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XXI sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Rêkoczyny w ratuszu
Zdawaæ by siê mog³o, ¿e w samorz¹dzie i wokó³
samorz¹du Bia³o³êki dzia³o siê ju¿ wszystko – sesje w
œwiatach równoleg³ych, podwójny zestaw burmistrzów,
uchylanie uchylonych uchwa³, wy³¹czanie œwiat³a i
nag³oœnienia. Otó¿ jak siê okazuje, nie widzieliœmy
jeszcze wszystkiego. Osi¹gniêty zosta³ kolejny pu³ap.
Na ostatniej sesji dosz³o do rêkoczynów.
Sesjê otworzy³a przewod- trudnoœci¹ uda³o siê przeg³onicz¹ca Anna Majchrzak, sowaæ stanowisko w sprawie
uznawana przez ratusz War- budowy ulicy Siecznej (rówszawy, zaœ nieuznawana noleg³ej do G³êbockiej), by
przez wojewodê mazowiec- zapewniæ finansowanie tej
kiego. Przyjêto œlubowanie inwestycji przez miasto. Zakandydatki na radn¹ Lucyny równo koalicja jak i opozycja
Wnuszyñskiej z Inicjatywy s¹ zgodne, ¿e droga jest
Mieszkañców Bia³o³êki, która wrêcz niezbêdna w tej czêœci
zast¹pi³a radnego Marcina Bia³o³êki.
S³owo przeciw s³owu
Adamkiewicza, powo³anego
na funkcjê zastêpcy burmistrza.
Wedle relacji radnych opoW przerwach miêdzy walk¹ zycyjnych samorz¹dowcy z
o mikrofony i utarczkami ko- Platformy Obywatelskiej weszli
alicji z opozycj¹ z wielk¹ na salê obrad i natychmiast

zabrali wszystkie mikrofony,
pozostawiaj¹c jeden do
dyspozycji Anny Majchrzak. W
ogólnym rozgardiaszu radni
dokoñczenie na str. 2

www.gravic.pl
Wiktor Szczêsny
Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133
tel. 22 243 95 92, 606 910 993

Rozpoczyna siê seria spotkañ konsultacyjnych na
temat zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, jakie maj¹ nast¹piæ od 2017 roku. Wziêliœmy
udzia³ w pierwszym z nich.
Wed³ug zaleceñ dyrektyw zmieniæ. Za w³aœciwy uznano
unijnych w 2015 roku Warszawa sposób naliczania i wysokoœæ
mia³a osi¹gn¹æ odzysk odpa- op³at za wywóz œmieci sedów na poziomie 16%. Na gregowanych. Nie s¹ one np.
dziœ wiadomo – choæ dane liczone powy¿ej 3. i 4. osoby,
nie s¹ jeszcze kompletne – ¿e co dzia³a w efekcie analoosi¹gniêto 17,8%. Ale to wci¹¿ gicznie do zni¿ek w ramach
ma³o, porównuj¹c siê z innymi kart du¿ej rodziny w innych
miastami w pañstwach unijnych, miastach.
gdzie ten wskaŸnik siêga
Stawki podstawowe, przy
50% i wiêcej. Taki cel stoi zadeklarowanej segregacji
przed Warszaw¹ do 2030 odpadów, pozostan¹ nieroku. Tymczasem w ostatnim zmienione. Zwiêkszyæ siê
roku nast¹pi³ wzrost iloœci maj¹ natomiast op³aty w
odpadów, w tym odpadów przypadku braku segregacji.
zielonych, co t³umaczone jest Trzeba bêdzie za nie zap³aciæ
zwiêkszeniem szczelnoœci ju¿ nie 20, ale 50% wiêcej ni¿
systemu. Wci¹¿ oczekiwane za odbiór œmieci segregos¹ zmiany na poziomie ogól- wanych. Po zapowiadanej
nopolskim, pozwalaj¹ce na œciœlejszej wspó³pracy Biura
ujednolicenie gminnych pro- Gospodarowania Odpadami
gramów zbiórki odpadów.
Komunalnymi ze stra¿¹
Póki co, po blisko dwóch miejsk¹ nale¿y siê te¿ spolatach od wprowadzenia nowe- dziewaæ dok³adniejszych
go systemu odbioru odpadów,
miasto postanowi³o siê przyjrzeæ w³asnym rozwi¹zaniom
i sprawdziæ, które z nich siê
sprawdzi³y, a które trzeba

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

Pieni¹dze, zabytki, ludzie
Sesjê zwo³ano doœæ nietypowo o godzinie 14.00. Ten
poœpiech nie by³ najwyraŸniej a¿ tak konieczny, skoro
obrady rozpoczêto z pó³godzinnym opóŸnieniem.
Po przyjêciu protoko³u z okres remontowo-budowlany
poprzedniej sesji dyskusja w³aœnie siê rozpocz¹³. Usporozgorza³a przy proponowanych kaja³, ¿e pieni¹dze na wynazmianach w dzielnicowym grodzenia dla nauczycieli nie
za³¹czniku bud¿etowym. Do- s¹ zagro¿one, poniewa¿ nie
datkowe œrodki przewidziano pochodz¹ tylko ze œrodków
m.in. na do¿ywianie dzieci, a w³asnych dzielnicy, ale tak¿e
blisko 700 tys. na wynagro- z rz¹dowej subwencji oœwiadzenia dla pracowników towej. O nies³usznoœci obaw
placówek oœwiatowych. Radny radnego Ireneusza Tondery
Ireneusz Tondera zauwa¿y³, wiceburmistrz Kacprzak za¿e w zakresie zaplanowa- pewni³ nas tak¿e podczas
nych inwestycji do koñca rozmowy w kuluarach po zakwietnia wykonano zaledwie koñczeniu sesji.
2% bud¿etu. Wyrazi³ te¿
Po przeg³osowaniu zmian
troskê, ¿e w bud¿ecie na bud¿etowych przyst¹piono
oœwiatê dziura jest tak du¿a (11 do procedowania wniosku do
milionów), ¿e pieniêdzy na Rady Warszawy o przyznanie
wynagrodzenia dla nauczy- honorowego obywatelstwa
cieli nie wystarczy na 4. kwar- miasta Krzysztofowi Tyszkieta³. Zaproponowa³, aby bra- wiczowi – architektowi, przedkuj¹ce œrodki przesun¹æ z siêbiorcy i dzia³aczowi sponiezrealizowanych inwestycji. ³ecznemu, zaanga¿owanemu
Odpowiedzi merytorycznej zawodowo w rewitalizacjê
nie uzyska³. Wiceburmistrz kompleksu dawnej Wytwórni
Dariusz Kacprzak wyjaœni³, ¿e Wódek „Koneser”, wieloletrealizacja bud¿etu obejmuje niemu przewodnicz¹cemu
wy³¹cznie zadania zakoñczo- Komisji Dialogu Spo³ecznego
ne, tymczasem wiêkszoœæ na Pradze Pó³noc. Wniosek
œrodków jest zaanga¿owana nie wzbudzi³ ¿adnych sprzedokoñczenie na str. 3
w realizacje projektów –

kontroli, czy œmieci s¹ w³aœciwie segregowane, zgodnie z
deklaracj¹.
Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji zmian w
systemie gospodarki odpadami komunalnymi przynios³o
kilka interesuj¹cych, choæ i
kontrowersyjnych, propozycji.
Rozwi¹zaniem potrzebnym i
postulowanym przez wielu
mieszkañców jest wydzielenie
osobnego pojemnika dla samego papieru - po kontakcie
dokoñczenie na str. 2

