Problemy parkingowe w
kwartale Olszowa, Panieñska,

K³opotowskiego pog³êbia
budowa rozpoczêta ostatnio
przy Olszowej 14. W zwi¹zku
z poszerzeniem pasa drogowego dla samochodów budowy
zlikwidowano parkowanie przy
Olszowej na dojeŸdzie do
posesji. Warto przy tej okazji
zaznaczyæ, ¿e wiêkszoœci problemów z parkowaniem nie da siê
zaradziæ w prosty sposób, bowiem
wynikaj¹ one z nadmiaru samochodów. W Warszawie jest
ich obecnie ju¿ dwukrotnie
wiêcej ni¿ w Berlinie.
Kr.

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
10.09 (sobota) godz. 12.00-16.00 - Dni Targówka organizowane
przez Dzielnicê Targówek m.st. Warszawy – DK Zacisze
zaprasza do swojego stoiska w Parku Bródnowskim na zajêcia
plastyczne i prezentacjê oferty na sezon 2016/2017.
11.09 (niedziela) godz. 16.00-18.00 - Otwarta Niedziela Artystyczna:
pe³na informacja o ofercie na sezon 2016/2017, mo¿liwoœæ
poznania wszystkich instruktorów i bezpoœredniej rozmowy o
prowadzonych zajêciach, zapisy na warsztaty i zajêcia.
13.09-3.10 - Wystawa plakatów nagrodzonych w Miêdzynarodowym Konkursie na Plakat Filmowy w Galerii DK Zacisze.
18.09 (niedziela) po mszy œw. o godz. 12.00 - Festyn parafialny w
koœciele œw. Rodziny na Zaciszu. DK Zacisze zaprasza do swojego
stoiska na zajêcia plastyczne i prezentacjê oferty na sezon 2016/2017.
18.09 (niedziela) godz. 17.00 - Koncert „Piosenki Dwudziestolecia Miêdzywojennego” – niezapomniane przeboje czyli z
polsk¹ piosenk¹ rozrywkow¹ przez XX wiek. Wstêp wolny.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Warszawy,
Edukacji, Studentów i Tolerancji „WEST”.
21.09 (œroda) godz. 18.00 - Koncert Wojciecha D¹browskiego w
ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro. Wstêp wolny.
24.09 (sobota) Warsztaty w ramach cyklu „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.
- Balet w pigu³ce – przygoda z tañcem klasycznym i chwila w
bajkowym œwiecie. Godz. 12.00. Zajêcia bezp³atne dla dzieci w wieku
5-7 lat realizowane w ramach Bud¿etu Partycypacyjnego 2016.
24.09 (sobota) godz. 11.00-14.00 - Wycieczka po ogrodach
Zacisza. Niezwyk³e miejsca, historie, ciekawostki dotycz¹ce roœlin.
Pocz¹tek spaceru (zbiórka): Dom Kultury Zacisze. Wstêp wolny.
24.09 (sobota) - Œwiat musicalu – start projektu rewitalizacyjnego
finansowanego ze œrodków Funduszu Animacji Kultury.
25.09 (niedziela) godz. 17.00 - Ogród moje hobby. Rozstrzygniêcie konkursu na najpiêkniejsze ogrody Zacisza, prezentacja
multimedialna ogrodów. Organizatorzy: Rada Osiedla Zacisze,
Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dom Kultury Zacisze.
26-30.09 (poniedzia³ek-pi¹tek) godz. 10.00-15.00 - Zapisy
na Uniwersytet Trzeciego Wieku DK Zacisze.
28.09 (œroda) godz. 11.00 - Uroczyste otwarcie Placu Zabaw
przy DK Zacisze. Budowê zrealizowano w ramach Bud¿etu
Partycypacyjnego 2016.
28.09 (œroda) godz. 14.00 - Dzieñ Sybiraka - Szósta rocznica nadania
Ko³u imienia Œw. Arcybiskupa Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego.
ZAPISY DO WSZYSTKICH SEKCJI DZIA£AJ¥CYCH W DK „ZACISZE”.