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

Targówek œwiêtuje

Poczty sztandarowe 17 szkó³, radni, cz³onkowie
stowarzyszeñ, mieszkañcy i goœcie, m.in. senator Marek
Borowski, zgromadzili siê 9 maja przed ratuszem Dzielnicy
Targówek. Tu rozpoczê³a siê uroczystoœæ z okazji 71.
rocznicy Narodowego Dnia Zwyciêstwa.
„Wa¿ne jest, by poœwiêciæ wolnoœæ i niepodleg³oœæ Ojczas historii i wspomnieniom; czyzny – spo³eczeñstwo
znaleŸæ czas, by przekazaæ Gminy Warszawa Targówek”
to innym” – przekonywa³ wieñce z³o¿yli przedstawiciele
Krzysztof Miszewski, prze- Rady i zarz¹du dzielnicy,
wodnicz¹cy Rady Dzielnicy Rady Kombatanckiej, PlatforTargówek. Do refleksji o cie- my Obywatelskiej Targówek,
dokoñczenie na str. 2
kawej i trudnej historii Polski
zachêca³ wiceburmistrz
• Drzwi antyw³amaniowe
Pawe³ Michalec: po dwóch
D Gerda, Dorn
wojnach œwiatowych nast¹pi³o
R • Drzwi wewnêtrzne
wiele lat pokoju – to najwiêkPorta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
sze osi¹gniêcie na gruzach
PCV i AL
totalitaryzmu. Teraz Europa W • Parapety wew. i zew.
razem pracuje, by podziêkowaæ
I • Rolety wew. i zew.
tym, którzy zginêli w wojnach.
plisy, ¿aluzje, moskitiery
W imieniu Rady KombatancPROMOCJA na okna 40%
kiej Tadeusz Poleszak poO raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
zdrowi³ m³odzie¿ - kadrê
K Transport i obmiar gratis!
przysz³oœci.
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
N
Przed tablic¹ „W ho³dzie
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
¿o³nierzom polskim, mieszA mariusz_gradek@wp.pl
kañcom Bródna, Targówka i
www.drzwiokna.waw.pl
Zacisza, uczestnikom walk za

2 nowaKto
gazeta
praskaBobika
przygarnie
Bobik to rozkoszny piesek wysokoœci poni¿ej kolan w œrednim wieku, lecz w œwietnej formie fizycznej.
Zawsze uœmiechniêty, skory do zabaw. Zdjêcia nie oddaj¹ jego uroku, trzeba go spotkaæ na spacerkuagdy
przeci¹ga siê na trawie lub gdy przytula siê i prosi o g³askanie. £adnie chodzi na smyczy, nie ci¹gnie. £agodny,
niewielki, nie bêdzie uci¹¿liwym domownikiem, za to odwdziêczy siê mi³oœci¹ i przywi¹zaniem. Bobik wróci³ do
schroniska po nieudanej adopcji, przyczyna zwrotu by³a zazdroœæ pieska o dziecko. Najlepiej by by³o, gdyby piesek
zamieszka³ w domu bez innych zwierz¹t i dzieci, co nie wyklucza kontaktów z dzieæmi odwiedzaj¹cymi domowników.
Kontakt w sprawie adopcji: Danka 606 210 658 i Justyna 783 003 754
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Rêkoczyny w ratuszu
dokoñczenie ze str. 1

zaczêli siê popychaæ. Waldemar
Roszak (PO) z ca³ych si³ odepchn¹³ Marcina Korowaja
(radny niezale¿ny) opieraj¹c
mu obie d³onie na klatce piersiowej. Przypomnijmy – radni
opozycyjni przeg³osowali
odebranie Roszakowi mandatu radnego ze wzglêdu na
ewidentny konflikt interesów –
radny jest przewodnicz¹cym
komisji inwestycyjnej, pracuj¹c
jednoczeœnie w firmie deweloperskiej, która jest niemal
monopolist¹, jeœli chodzi o
budowê osiedli mieszkaniowych w Bia³o³êce. Rada
Warszawy uchyli³a uchwa³ê
pozbawiaj¹c¹ go mandatu.
Zupe³nie inaczej wydarzenia ostatniej sesji widz¹ radni
PO. Twierdz¹, ¿e to Marcin
Korowaj zaatakowa³ Waldemara Roszaka w ciasnym
przejœciu miêdzy krzes³ami a
œcian¹, biegaj¹c i depcz¹c mu
po nogach, po czym nagle
zacz¹³ krzyczeæ, ¿e Roszak go
bije. Radni PO zapewniaj¹,
¿e opozycyjni samorz¹dowcy
zachowywali siê w sposób w
najwy¿szym stopniu zawstydzaj¹cy. Biegali, krzyczeli, wyrywali mówcom mikrofony,
atakowali Annê Majchrzak –
wszystko to w obecnoœci
obserwuj¹cych obrady, oszo-

³omionych mieszkañców Bia³o³êki. Ponadto wedle radnych
PO opozycyjni samorz¹dowcy
de facto nie uczestniczyli w
czwartkowej sesji, bowiem ich
podpisy nie znalaz³y siê na liœcie
obecnoœci, a taki jest wymóg.
Relacja £ukasza Oprawskiego
„Jak dosz³o do awantury?
Od pocz¹tku by³o oczywiste,
¿e na sali nie ma kworum, w
zwi¹zku z czym sesja nie
mo¿e siê odbyæ. Dla nowej
koalicji PO-IMB by³a to bardzo istotna sesja, poniewa¿
mia³o na niej dojœæ do zaprzysiê¿enia na radn¹ Lucyny
Wnuszyñskiej, siostry radnego Piotra Basiñskiego, który
dwa miesi¹ce temu wszed³ w
koalicjê z PO i bez Wnuszyñskiej
nowa koalicja nie dysponowa³a odpowiedni¹ wiêkszoœci¹ g³osów do sprawowania
w³adzy w dzielnicy. Radna
Majchrzak z PO wed³ug nas
bezprawnie otworzy³a sesjê.
Po pierwsze, zgodnie z rozstrzygniêciem nadzorczym
wojewody mazowieckiego od
pó³ roku nie jest przewodnicz¹c¹, ponadto na sali by³o
11 radnych, a PO jeszcze
parê tygodni temu twierdzi³a,
¿e w takim przypadku nie
mo¿na otworzyæ sesji. Nastêpnie, prowadz¹c monolog,
nie dopuszcza³a do g³osu

Targówek œwiêtuje
dokoñczenie ze str. 1

Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Bródno”, Osiedla Podgrodzie, Oddzia³u Bródno Towarzystwa Przyjació³ Warszawy,
Stowarzyszenia „Nasz Targówek” oraz przedszkola nr 115.
Czêœæ artystyczn¹ uroczystoœci wype³ni³ koncert
Praskiej Orkiestry Dêtej pod
batut¹ Karola Wêclewskiego.
Po serii melodii wojennych muzycy zmienili nastrój, zachêcaj¹c,
by „przetañczyæ ca³¹ noc”. Ten
rozrywkowy odcinek zwieñczy³
marsz „Wszyscy œwiêci”.
Bohaterem trzeciej czêœci
uroczystoœci by³ kombatant
mjr Marian S³owiñski. O jego

szlaku bojowym opowiedzia³
Rafa³ Lasota. Przypadaj¹ce 8
maja 97. urodziny Mariana
S³owiñskiego upamiêtni³
tort z wizerunkiem czo³gu
sherman, na którym walczy³
Marian S³owiñski. 8 maja w
Wilhelmshaven wspólnie z
za³og¹ za³adowa³ czo³g amunicj¹, benzyn¹ i ¿ywnoœci¹,
czekaj¹c na powrót do Polski.
„Jestem niezmiernie wzruszony”
- powiedzia³ jubilat. „Czujê siê
o 85 lat m³odszy”. Jego zas³ugi
i urodziny uczestnicy uroczystoœci uczcili, sk³adaj¹c
indywidualne gratulacje, a
potem wspólnie œpiewaj¹c
„Dwieœcie lat niech ¿yje nam”.
Na zakoñczenie wszyscy
ustawili siê do zdjêcia.
K.

nikogo z radnych opozycji,
którzy domagali siê respektowania podstawowych zasad
i prawa. W pewnym momencie nakaza³a wy³¹czyæ
wszystkie mikrofony oprócz
jednego – tego, z którego
sama korzysta³a. Radny Waldemar Roszak (PO) uda³ siê
do dŸwiêkowca, celem wy³¹czenia mikrofonów. Za nim
ruszy³ radny Marcin Korowaj,
aby nie dopuœciæ do wy³¹czenia mikrofonów i odebrania
opozycji prawa g³osu. Wtedy
dosz³o do rêkoczynów zdenerwowany radny koalicji
PO-IMB Waldemar Roszak,
uderzy³ radnego opozycji
Marcina Korowaja. PO zareagowa³a na to œmiechem...
Sprawa jednak jest bardzo
powa¿na. Mamy do czynienia
nie tylko z ³amaniem prawa,
ale tak¿e z sytuacj¹ naruszenia nietykalnoœci osobistej
funkcjonariusza publicznego.
Koalicja PO-IMB wprowadza
w Bia³o³êce nowe, ¿a³oœnie
niskie standardy. Wy³¹czanie
mikrofonów radnym, którzy
sprzeciwiaj¹ siê ³amaniu prawa, te¿ ju¿ sta³o siê norm¹.”
Koñca konfliktu nie widaæ
Dwa stanowiska diametralnie
siê ró¿ni¹ce w opisie sytuacji.
W bia³o³êckim samorz¹dzie
sta³o siê to ju¿ norm¹. Diametralnie ró¿ne w tej kwestii s¹
równie¿ stanowiska w³adz
Warszawy i wojewody mazowieckiego. Polaryzacja z wy¿yn centralnych zesz³a do samorz¹du i siêgnê³a zenitu.
Zgody nie ma ju¿ praktycznie
w ¿adnej kwestii poza wspóln¹
konstatacj¹, ¿e mamy do czynienia ze skandalicznym
spektaklem. Kiedy siê skoñczy? Niestety, s¹ powa¿ne
obawy, ¿e dopiero w nastêpnej
kadencji samorz¹du.
El¿bieta Gutowska

Œmieci po nowemu w 2017
dokoñczenie ze str. 1

z resztkami p³ynów i jedzenia
w pojemnikach z odpadami
segregowanymi nie nadaje
siê on do odzysku. Niemniej
jednak ta propozycja bêdzie
konsultowana na otwartych
spotkaniach we wszystkich
dzielnicach Warszawy, rodzi
bowiem wiele pytañ: Czy na

papier dostawiaæ osobny
œmietnik, czy wróciæ do
pojemników ogólnodostêpnych? Czy w zabudowie jednorodzinnej dodaæ kolejny
worek, czy postawiæ dawnym
zwyczajem zbiorczy pojemnik,
w³aœnie na papier? A mo¿e
w ogóle odejœæ od worków
szpec¹cych ulice i wystawiaj¹cych nawet wysegregowany
papier na dzia³anie warunków
atmosferycznych?
Pojawi³ siê te¿ pomys³
us³ug dodatkowo p³atnych,
choæ tañszych ni¿ komercyjne. Takim op³atom móg³by
podlegaæ wywóz gabarytów
na ¿yczenie – poza grafikiem. Wartoœci¹ dodan¹
takiego rozwi¹zania by³aby
us³uga wyniesienia k³opotliwego mebla - zawalidrogi.
Odp³atnie mo¿na by te¿
odbieraæ odpady zielone w
miesi¹cach, w których ustawa tego nie gwarantuje: od
grudnia do kwietnia. Tutaj
bonusem by³aby mo¿liwoœæ
zamówienia samochodu z
rozdrabniark¹ do ga³êzi, bez
koniecznoœci wczeœniejszego
pakowania odpadów zielonych w worki. Nowoœci¹
ma byæ tak¿e umo¿liwienie
instalowania pojemników
podziemnych, na razie na
w³asny koszt w³aœcicieli
posesji – to szansa zw³aszcza dla ma³ych podwórek,
gdzie wiata œmietnikowa
zajmuje du¿¹ czêœæ cennej