Stra¿ackie wspomnienia
W sobotê 10 wrzeœnia o godz. 11 w remizie Jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej nr 15 Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Warszawie przy ul. M³odzieñczej 5/7 nast¹pi otwarcie
wystawy „STRA¯ACKIE WSPOMNIENIA. Z DZIEJÓW
OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ NA ZACISZU 1930-1960”.
Czarnobia³e fotografie tworz¹ opowieœæ o tradycji i historii
ochotników stra¿y lat 40-tych i 50-tych na Zaciszu. Wystawa
jest ho³dem z³o¿onym stra¿akom OSP, wspomnieniem ich
ofiarnej s³u¿by dla swej ma³ej ojczyzny – Zacisza.
Dzieje Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej na Zaciszu s¹ wyj¹tkowym
przyk³adem ofiarnoœci w s³u¿bie zagro¿enia ogniem oraz lokalnego,
stra¿ackiego patriotyzmu. To opowieœæ o stra¿ackiej spo³ecznoœci
w powojennej wsi Zacisze. Z czarnobia³ych fotografii przemawiaj¹
zamkniête w kadrze zdarzenia z ¿ycia stra¿aków. Dziadkowie i ojcowie
dzisiejszych mieszkañców Zacisza, cz³onkowie OSP tworzyli
codzienn¹ historiê jednocz¹c mieszkañców wokó³ remizy, inicjowali
kolejne budowy obiektów, dziêki czemu ¿ycie po wojnie sta³o siê
³atwiejsze i bogatsze kulturowo. Wyra¿amy g³êboki szacunek i uznanie
cz³onkom Ochotniczej Stra¿y, którzy pozostaj¹c wierni gaœniczej
s³u¿bie w aktywny sposób przyczynili siê do rozwoju Zacisza. Minê³o
kilkadziesi¹t lat, nie wszystkich stra¿aków ze zdjêæ wystawy uda³o
siê rozpoznaæ, mo¿e uda siê to rodzinom z Zacisza?
Serdecznie zapraszamy do wspó³uczestniczenia w otwarciu
wystawy promuj¹cej historiê lokalnej spo³ecznoœci.

Kto powiedzia³, ¿e seniorzy nie wiedz¹, co to Facebook?
Fundacja Zaczyn przeszkoli 300 warszawiaków w korzystaniu
z nowych technologii.
Nowe technologie s¹ obecne ju¿ we wszystkich obszarach komunikacyjnych. Nawet czytaj¹c gazetê czy ogl¹daj¹c telewizjê, najstarsi
z nas spotykaj¹ siê z niezrozumia³ymi dla siebie komunikatami: „ZnajdŸ
nas na Facebooku”, „Wiêcej na blogu www.”, „Pose³ zatweetowa³”,
„Napisz do nasz maila”. Niezrozumia³e komunikaty budz¹ niepokój i
tworz¹ bariery spo³eczne. Fundacja Zaczyn dbaj¹c o aktywnoœæ
spo³eczn¹ osób 60+ zorganizowa³a kurs komputerowy „@ktywni 60+”,
dziêki któremu 300 najstarszych warszawiaków zdobêdzie niezbêdne
umiejêtnoœci w podstawowym u¿ytkowaniu komputera i internetu. Od
dziœ na œwi¹teczny obiad zaproszenie dostaniemy mailem.
- Kursy podstawowe dla seniorów maj¹ przede wszystkim pokazaæ,
¿e komputer i Internet jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym, w
którym seniorzy mog¹ nie tylko za³atwiæ podstawowe sprawy, jak
wysy³ka e-maila czy napisanie krótkiego pisma, ale tak¿e obejrzeæ
film online. Chcemy oswajaæ komputer i internet, pokazywaæ, ¿e jest
dostêpny dla ka¿dego. Oprócz wiedzy, poœwiêcamy czas na aspekt
psychologiczny. Wiele z barier, które widz¹ osoby starsze, to nie tylko
brak konkretnej wiedzy „Jak coœ zrobiæ?”, ale przeszkody zwi¹zane z
obawami, lêkami czy pytaniem „Po co mi to?”. Stawiamy na jakoœæ wa¿ne, aby nabyte kompetencje pozosta³y na d³u¿ej – t³umaczy Magdalena Foryœ, koordynatorka warsztatów z zakresu edukacji cyfrowej.
Na (bezp³atne!) kursy mo¿na wci¹¿ siê zapisywaæ, bêd¹ one
odbywaæ siê w kilkunastu dzielnicach, by ka¿dy senior móg³
wybraæ dogodn¹ lokalizacjê: Wawer, Mokotów, Ochota, Praga
Po³udnie, Wilanów, Œródmieœcie, Rembertów, Praga Pó³noc,
Mokotów, Weso³a, Bia³o³êka i Bielany. Wystarczy zadzwoniæ
730 818 405 i siê zapisaæ. Mo¿na tak¿e zapisywaæ swoich
bliskich drog¹ mailow¹: magdalena.forys@zaczyn.org.
www.zaczyn.org
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Bez g³osów przeciwnych
W pierwszej uchwale, podjêtej 31 sierpnia, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwa³y Rady m.st. Warszawy,
zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji dla OSiR Targówek. Podniesienie stawek
wynika m.in. z koniecznoœci wykonania dodatkowych
remontów. Uchwa³a powoduje wzrost dotacji dla zak³adu
bud¿etowego w 2016 roku o 234 387 z³ – do kwoty 2 365 325 z³.
Uchwa³ê poparli wszyscy obecni radni – 15 osób.
Nastêpne uchwa³y dotycz¹ kiewicz, Urszula Suzdalcew i
rozpatrzenia skarg. 9 g³osami, Bo¿ena Winter. Za uchwa³¹
przy 5 wstrzymuj¹cych siê, opowiedzia³o siê 14 radnych,
za bezzasadn¹ radni uznali 1 wstrzyma³ siê od g³osu. K.
skargê pana W.S. na dzia³anie
zarz¹du dzielnicy Targówek,
z przyczyn faktycznych i prawnych. Z tych samych przyczyn,
za bezzasadn¹ uznano skargê
pani J.B. na dzia³ania burmistrza Targówka. Uchwa³ê popar³o 14 radnych, 1 wstrzyma³
siê od g³osu.
W zwi¹zku z rezygnacj¹ Joanny Mroczek z prac w komisji
www.gravic.pl
mieszkaniowej, radni dokonali
Wiktor Szczêsny
zmiany w jej sk³adzie. Teraz
cz³onkami komisji s¹: Andrzej
Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133
D¹browski, Jacek Duczman,
tel. 22 243 95 92, 606 910 993
Micha³ Jamiñski, Jolanta Miœ-
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mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