powierzchni. Wyposa¿enie
œmieciarek odbieraj¹cych
œmieci w przysz³ym roku ma
umo¿liwiaæ opró¿nianie takich pojemników.
Miasto jest te¿ gotowe po³o¿yæ w programie wiêkszy
nacisk na kompostowanie
odpadów i edukacjê w tym
zakresie. Wbrew obiegowym opiniom, kompost
w³aœciwie prowadzony nie
œmierdzi, a mo¿e staæ siê
darmowym Ÿród³em cennych
sk³adników od¿ywczych dla
sadzonek kwiatów i warzyw
na balkonach czy przydomowej rabatce. Kompostowniki,
wzorem innych polskich
miast, mog³yby te¿ zagoœciæ w Warszawie tak¿e w
parkach, stanowi¹c element
edukacyjny, a tak¿e ograniczaj¹cy koszty utrzymania
tych terenów. Na spotkaniu
rekomendowano te¿ m.in.
poprawê nadzoru nad odpowiednim oznaczeniem kontenerów, nie pozostawiaj¹cym
w¹tpliwoœci, co powinno siê
w nim znaleŸæ.
Pierwsze z oficjalnych
spotkañ konsultacyjnych
odby³o siê 12 maja na Bia³o³êce. W Urzêdzie Dzielnicy
Praga Pó³noc konsultacje
zaplanowano na 23 maja, a
w urzêdzie Dzielnicy Targówek
na 2 czerwca. Wszystkie
spotkania odbywaj¹ siê w
godz. 18.00-20.00.
Kr.

Ocaliæ od zapomnienia
„Chcia³bym i mój œlad na drogach ocaliæ od zapomnienia”
– pod takim cytatem z wiersza patrona szko³y przebiega³a
uroczystoœæ 40-lecia nadania Szkole nr 42 z Oddzia³ami
Integracyjnymi imienia Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego i 100-lecia w³¹czenia Targówka do Warszawy.
Szko³a istnieje od czasów 20-lecia miêdzywojennego,
kilkakrotnie zmienia³a siedzibê. Zaczê³o siê od baraku u
zbiegu Marywilskiej i Toruñskiej, potem by³ Annopol (przed
1934 rokiem); w latach 1944 – 73 - Toruñska 23, w latach
1973 – 76 ¯uromiñska 4, od roku 1976 – Balkonowa 4. Szko³a
zdoby³a wiele certyfikatów, m.in.: „Szko³a przyjazna
uczniom z dysleksj¹”, „Spo³ecznie zaanga¿owana placówka”,
„Szko³a z pomys³em”, „Szko³a Odkrywców Talentów”.
W 2013 roku otrzyma³a nagrodê Janusz Korczaka.

Uroczystoœæ poprowadzi³a
dyrektorka szko³y Maria Nadolska-Buczyñska wraz z Rafa³em
Bratkowskim, dyrektorem Biura
Miêdzynarodowej Wspó³pracy
Policji Komendy G³ównej Policji
(prywatnie – tat¹ Zosi z klasy
IIIC). Prowadz¹cy serdecznie
powitali goœci, a wœród nich
m.in. Kirê Ga³czyñsk¹ – córkê
Patrona, ks. kanonika Ryszarda

Ladziñskiego – proboszcza
parafii œw. siostry Faustyny,
senatora Marka Borowskiego,
przewodnicz¹cego Rady
Dzielnicy Targówek Krzysztofa
Miszewskiego, burmistrza
S³awomira Antonika, Marcina
Jakubowskiego – dyrektora
SPZOZ Targówek, Danutê
Jankowsk¹ – dyrektora Biblioteki
Publicznej, Reginê G³u-
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Pieni¹dze, zabytki, ludzie
dokoñczenie ze str. 1

ciwów. Dyskusjê wywo³a³ z
kolei projekt stanowiska ws.
funkcjonowania i wspó³pracy
z Muzeum Warszawskiej
Pragi, zg³oszony przez Kamila
Ciepieñko z Praskiej Wspólnoty
Samorz¹dowej. Komisja kultury na posiedzeniu w Muzeum
Warszawskiej Pragi przedyskutowa³a z jego kierownictwem
zastrze¿enia czêœci radnych
tak do ekspozycji sta³ej, jak i
niektórych wystaw czasowych
oraz odbywaj¹cych siê w muzeum spotkañ i debat. Rozmowa wyraŸnie nie wszystkich
radnych usatysfakcjonowa³a. W
stanowisku czytamy: „Zastrze¿enia budzi sama ekspozycja,
która w sposób marginalny
traktuje o historii Pragi-Pó³noc.
Przez wiele œrodowisk uznawana
jest ona za b³êdn¹, a przez to
nieinteresuj¹c¹. Wydaje siê
równie¿, ¿e Muzeum Warszawskiej
Pragi zamiast koncentrowaæ
siê na przedstawianiu dziejów
naszej dzielnicy sta³o siê klubem dyskusyjnym.” Rada widzia³aby rolê muzeum zgo³a
inaczej – jako administratora i
kustosza praskich zabytków,
„które nale¿y zagospodarowaæ
nadaj¹c im now¹ rolê, a tym
samym ratuj¹c przed zniszczeniem i zapomnieniem. Wœród
miejsc tych wymieniæ nale¿y:
Fort Œliwickiego przy ul. Jagielloñskiej 45-49, Cmentarz Choleryczny (Epidemiczny) przy ul.
Jagielloñskiej 32A/Starzyñskiego,
Pa³acyk Konopackiego czy
kamienicê przy ul. Strzeleckiej,
gdzie w latach czterdziestych

XX w. mieœci³a siê NKWD.”czytamy w stanowisku. Lista tych
wa¿nych dla Pragi miejsc nie
jest zamkniêta. Ju¿ podczas
dyskusji dopisano do niej drewniak Burkego z Kawêczyñskiej
36. W wypowiedziach radnych
przebija³a têsknota za posiadaniem muzeum kalibru Muzeum
Powstania Warszawskiego,
budz¹cego podobne emocje i
potrzeba wiêkszego identyfikowania siê tej placówki z dzielnic¹. Kierownictwa Muzeum
na sesjê nie zaproszono.
Po serii konsultacji bliska
powstania jest Dzielnicowa Rada
Seniorów. Dwoje mieszkañców
zaanga¿owanych w proces tworzenia rady i jej statutu, w tym
cz³onkini dzielnicowego DKDS
Maria Pokój, zg³osi³o jednak liczne
poprawki do tego dokumentu.
Maria Pokój zaapelowa³a przy tym
do radnych o wiêksz¹ empatiê
i okazywanie zainteresowania
mieszkañcom przychodz¹cym
na obrady poszczególnych
komisji i sesji rady.
OpóŸniaj¹ siê wybory do
Rady Kolonii Z¹bkowska.
Mia³y odbyæ siê w maju, ale
postanowiono je przesun¹æ na
lipiec. Przeciwko temu terminowi
zaprotestowali mieszkañcy,
jako dogodny czas dla przeprowadzenia wyborów wskazuj¹c
miesi¹ce powakacyjne. W
zwi¹zku z koniecznoœci¹ przedyskutowania sprawy, przewodnicz¹cy temu posiedzeniu
Jacek Wachowicz przerwa³
posiedzenie, które mia³o byæ
wznowione w najbli¿szy wtorek.
Kr.

chowsk¹ – prezesa Oddzia³u
Bródno Towarzystwa Przyjació³
Warszawy oraz emerytowanych
nauczycieli, pracowników szko³y,
przedstawicieli uczniów.
Z okazji jubileuszu Szko³a
nr 42 otrzyma³a wiele ¿yczeñ
i gratulacji. Na uroczystoœci
odczytano listy: Adama Struzika
– marsza³ka województwa
mazowieckiego i Marka Michalaka – rzecznika Praw Dziecka.
Burmistrz S³awomir Antonik
przekaza³ ksi¹¿ki dla biblioteki
szkolnej oraz uzyskane od prezydenta m.st. Warszawy 3 000 z³
na zakup pomocy dydaktycznych.
Wyrazy uznania i ¿yczenia
rozwoju kontaktów oraz prezent - podœwietlony globus wrêczy³ senator Marek Borowski.
„Wspania³a szko³a, niezwyk³a
placówka” – tak oceni³ SP 42
Krzysztof Miszewski.

Z okazji jubileuszu 10-lecia
pe³nienia funkcji dyrektora
szko³y oraz za „uœmiech, serce
i m¹droœæ” podziêkowa³a Marii
Nadolskiej-Buczyñskiej przewodnicz¹ca Rady Rodziców
Aneta Wyczó³kowska. Tytu³em
„Przyjaciela szko³y” i pami¹tkowym dyplomem uhonorowane
zosta³y osoby, które przyczyni³y siê do rozwoju szko³y i
podniesienia jej rangi: S³awomir Antonik, Marek Borowski,
Marcin Jakubowski, ks. Ryszard Ladziñski, Danuta Jankowska i Kamila Guzowska.
Czêœæ artystyczn¹ wype³ni³y
utwory Konstantego Ildefonsa
Ga³czyñskiego œpiewane, recytowane i grane przez nauczycieli, uczniów SP 42, a tak¿e
Marka Borowskiego i S³awomira
Antonika. Wyst¹pi³y szkolne
zespo³y taneczne: TAZARO i
TAZARO JUNIOR. Eksponaty
i zdjêcia zwi¹zane z jubileuszami
mo¿na by³o ogl¹daæ na szkolnym patio.
K.
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Wiaty dla wybranych
W³aœnie zainstalowano na przystankach w kilku
miejscach Pragi nowe wiaty z puli 1580 wymienianych
w ca³ej Warszawie. Wœród mieszkañców budz¹ jednak
sporo kontrowersji. Gdyby by³y jeszcze trochê mniejsze,
mo¿na by je pomyliæ z budk¹ telefoniczn¹...
z wózkiem ani pasa¿er z zakupami, a deszcz nie bêdzie
zacina³. Taka polityka dziwi, poniewa¿ Praga Pó³noc jest jedn¹
z centralnych dzielnic Warszawy,
gdzie bardzo du¿o osób korzysta z komunikacji miejskiej, a
s³u¿by za ten transport odpowiedzialne powinny byæ zainteresowane w poprawie komforNiestety, jest w nich zbyt tu pasa¿erów, nie tylko przez
ma³o miejsca dla pasa¿erów zakup nowoczesnego taboru,
oczekuj¹cych na tramwaj czy ale tak¿e odpowiedni komfort
autobus. Obszerne wiaty sta- przystanków. Czy Zarz¹d
rego typu zast¹piono o po³owê Transportu Miejskiego zamierza
mniejszymi. Z ³awki w takiej tych pasa¿erów zniechêciæ
wiacie skorzystaj¹ dwie osoby. do komunikacji miejskiej tak
Kolejne trzy bêd¹ mog³y skryæ niem¹drymi inwestycjami, posiê przed deszczem – pod wa- garszaj¹cymi komfort podró¿y?
runkiem, ¿e nie bêdzie to rodzic
Kr.

Radny Wachowicz przeciw przejœciu dla pieszych
4 nowa gazeta praska

Kosztowny bubel i faworyzowanie sklepu sieci Lidl,
infrastruktura, z której nikt nie bêdzie korzysta³ – tak
praski radny Jacek Wachowicz wyra¿a siê o pomyœle
przywrócenia przejœcia dla pieszych przez Alejê Solidarnoœci
na wysokoœci ulicy Heleny Rzeszotarskiej. Szkoda, ¿e
wieloletni radny zapomina, ¿e to przejœcie funkcjonowa³o
w okresie budowy metra, a skierowan¹ do Zarz¹du Dróg
Miejskich petycjê w sprawie jego przywrócenia podpisa³o
blisko 900 mieszkañców Pragi.
Pisz¹c o ryzyku wypadków która mo¿e u³atwiæ ¿ycie typodczas przechodzenia przez tory si¹com mieszkañców. Równie
Wachowicz zdaje siê równie¿ nietrafiony jest argument donie wiedzieæ, ¿e w pobli¿u tycz¹cy wysokich kosztów.
projektowanego przejœcia, na Wachowicz twierdzi, ¿e milion
koñcu peronów Dworca Wileñ- z³otych przeznaczony przez
skiego od kilku lat funkcjonuje ZDM na przejœcie dla pieszych
legalna droga dla pieszych wraz z sygnalizacj¹ mo¿na
umo¿liwiaj¹ca przekraczanie przeznaczyæ na remont ulicy
infrastruktury kolejowej. Fakt, K³opotowskiego, której stan
¿e trudna do pokonania np. zosta³ mocno nadszarpniêty
przez osobê na wózku inwa- podczas budowy metra. Mimo
lidzkim, ale jest. To w³aœnie d³ugiego obycia w samorz¹popraw¹ jej dostêpnoœci powi- dzie praski radny zdaje siê nie
nien zaj¹æ siê radny Praskiej orientowaæ w meandrach warWspólnoty Samorz¹dowej, a szawskiego bud¿etu. Otó¿ na
nie torpedowaniem inwestycji, remont ul. K³opotowskiego

ZDM ma od³o¿one pieni¹dze,
jednak drogowcy chcieli po³¹czyæ
te prace z realizacj¹ zwyciêskiego projektu rowerowego
z pierwszej edycji bud¿etu
partycypacyjnego. Ze wzglêdu
na opóŸnienia po stronie dzielnicy termin realizacji prac na
K³opotowskiego zosta³ przesuniêty. Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e
œrodki, które ZDM ma przeznaczyæ na budowê przejœcia na
Rzeszotarskiej to dodatkowe
pieni¹dze dla Pragi, wywalczone w³aœnie dziêki uporowi
mieszkañców, a nie radnych.
Dziêki utworzeniu przejœcia
dla pieszych droga z Nowej
Pragi na Star¹, np. na ulicê
Brzesk¹ skróci siê o blisko
pó³ kilometra. Mieszkam przy
Konopackiej, a moje dziecko
uczy siê w Szkole Podstawowej nr 73. To przejœcie skróci
nam drogê o kilkaset metrów
(a dziecko trzeba zaprowadziæ