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 elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio.
Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,
strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201

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
• Drzwi antyw³amaniowe

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

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl
www.drzwiokna.waw.pl

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 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
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 10 sierpnia 2016 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u œciekowego wraz z
odcinkami sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 61 – ul. Modliñskiej na dz. nr ew:
3 z obrêbu 4-01-04, 161/3 z obrêbu 4-01-26 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.

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego 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 uzdrowiciel robi na ciele
eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in.
w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni 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, drêtwieniu 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:
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 21 wrzeœnia
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

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

Prawo i co?
Reakcj¹ na zwalczanie trójpodzia³u w³adzy pañstwa jest
Nadzwyczajny Kongres Sêdziów.
Zaproszony przez swoj¹ alma
mater ani prezydent, ani premier,
ani rz¹d, ani marsza³kowie Sejmu,
Senatu ani szefowie klubów parlamentarnych poza wicemarsza³ek
Barbar¹ Dolniak nie potwierdzili
chêci uczestnictwa. To z³y znak
dla demokracji, poniewa¿ ruszy³a realizacja marzeñ Putina o
sk³óceniu i zad³u¿eniu Polski i
rozmontowania Unii Europejskiej.
Powróæmy do dioksyn. Dioksyny
w sferze publicznej kojarz¹ mi
siê nieodmiennie z narodow¹
g³upot¹. Od lat g³oszone jest has³o:
palisz œmieci - nie masz dzieci.
Poniewa¿ zbli¿a siê sezon jarania
opon, œmieci, plastików w piecach i
kominkach, chcia³bym przedstawiæ
pierwszemu i drugiemu sortowi
twarde tezy toksykologów.
Najwa¿niejsze: wyeliminowanie
trucizn w ca³oœci z naszego ¿ycia
jest ju¿ niemo¿liwe! Mo¿emy jedynie dbaæ o siebie na zasadzie „ja
o ciebie, ty o mnie”, bo dioksyny
to po³¹czenie chloru i benzenu.
De facto s¹ to gazy bojowe.
•ród³em s¹ emisje szkodliwych gazów z ka¿dego procesu
spalania, œcieki przemys³owe,
pralnie chemiczne, ruch uliczny,
œcierane opony, spaliny, przemys³ papierniczy, metalowy, wydobywanie rud metali i gazu.
Powiêkszamy toksykozê
przez nasz durny nawyk spalania œmieci, opon, plastiku,
resztek ogrodowych.

Dlaczego nie wolno spalaæ
odpadów? Ano dlatego, ¿e
ogniska, kominki i piece domowego u¿ytku osi¹gaj¹ temperatury pomiêdzy 400 a 600 st.
Celsjusza. Dok³adnie w tym
zakresie powstaje najwiêcej
dioksyn. Przypomnê - dioksyny
to po³¹czenie gazów bojowych
- chloru i benzenu. Nie wolno
paliæ tego, co powinno byæ
segregowane i wywiezione.
S¹ oczywiœcie nowoczesne
spalarnie odpadów. Jednak¿e
temperatura racjonalnego spalania jest wielokrotnie wy¿sza,
a emitowane gazy filtrowane.
Dioksyny s¹ w powietrzu,
wodzie i glebie. Wszêdzie.

Plony, miêso, owoce, warzywa,
zbo¿a zawieraj¹ czynniki
wszechobecnej i postêpuj¹cej
impotencji i bezp³odnoœci nas,
naszych dzieci i wnucz¹t. Czy
dziwi tak wielka dynamika
wzrostu zachorowañ u ludzi i
zwierz¹t na nowotwory w
zwi¹zku ze spo¿ywaniem
pokarmów, mleka i soków z
opakowañ wyœcie³anych plastikiem lub plastikow¹ foli¹ …
moje dziesiêcioletnie serce
pêk³o po œmierci bliskiego w
dzieciñstwie przyjaciela zmar³ego na bia³aczkê. Nowotwór
krwi. Dlaczego? Jedyna bia³aczka z grona bliskich na ca³e
¿ycie do teraz!? Nikt spoœród
s¹siadów i rodziny nie zmar³
na nowotwór. Jedynie Krzyœ. A
teraz? Co rusz wiadomoœæ, ¿e
ktoœ czeka na przeszczep…
Wbrew pozorom, ten tekst nie
jest oderwany od weterynarii,
co udowodniê w nastêpnym
wydaniu. To, co dotyczy nas,
identycznie dotyczy zwierzaków.
Pamiêtajcie o tym.
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ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 40/CP/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na przebudowie sieci ciep³owniczej od komory AW-9/L-6/P-6 do komory AW-9/L-6/P-6/P-1
w technologii preizolowanej na dz. nr ew. 71/21, 71/32, 59/2 obr. 4-07-10 przy ul. Annopol na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Pu³awska 2,
02-566 Warszawa, reprezentowanego przez Monikê Chociaj, z³o¿ony dnia 6 czerwca 2016 r.
- decyzji nr 41/CP/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 200 na dz. nr ew. 12/2, 9, 8/2
z obr. 4-07-10 przy ul. Annopol na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora
Annopol II Sp. z o.o. Sp.k. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, reprezentowanego przez £ukasza
Barana, z³o¿ony dnia 18 maja 2016 r., zmieniony dnia 8 czerwca 2016 r.
- decyzji nr 42/CP/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej DN 100 w drodze dojazdowej na odcinku
od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego w ul. Ostródzkiej do hydrantu za ostatnim projektowanym
przy³¹czem wodoci¹gowym na dz. nr ew. 13/13, 13/14, 52 z obr. 4-16-35 przy ul. Ostródzkiej na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Grzegorza ¯ra³ka, reprezentowanego
przez Roberta Zawadkê, z³o¿ony dnia 23 maja 2016 r., zmieniony dnia 9 czerwca 2016 r.
- decyzji nr 43/CP/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na wymianie i demonta¿u sieci elektroenergetycznej nN na dz. nr
ew. 14/5, 14/29, 16/3, 16/6, 18/23, 18/24, 26/7, 26/8, 27, 43/16 z obrêbu 4-17-05 przy ul.
Brzeziñskiej, Dwusiecznej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora
RWE STOEN OPERATOR Sp. z o. o., ul. Piêkna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowanego
przez Józefa Hamudê, z³o¿ony dnia 23 maja 2016 r., uzupe³niony dnia 13 czerwca 2016 r.
- decyzji nr 44/CP/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na przebudowie magistrali ciep³owniczej „W” i „P” 2x2xDN 700 z kanalizacj¹ teletechniczn¹ wraz z kablem œwiat³owodowym na odcinku od komory po³¹czeniowej za
komor¹ WP-3 do komory WP-0 (do punktów sta³ych rurowych w komorze) – ETAP V, na dz. nr ew.
4, 5/2, 6, 8/1, 8/2, 9, 10/2, 12/6, 19/1, 19/2, 21/6, 21/8, 23/3, 7 z obr. 4-06-15 przy ul. Modliñskiej,
Elektronowej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Veolia Energia
Warszawa S.A. ul. Pu³awska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowanego przez Katarzynê Jab³oñsk¹,
z³o¿ony dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniony dnia 15 czerwca 2016 r. oraz 16 czerwca 2016 r.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 (pokój 305 i 308), w poniedzia³ki
w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00. Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê w
terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji,
okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ dowody
uzasadniaj¹ce to ¿¹danie. Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty. Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po
up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Prosto z mostu

To idzie m³odoœæ
Z opóŸnieniem wczyta³em siê w przyjêty
w styczniu br. program „M³oda Warszawa.
Miasto z klimatem dla m³odych 2016-2020”.
Nomen omen, to jeden z m³odszych programów strategicznych stolicy. Niektóre z nich,
ze „Strategi¹ rozwoju m.st. Warszawy” na
czele, w tym tak¿e polityka rozwoju
systemu wodoci¹gowo-kanalizacyjnego i
polityka energetyczna miasta, s¹ zupe³nie
stareñkie, gdy¿ zosta³y uchwalone jeszcze
w czasach rz¹dów PiS w Warszawie.
Otó¿ muszê przyznaæ, ¿e strategia dla
m³odzie¿y jest ca³kiem nowoczesna i
profesjonalna. Doœæ precyzyjnie formu³uje
cele programu, nie popadaj¹c nadmiernie w
wodolejstwo politologiczno-menad¿erskiej
nowomowy. Wymienia iloœciowe wskaŸniki