Prawnik radzi

Najem okazjonalny
Mimo i¿ ¿yjemy w dobie internetu oraz - co za tym idzie
- powszechnego dostêpu do informacji, wielu z nas ma
wci¹¿ niewielk¹ wiedzê na istotne tematy dotycz¹ce
naszego ¿ycia codziennego. Jednym z tych zagadnieñ
jest temat sporz¹dzania umowy najmu na okolicznoœæ
wynajmowania mieszkania.
Sporz¹dzenie tej umowy wi¹zywania umowy oraz wyczêsto jest bagatelizowane, sokoœæ kaucji.
zarówno przez najemcê, jak i
Jedn¹ z najwa¿niejszych
nawet przez wynajmuj¹cego. zalet umowy najmu okazjoNa tym tle czêsto dochodzi do nalnego jest fakt, i¿ w razie
nieporozumieñ i sytuacji konflik- zakoñczenia tej¿e umowy,
towych, których bez problemu osoba wynajmuj¹ca lokal
mo¿na by³oby unikn¹æ dziêki mo¿e „pozbyæ siê” najemcy w
sporz¹dzonej przez profesjo- sposób bardziej uproszczony
nalistê dobrej umowie najmu. ni¿ ma to miejsce w przypadku
Na wstêpie nale¿y przy- zwyk³ej umowy najmu.
znaæ, ¿e ustawodawca stawia
Aby umowa taka mia³a moc
najemcê na uprzywilejowanej wi¹¿¹c¹, niezbêdne jest, aby
pozycji w stosunku do wynaj- by³a ona sporz¹dzona na piœmie
muj¹cego. Przyk³adowo, je¿eli oraz zawiera³a obligatoryjne
dojdzie do sytuacji konflikto- nastêpuj¹ce za³¹czniki:
wych, bardzo trudno bêdzie
1) oœwiadczenie najemcy w
w³aœcicielowi lokalu zmusiæ formie aktu notarialnego, w
najemcê do jego opuszczenia. którym najemca podda³ siê
Mo¿e siê to okazaæ mo¿liwe egzekucji i zobowi¹za³ siê do
dopiero po wydaniu s¹dowe- opró¿nienia i wydania lokalu
go nakazu eksmisji, którego u¿ywanego na podstawie umowy
wydanie poprzedzone jest najmu okazjonalnego lokalu;
¿mudn¹ walk¹ przed s¹dem.
2) wskazanie przez najemcê
Aby tego unikn¹æ, warto innego lokalu, w którym bêdzie
zastanowiæ siê nad wykorzy- móg³ zamieszkaæ w przypadku
staniem najbezpieczniejszej wykonania egzekucji obodla w³aœciciela lokalu formy wi¹zku opró¿nienia lokalu;
podpisania umowy najmu,
3) oœwiadczenie w³aœciciela
jak¹ jest najem okazjonalny.
lokalu lub osoby posiadaj¹cej tytu³
Taka umowa uczciwemu naprawny do lokalu, o wyra¿eniu
jemcy gwarantuje tak¹ sam¹
zgody na zamieszkanie naochronê jak w przypadku
jemcy i osób z nim zamieszstandardowej umowy najmu,
kuj¹cych w lokalu wskazanym
natomiast osoba wynajmuj¹ca
w oœwiadczeniu; na ¿¹danie
ma zdecydowanie wiêksze
wynajmuj¹cego za³¹cza siê
prawa w przypadku, gdy naoœwiadczenie z podpisem
jemca nie wywi¹zuje siê ze
notarialnie poœwiadczonym;
swoich obowi¹zków.
4) warto za³¹czyæ równie¿
Najem okazjonalny regulowany jest przez przepisy protokó³ zdawczo-odbiorczy,
ustawy z dnia 21 czerwca który zawiera³by spis wyposa2001 roku o ochronie lokato- ¿enia lokalu oraz jego dokurów, mieszkaniowym zasobie mentacjê fotograficzn¹.
Wa¿n¹ rzecz¹, o której
gminy i o zmianie Kodeksu
musimy pamiêtaæ decyduj¹c
Cywilnego.
Zgodnie z t¹ ustaw¹, najem siê na zawarcie umowy najmu
okazjonalny s³u¿yæ ma zaspo- okazjonalnego jest fakt, i¿ po
kojeniu potrzeb mieszkanio- podpisaniu takiej umowy muwych i zawierany jest na czas simy zg³osiæ j¹ do urzêdu
oznaczony, jednak nie d³u¿szy skarbowego w ci¹gu 14 dni od
ni¿ 10 lat. Umowa ta bez- daty rozpoczêcia najmu.
Wypowiedzenie umowy
wzglêdnie musi byæ sporz¹dzona na piœmie oraz zawieraæ najmu mo¿e odbyæ siê jedymiêdzy innymi informacje takie, nie z przyczyn okreœlonych w
jak wysokoœæ czynszu, termin ustawie, a wiêc kiedy lokator
jego regulowania, okres obo- (najemca):

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal u¿ywa lokalu w
sposób sprzeczny z umow¹
lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowi¹zki, dopuszczaj¹c do powstania szkód lub niszczy
urz¹dzenia przeznaczone do
wspólnego korzystania przez
mieszkañców albo wykracza
w sposób ra¿¹cy lub uporczywy przeciwko porz¹dkowi domowemu, czyni¹c uci¹¿liwym
korzystanie z innych lokali;
2) jest w zw³oce z zap³at¹
czynszu lub innych op³at za
u¿ywanie lokalu co najmniej
za trzy pe³ne okresy p³atnoœci,
pomimo uprzedzenia go na
piœmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i
wyznaczenia dodatkowego,
miesiêcznego terminu do zap³aty zaleg³ych i bie¿¹cych
nale¿noœci;
3) wynaj¹³, podnaj¹³ albo
odda³ do bezp³atnego u¿ywania lokal lub jego czêœæ, bez
wymaganej pisemnej zgody
w³aœciciela;
4) u¿ywa lokalu, który wymaga opró¿nienia w zwi¹zku
z koniecznoœci¹ rozbiórki lub
remontu budynku.
Po wygaœniêciu umowy
b¹dŸ jej wypowiedzeniu, najemca jest zobowi¹zany opuœciæ
lokal. Je¿eli jednak nie zrobi
tego dobrowolnie, w³aœciciel
powinien dorêczyæ mu pisemne
¿¹danie opró¿nienia lokalu, w
którym wskazuje mu termin
nie krótszy ni¿ 7 dni. W momencie, gdy termin up³ynie, a
najemca nadal nie opró¿ni
lokalu, wynajmuj¹cy powinien
z³o¿yæ do s¹du wniosek o
nadanie klauzuli wykonalnoœci
aktowi notarialnemu, w którym
to akcie najemca podda³ siê
egzekucji. Po uzyskaniu klauzuli wykonalnoœci, w³aœciciel
lokalu mo¿e skorzystaæ z
us³ug komornika i wszcz¹æ
postêpowanie egzekucyjne
przeciwko najemcy, który nie
chce opuœciæ lokalu.
Podsumowuj¹c: najem okazjonalny to swego rodzaju
remedium, pozwalaj¹ce w
pewnym stopniu ograniczyæ
ryzyko, jakie ponosi w³aœciciel
wynajmuj¹c mieszkanie, czyli