realizacji tych celów, takie jak np. liczba
sta¿y dla m³odych ludzi, liczba projektów
zg³aszanych przez m³odzie¿ czy choæby liczba
miejskich stref wi-fi. Szkoda, ¿e dokument
nie okreœla wartoœci tych wskaŸników, ani
przed, ani po realizacji programów.
Strategia wprowadza zasady zarz¹dzania
projektowego, niestety bez oparcia w zewnêtrznych mechanizmach. Na przyk³ad, ani
program, ani wchodz¹ce w jego sk³ad modu³y
i projekty, nazwane i nienazwane, nie maj¹
mieæ przyznanych w³asnych bud¿etów. Enigmatyczne stwierdzenie, i¿ œrodki finansowe na
realizacjê programu zostan¹ zabezpieczone w
bud¿ecie Centrum Komunikacji Spo³ecznej, kilku
biur urzêdu miasta oraz w bud¿etach dzielnic,
nie wyjaœnia nic w tym wzglêdzie, co wiêcej,

wydaje siê to sprzeczne z lansowan¹ przez
w³adze miasta, sk¹din¹d s³uszn¹, formu³¹
bud¿etu zadaniowego.
Wszystko to s¹ jednak stosunkowo drobne
zastrze¿enia. Na pewno „M³oda Warszawa”
stanowi powiew œwie¿oœci w zatêch³ej biurokracji miasta sto³ecznego. Nie mogê powstrzymaæ siê od refleksji, ¿e jest to kolejny
sukces „zza grobu” referendum z 2013 r., w
którym m.in. zarzucaliœmy Hannie Gronkiewicz-Waltz brak myœlenia strategicznego o
mieœcie i o jego priorytetach. To wyraŸnie
uleg³o zmianie. Mam nadziejê, ¿e zmiana ta
przetrwa nawet najbardziej radykalne roszady
polityczne we w³adzach miasta.
Pewn¹ niespodziank¹ by³o dla mnie wyci¹gniête z pierwszej czêœci programu, czyli z diagnozy sytuacji, stwierdzenie, i¿ Praga Pó³noc obok Rembertowa i Weso³ej - nale¿y do najbardziej m³odzie¿owych dzielnic Warszawy.
Udzia³ m³odzie¿y w wieku 13-26 lat w ogólnej
liczbie mieszkañców wynosi œrednio w ca³ej
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Ciê¿ki los pieszego

stolicy 13,9%, a na Pradze Pó³noc m³odzie¿y
jest a¿ 15,5%. M³od¹ dzielnic¹ jest te¿, wbrew
stereotypowi, Ochota (15,1% m³odzie¿y), a najmniej m³odych ludzi mieszka w Wilanowie
(12,7%), w Ursusie i na Mokotowie (po 13,0%).
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Zd¹¿yæ przed z³¹ zmian¹
Od 1 stycznia 2017 r. ma zacz¹æ obowi¹zywaæ nowa ustawa, dotycz¹ca przekszta³cenia
u¿ytkowania wieczystego gruntów w prawo
w³asnoœci. Wiele wskazuje na to, ¿e dla sporej
grupy mieszkañców bêdzie ona niekorzystna.
To ju¿ ostatni moment, aby mogli oni dokonaæ
przekszta³cenia jeszcze na starych warunkach.
Zgodnie z obecnymi przepisami koszt
przekszta³cenia u¿ytkowania wieczystego gruntu
w prawo w³asnoœci równy jest ró¿nicy miêdzy
wartoœci¹ prawa w³asnoœci a u¿ytkowania
wieczystego gruntu pomniejszonej o przys³uguj¹ce bonifikaty. Spróbujmy oszacowaæ tê
kwotê dla mieszkañców, którzy s¹ wspó³u¿ytkownikami wieczystymi gruntu od 20 lat,
posiadaj¹cymi odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu.

W tym przypadku ró¿nica wartoœci prawa
w³asnoœci i u¿ytkowania wieczystego gruntu
wynosi 22-24% (algorytm z rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z 21.09.2004 r.) wartoœci
prawa w³asnoœci gruntu. Zgodnie z obecnymi
przepisami maj¹ oni prawo do bonifikaty w
wysokoœci 60% plus 1% procent za ka¿dy
rok u¿ytkowania wieczystego, a wiêc w
naszym przypadku jest to 80%. Czyli ca³a
op³ata za przekszta³cenie wyniesie mniej ni¿
5% wartoœci gruntu, co jest równe mniej ni¿
5-krotnoœci op³aty rocznej za u¿ytkowanie
wieczyste gruntu ponoszonej obecnie przez
mieszkañców. Jeœli zatem ktoœ obecnie
p³aci 400 z³ rocznie op³aty za u¿ytkowanie
wieczyste gruntu, to za przekszta³cenie

powinien zap³aciæ ok. 2 tys. z³ (pamiêtajmy
jednak, ¿e aktualizacja wyceny gruntu mo¿e
tê roczn¹ op³atê zmieniæ).
Ile zap³ac¹ ci sami mieszkañcy wed³ug
nowych przepisów? Bêd¹ musieli ponosiæ op³atê
roczn¹ za u¿ytkowanie wieczyste przez okres
20 lat (jest to liczba lat wpisana na sztywno w
projekcie ustawy). Je¿eli uiszcz¹ ca³¹ kwotê
od razu, otrzymaj¹ upust 50%, czyli zap³ac¹
10-krotnoœæ ponoszonej obecnie op³aty za
u¿ytkowanie wieczyste. Czyli jeœli ktoœ p³aci
teraz 400 z³ rocznie, to bêdzie musia³ albo
wyj¹æ z kieszeni od razu 4 tys. z³ albo zap³aciæ
przez 20 lat równowartoœæ kwoty 8 tys. z³.
A wiêc od 2 do 4 razy wiêcej ni¿ zgodnie z
obecnymi przepisami.