– wróciæ – odebraæ – wróciæ).
Radny chyba nie wie, ¿e przy
wschodniej granicy dworca
Wileñskiego jest legalne
przejœcie przez tory – pisze w
komentarzu pod artyku³em
prasowym prezentuj¹cym pomys³ Wachowicza pani Anna.
Wystêpuj¹c z protestem
przeciw budowie przejœcia na
Rzeszotarskiej radny zdaje siê
równoczeœnie nie orientowaæ
w treœci obowi¹zuj¹cych w
Warszawie dokumentów strategicznych, w tym strategii
zrównowa¿onego rozwoju
systemu transportowego, a
tak¿e przepisów prawa. Strategia okreœla kierunki zmian
transportowych w Warszawie,
w tym priorytetyzacjê ruchu
pieszego w strefie œródmiejskiej, do której zalicza siê praktycznie ca³a Praga Pó³noc.
Jednym z elementów poprawy
sytuacji pieszych zgodnie z

zapisami strategii jest w³aœnie
budowa naziemnych przejœæ
przez ulice. Przyk³adem wdra¿ania tych zapisów na Pradze
jest odtworzenie przejœæ naziemnych przez ulice Targow¹
– Z¹bkowsk¹ - Okrzei, o co
walczyli prascy spo³ecznicy, na
czele z cz³onkami Praskiego
Stowarzyszenie Mieszkañców
„Micha³ów”. Ponadto, zgodnie
z Rozporz¹dzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ
drogi publiczne i ich usytuowanie na drogach klasy Z, a tak¹
jest Al. Solidarnoœci na pra-

skim odcinku, dopuszcza siê
mo¿liwoœæ utworzenia przejœæ
dla pieszych z sygnalizacj¹
przynajmniej co 200 metrów.
To oznacza, ¿e na prawie
2-kilometrowym odcinku Alei
nale¿a³oby wybudowaæ jeszcze
co najmniej kilka przejœæ, nie
tylko na wysokoœci Rzeszotarskiej, ale równie¿ przy supermarkecie Tesco.
O to ostatnie przejœcie dopominali siê mieszkañcy i
radni dzielnicy.
Ciekawe, jak wtedy g³osowa³
radny Wachowicz? Warto o tej
postawie pamiêtaæ przy okazji
najbli¿szych wyborów.
MK

de facto trac¹c do niego swobodny dostêp. Najemcy przys³uguj¹ te same prawa co w
przypadku zwyk³ego najmu,
jednak jeœli nadu¿ywa swoich
praw, nie jest on bezkarny i nie
mo¿e liczyæ na wielomiesiêczne
zajmowanie lokalu, nawet po
ustaniu umowy najmu.
Dobrze sporz¹dzona przez profesjonalistê umowa najmu okazjonalnego pozwoli zaoszczêdziæ
wiele czasu, nerwów i zdrowia.
Micha³ Walkiewicz
Kancelaria Prawna
Ma³gorzata Partyka
ul. Szara 14 lok. 38,
00-420 Warszawa
tel. 22 394-54-74, 535-341-818
kancelaria@mp-kancelaria.pl
www.mp-kancelaria.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) 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 postêpowania administracyjne na wniosek
- RWE STOEN OPERATOR Sp. z o. o., ul. Piêkna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowany
przez Anettê Hamudê, z³o¿ony dnia 30 marca 2016 r., zmieniony dnia 11 kwietnia 2016 r.
oraz 13 kwietnia 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie sieci elektroenergetycznej do zasilenia dzia³ki nr ew. 35/17 z obrêbu
4-02-26 na dz. nr ew. 36/4, 35/24, 35/27, 35/29, 35/16, 35/21, 35/17 z obrêbu 4-02-26
przy ul. Skierdowskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
- Victoria Dom Spó³ka Akcyjna, z siedzib¹ w Warszawie, z³o¿ony 5 kwietnia 2016 r.,
w sprawie zmiany decyzji nr 42/CP/2015 z 02.11.2015 r. ustalaj¹c¹ warunki i szczegó³owe
zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie drogi, zjazdu oraz infrastruktury towarzysz¹cej na terenie dzia³ek
ew. nr 201/1, 201/2 z obrêbu 4-07-03 oraz dz. ew. nr 79 z obrêbu 4-07-05 w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy w zakresie zmiany terenu inwestycji, dopisanie dzia³ki ew.
nr 199/1 z obrêbu 4-07-03.