Praski folwark

„Albo staniemy na zasadach,
albo nie staniemy wcale”
– Margaret Thatcher
Reprywatyzacja w Warszawie poruszy³a
mieszkañców stolicy i odbi³a siê szerokim
echem w ca³ej Polsce, co znalaz³o równie¿
odzwierciedlenie w przebiegu obrad Rady
Warszawy na nadzwyczajnej sesji. Du¿o
mówi siê o odpowiedzialnoœci, zmianach,
pada wiele zarzutów, wiele obraŸliwych s³ów.
Czy¿by koniec ery zamiatania pod dywan?
Koniec spirali kolesiostwa, nepotyzmu i
marnotrawstwa? Miejmy nadziejê, ¿e
proces obejmie równie¿ Pragê Pó³noc!
Miar¹ dojrza³oœci i m¹droœci cz³owieka
jest umiejêtnoœæ wziêcia odpowiedzialnoœci
za swoje postêpowanie.
Czy transparentnoœæ i przejrzystoœæ s¹
w stanie faktycznie zdominowaæ politykê,
szczególnie tê na poziomie samorz¹dów
lokalnych tak, aby mieszkañcy nie mieli
w¹tpliwoœci co do intencji i sposobów realizacji zadañ w sposób jasny i uczciwy? Czy
istniej¹ szanse na odpartyjnienie samorz¹dów
lokalnych i przywrócenie zasady, ¿e radni
powinni pracowaæ w interesie mieszkañców,
a nie realizowaæ programy partyjne?
Kiedy zarz¹d i koalicja rz¹dz¹ca na
Pradze Pó³noc otworzy siê na problemy
mieszkañców? Kiedy zacieœni¹ wspó³pracê
z lokalnymi organizacjami spo³ecznymi,
celem realizacji postulatów i pomocy w
rozwi¹zywaniu dylematów? Czy staæ ich
tylko i wy³¹cznie na monologi ze sceny podczas
imprez kulturalno-rozrywkowych?
A przecie¿ materii do rozwi¹zania w
dzielnicy jest wiele; chocia¿by ile rodzin i jak

d³ugo oczekuje na przydzia³ lokalu komunalnego, ile rodzin oczekuje na pod³¹czenie
ciep³a sieciowego w zajmowanych lokalach,
ile rodzin oczekuje po otrzymaniu skierowania na remont pustostanu, czy w koñcu,
jak wiele rodzin oczekuje na naprawê/
wymianê prozaicznie uszkodzonego okna.
Nie omawia siê zagro¿eñ w realizacji dzielnicowych inwestycji, zaplanowanych na
rok 2016, których wykonanie na koniec I
pó³rocza 2016 roku kszta³tuje siê na poziomie
0% lub 1%. Nie omawia siê dzia³añ zarz¹du,
celem zmniejszenia niedoboru lokali komunalnych, powsta³ego w wyniku reprywatyzacji, zwrotu budynków do m.st. Warszawy
z przeznaczeniem na TBS, czy te¿ wydanych
opinii PINB-u. Nie omawia siê potencjalnie
wprowadzonych procedur w nadzorowanych
jednostkach bud¿etowych dla zapewnienia
poprawy jakoœci stanu technicznego pozosta³ych w dyspozycji budynkach komunalnych. Potencjalnie, poniewa¿ efekty nie s¹
widoczne. Jak oceniæ bowiem zarz¹dzanie
ZGN w dzielnicy Praga Pó³noc, jeœli od 1,5
roku nie znalaz³y siê œrodki finansowe na
zabezpieczenie odpadaj¹cych p³ytek balkonowych, stwarzaj¹cych zagro¿enie dla przechodniów, czy te¿ na pomalowanie zardzewia³ej bramy wjazdowej, a remont klatek
schodowych trwa od 9 miesiêcy i koñca nie
widaæ. Nie wspomnê o drobiazgach takich,
jak trwaj¹ca od 8 miesiêcy zwyk³a regulacja
wymienionych drzwi w pomieszczeniach
wspólnych. Czy w wyniku prowadzonego

przez zarz¹d dzielnicy nadzoru ocenê
nienale¿ytej starannoœci zg³oszono do
prze³o¿onych - ratusza? Nie omawia siê
przyczyn opóŸnieñ w prowadzonych - i
szeroko nag³aœnianych - pracach rewitalizacji
Pragi. Wykonanie zadañ rewitalizacja obszaru Starej i Nowej Pragi na poziomie 0%.
Czy¿by kolejny tzw. czubek góry lodowej?
Na koniec, w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi
siê wyborami do Rady Kolonii Z¹bkowska
(10-11.09.2016) zachêcam wszystkich
mieszkañców kolonii do g³osowania. Nie
nale¿y dopuœciæ do odebrania ostatniej
mo¿liwoœci decydowania o w³asnym losie.
Rada kolonii to najni¿szy szczebel
samorz¹du lokalnego.
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Powy¿sze wyliczenia s¹ uproszczone i oparte
s¹ na obecnym projekcie ustawy. Nale¿y osobno rozpatrywaæ sytuacjê osób ze spó³dzielczym
prawem do lokalu; nie wiemy te¿ nic o potencjalnych bonifikatach, jakich mo¿e udzieliæ miasto. Jest to temat z³o¿ony i ka¿dy przypadek
nale¿y rozpatrywaæ osobno. Niemniej zachêcam spó³dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe do
zainteresowania siê nim i wznowienia zawieszonych postêpowañ przekszta³cenia, bo le¿y
to w interesie mieszkañców.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie
„Inicjatywa Mieszkañców Warszawy”
Ko³o „Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

Na pocz¹tku wakacji jednej z praskich
rodzin zawali³ siê œwiat. Zginê³a ukochana córka, 14-letnia Klaudia. Zabi³ j¹ pirat
drogowy, gdy przechodzi³a przez przejœcie
dla pieszych przez Targow¹ w okolicach
skrzy¿owania z Kijowsk¹.
Ta smutna historia zabójstwa drogowego,
tak, zabójstwa, a nie potr¹cenia, jak o
ca³ej sytuacji pisa³y niektóre media, równie¿
praskie (potr¹ciæ mo¿na co najwy¿ej
pacho³ek na placu manewrowym) sk³ania
do zadania po raz kolejny pytañ o bezpieczeñstwo pieszych.
Przypominam, ¿e Polska jest w niechlubnej
czo³ówce unijnej pod wzglêdem liczby pieszych gin¹cych na drogach. Do wypadków
najczêœciej dochodzi w³aœnie na przejœciach
dla pieszych (w tym podczas wje¿d¿ania
przez kierowców na tzw. zielonej strza³ce)
oraz na poboczach dróg (gdzie brakuje
chodników i oœwietlenia). Niechlubne
statystyki zaniepokoi³y Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli (efektem tegoroczny raport o
bezpieczeñstwie pieszych i rowerzystów na
drogach publicznych), nie zaniepokoi³y
jednak wiêkszoœci parlamentarnej. Tym
samym na razie nie zanosi siê na poprawienie sytuacji pieszych na drogach poprzez
m.in. wprowadzenie obowi¹zku zatrzymywania siê kierowców przed przejœciem w
momencie zbli¿ania siê pieszego (zachowanie znane z wiêkszoœci krajów Europy Zachodniej). By³y na to szanse w poprzedniej
kadencji parlamentu, ale ca³¹ sprawê pogrzeba³o swoiste liberum veto warszawskiego senatora Pocieja, reprezentuj¹cego PO.
Do pogorszenia sytuacji pieszych przyczyni³o
siê równie¿ pozbawienie stra¿y gminnych
mo¿liwoœci korzystania z fotoradarów. To
z kolei zawdziêczamy parlamentarzystom
SLD. Tylko w Warszawie z blisko 20 fotoradarów od stycznia tego roku dzia³aj¹
4, obs³ugiwane przez Inspekcjê Ruchu
Drogowego. Z przejêcia przez ITD radarów
miejskich nic nie wysz³o.
Wracaj¹c do praskiego podwórka – w
naszej dzielnicy kumuluj¹ siê wszystkie

problemy dotycz¹ce pieszych. Rozbuchane
inwestycje drogowe w imiê paradygmatu
tzw. œwiêtej przepustowoœci, cykle œwiate³
ustawiane pod kierowców samochodów
(zachêcam do sprawdzenia ze stoperem
w rêku, czy sprawny pieszy przejdzie w
jednym cyklu np. przez Zamoyskiego
w pobli¿u Sokolej, czy przez Targow¹ na
skrzy¿owaniu z Kijowsk¹), podzia³y kompetencyjne i w³asnoœciowe, czego efektem
brak legalnej mo¿liwoœci pokonania przez
pieszych w wiêcej ni¿ jednym-dwóch
miejscach linii wo³omiñskiej czy gdañskiej.
Zmiana tej sytuacji wymaga wielu zabiegów i przekonywania ca³ej armii
urzêdników. Ale warto, o czym œwiadcz¹
t³umy korzystaj¹ce z przywróconego
przejœcia dla pieszych przez Al. Solidarnoœci (równie¿ dziêki zabiegom ni¿ej
podpisanego).
Sytuacja pieszych mo¿e ulec poprawie.
Potrzebna jest presja mieszkañców (piesza
masa krytyczna na kszta³t tej rowerowej)
oraz dzia³ania parlamentarzystów, w tym
reprezentuj¹cych mieszkañców prawego
brzegu Wis³y. Zróbmy to, by ofiara ¿ycia
Klaudii i 7 tysiêcy innych pieszych
zabitych na polskich drogach w ostatnich
5 latach nie posz³a w zapomnienie.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Ch³odnym okiem

Grillowanie HGW
Czwartkowa sesja Rady Warszawy
poœwiêcona sprawom reprywatyzacji by³a
najbardziej bezsensown¹, jak¹ mo¿na by³o
sobie wyobraziæ. Opozycja mia³a jeden cel
i nie by³a to merytoryczna dyskusja poœwiêcona istotnemu problemowi Warszawy,
ale próba politycznej hucpy, tworzenia
atmosfery, wywierania presji i ukazania, ¿e
Warszawa pod rz¹dami Hanny GronkiewiczWaltz to dno i kupa mu³u. Powtarzane by³y
te same argumenty, wywlekane te same
fakty, opisywane te same przypadki. Obrady nie wnios³y nic nowego do sprawy.
Nie powo³ano nawet komisji rady do zbadania sprawy, o co wnosi³a Pani Prezydent,
chc¹c zapewne uspokoiæ nastroje. Obrady
da³y szansê lanserom do przemów,
epatowania siê i b³yszczenia w mediach, a
politykom PiS amunicjê do dalszej bitwy o
Warszawê. Sprawa - oprócz medialnego
wymiaru - nie zosta³a posuniêta o krok.
Nie us³ysza³em od Pani Premier Szyd³o
deklaracji, ¿e skoro PO nie rozwi¹za³a
problemu w skali kraju, zrobi to PiS. Mieli
ju¿ szanse i co? I nic.
Temat reprywatyzacji to nie œwie¿ynka
sprzed dwóch dni. Na Pradze mówimy o
tym od lat. Kto pamiêta stanowisko rady
Praga Pó³noc z 13.02.2004 r. w sprawie
uregulowañ roszczeñ by³ych w³aœcicieli nieruchomoœci w granicach dzielnicy Praga
Pó³noc? Apelowaliœmy do Prezydenta m.st.

Warszawy, a by³ nim wtedy Lech Kaczyñski. Pisaliœmy „Kwestia reprywatyzacji
gruntów warszawskich czy rekompensaty
za utracone mienie przejête na podstawie
dekretu Rady Ministrów z dnia 26 paŸdziernika 1945 r. o w³asnoœci i u¿ytkowaniu
gruntów na obszarze m.st. Warszawa od
lat pozostaje nie rozwi¹zana. Kolejne
projekty ustawodawcze nie mog¹ doczekaæ
siê zakoñczenia procesu legislacji …..
Kamienice, które uratowa³y siê z po¿ogi
wojennej, niszczej¹ na naszych oczach,
gdy¿ miasto, do czasu ostatecznego uregulowania roszczeñ by³ych w³aœcicieli, nie
mo¿e w nie inwestowaæ œrodków publicznych. Obecnie tocz¹ siê postêpowania roszczeniowe do 218 nieruchomoœci po³o¿onych na terenie dzielnicy Praga Pó³noc i
iloœæ tych postêpowañ wzrasta.” By³o to
wo³anie na puszczy. Tematu nie podj¹³
tak¿e rz¹d PiS w latach 2005-2007, gdy
premierami byli Kazimierz Marcinkiewicz
i Jaros³aw Kaczyñski. Wszyscy na prawicy
uwa¿ali, ¿e sprawê rozwi¹¿¹ s¹dy powszechne i magiczna rêka rynku. O
nieprawid³owoœciach tak¿e mówi³o siê od
lat. W paŸdzierniku 2010 Rada Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy skierowa³a
wniosek do Najwy¿szej Izby Kontroli o
przeprowadzenie kontroli procesu podejmowania Decyzji nr 164/GK/DW/2010
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 maja

2010 r. dotycz¹cej kamienicy przy ul.
Targowej 64 w Warszawie.
Ekipa Hanny Gronkiewicz-Waltz pokpi³a
sprawê, nie dostrzegaj¹c zwi¹zków osobistych
pomiêdzy pracownikami urzêdu a ekipami
drenuj¹cymi warszawski rynek nieruchomoœci. Nie podejrzewam, by Pani Prezydent
œwiadomie tolerowa³a takie praktyki.
Dymisje urzêdników to potwierdzaj¹. Na
koniec jedno: to ta ekipa by³a autorem i
przeforsowa³a w Sejmie RP tzw. ma³¹
ustawê reprywatyzacyjn¹, wprowadzaj¹c¹
wreszcie ochronê obiektów u¿ytecznoœci
publicznej przed reprywatyzacyjnymi
zakusami. Ustawa ta ukraca dzia³ania
„kuratorów” i handlu roszczeniami. Wreszcie
œwiate³ko w tunelu? Szkoda, ¿e tak póŸno.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

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

8 nowa gazeta praska