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 19 kwietnia 2016 r.,
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm w ul. Zab³ockiej od istniej¹cego przewodu
wodoci¹gowego DN 150 mm w ul. Delfina do posesji zlokalizowanej przy ul. Zab³ockiej 16,
na dz. nr ew. 82/2, 26/3, 26/4 z obrêbu 4-06-09 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.
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Nie dzieñ, a tydzieñ dziecka
Z okazji œwiêta najm³odszych, na Bia³o³êce na dzieci
czeka mnóstwo atrakcji. Ju¿ w sobotê poprzedzaj¹c¹
Dzieñ Dziecka (28.05), w Parku Magiczna bêdzie mo¿na
wzi¹æ udzia³ w Majówce w Zak¹tku Mazowieckim.
Podczas warsztatów w wiacie lnianej (godz.13.00 i
godz. 14.00) bêdzie mo¿na m.in. zobaczyæ, jak z lnu
powstaje w³ókno lub nauczyæ siê tkaæ na krosnach.
W wiacie chlebowej (godz. 15.00 i godz. 16.00) na
warsztatach „Od ziarenka do Bochenka” oprócz poznania
ca³ego procesu powstawania m¹ki z ziaren bêdzie mo¿na
upiec w piecu chlebowym placek.
W Parku Picassa równie¿ bêd¹ zmagaæ siê m.in. w
czeka masa atrakcji. Naj- sztafecie, skoku w dal lub
m³odszym towarzyszyæ w rzucie pi³eczk¹ do celu. Tydzieñ
warsztatach kulinarnych i póŸniej (9.06) rozpocznie siê
artystycznych bêdzie Pch³a analogiczna Olimpiada – tym
Szachrajka. Bêd¹ te¿ wielkie razem dla Œwietliczaków – do
bañki mydlane, skrêcanie zawodów stan¹ reprezentacje
zwierz¹tek z balonów i ma- 8 œwietlic szkó³ podstawolowanie buziek. Wszystkie wych z Bia³o³êki. Startowaæ
dzieci s¹ zaproszone w warto, bo na uczestników
godz. 11.00 - 16.00.
czekaj¹ medale i koszulki, a
Natomiast w niedzielê na najlepszych nagrody.
(29.05) na ma³ych kinomanów w Bia³o³êckim Oœrodku
Kultury przy ul. van Gogha 1
czekaj¹ bajkowe krótkometra¿ówki - o godz. 11:00 –
„Pawe³ i Gawe³”, „Warszawska Syrenka”, „O niezwyk³ej
przyjaŸni”, „Apolejka i jej osio³ek”, a o godz. 13.00 – „Biuro
Detektywistyczne Lassego
i Mai. Sekret rodziny von
Broms.”
W czwartek 2 czerwca
rozpoczyna siê natomiast XIV
Olimpiada Przedszkolaków.
Na boiskach i w hali BOS
przy Œwiatowida najm³odsi
mieszkañcy dzielnicy wybrani
z publicznych przedszkoli

Z kolei w pierwszy weekend czerwca nie lada gratka
czeka na amatorów zabawy
klockami Lego. Podczas
„Bia³o³êckiego budowania z
klocków Lego” w zale¿noœci
od wieku, w trzech strefach
budowania powstan¹ niesamowite budowle. Maluchy
bêd¹ budowaæ z Lego Duplo,
a najstarsi zbuduj¹ roboty,
które sami zaprogramuj¹ i
sprawdz¹ w dzia³aniu.
Atrakcj¹ dla ca³ych rodzin
bêdzie jednak budowanie z
klocków Lego City ró¿nych
obiektów charakterystycznych
dla Bia³o³êki: parków, placów
zabaw i obiektów sportowych.
4 czerwca budowaæ bêdzie
mo¿na w hali BOS na Strumykowej 21, 5 czerwca w
SP nr 356 na G³êbockiej 66.

Na wystawê prac Sylwii
Caban sk³adaj¹ siê rzeŸby i
obrazy bêd¹ce fragmentem
realizacji zatytu³owanej „Inkluzje - obiekty pominiête”. To
rzeŸby z³o¿one z czêœci dzieciêcych zabawek. Misternie
po³¹czone i pomalowane
srebrn¹ farb¹ kó³ka samochodzików, r¹czki lalek, kabiny
pojazdów kosmicznych i ³apy
dinozaurów tworz¹ swoiste
roboty z recyklingu. Niepotrzebne, porzucone zabawki
dosta³y nowe ¿ycie.
Waldemar Mazurek natomiast prezentuje rzeŸby w
br¹zie, ceramice i kamieniu.

Te niewielkie formy s¹ rzeŸbiarsk¹ fotografi¹, zatrzymuj¹c¹ w kadrze nasze gesty. To
jakby ruch zamkniêty w twardej materii, utrwalone w kamieniu chwile ludzkiego ¿ycia.
Opisane wystawy to tylko
niektóre z praskich propozycji, przygotowanych na Noc
Muzeów. Na Pradze nie ma
wielu placówek muzealnych,
ale ze wzglêdu na bogate
¿ycie artystyczne, warto w tê
wyj¹tkow¹ noc zboczyæ z
t³umnie odwiedzanych œródmiejskich szlaków, w³aœnie na
Pragê.
Joanna Kiwilszo

Noc Muzeów 2016 na Pradze
W 13. edycji warszawskiej Nocy Muzeów wziê³a udzia³
rekordowa liczba instytucji, dok³adnie 252, w tym a¿
40 debiutantów. W programie by³o nie tylko zwiedzanie
wystaw i ekspozycji muzealnych, ale te¿ gry miejskie,
koncerty, pokazy filmów i warsztaty. Wiele atrakcji przygotowa³o dla amatorów nocnego zwiedzania Muzeum
Warszawskiej Pragi i praskie galerie.

Wœród wielu artystycznych
propozycji na tegoroczn¹ Noc
Muzeów, wyró¿nia³y siê projekty galerii i pracowni Nowej
Pragi. Ze Œródmieœcia na ulicê Czynszow¹ mo¿na by³o
dojechaæ zabytkowym tramwajem linii M. Pierwszym praskim przystankiem na tej trasie by³a Galeria Stalowa (ul.
Stalowa 26), w której odbywa³
siê wernisa¿ wystawy „Maski
Jerzego Kosiñskiego, fotografie Czes³awa Czapliñskiego”,
przygotowanej w 25. rocznicê
œmierci pisarza.
Wy³aniaj¹cy siê z portretów
Czapliñskiego cz³owiek o stu
twarzach, którego Janusz
G³owacki nazwa³ wielkim

showmanem, by³ przede
wszystkim wybitnym pisarzem, autorem ksi¹¿ek przet³umaczonych na ponad 30
jêzyków, wydanych w nak³adzie ponad 70 milionów egzemplarzy. Jerzy Kosiñski urodzi³ siê 14 czerwca 1933 roku
w £odzi. W latach 1950-1955
studiowa³ historiê i nauki polityczne na Uniwersytecie
£ódzkim. W 1957 roku wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych, gdzie po otrzymaniu stypendium Fundacji Forda
podj¹³ studia na Columbia
University w Nowym Jorku.
Jego najg³oœniejsza ksi¹¿ka
„Malowany ptak” (1965) zosta³a
uznana we Francji za naj-

lepsz¹ zagraniczn¹ powieœæ
roku i otrzyma³a nagrodê „Prix
du Meilleur Livre Etranger”.
Inn¹ jego powieœæ „Wystarczy
byæ” przeniós³ na ekran Hal
Ashby, obsadzaj¹c w roli g³ównej Petera Sellersa.
Znakomite zdjêcia Czes³awa Czapliñskiego, œwiatowej
s³awy artysty fotografa, dziennikarza i autora filmów dokumentalnych, albumów i ksi¹¿ek,
pokazuj¹ twarz cz³owieka o
ostrych, ptasich rysach i
ciemnych oczach. Mimo humorystycznych min, jest to
twarz niepokoj¹ca. Wystawie
towarzyszy³ pokaz filmowego
zapisu spotkania Jerzego
Kosiñskiego ze œrodowiskiem
artystycznym w Krakowie na
Kazimierzu, 12 kwietnia 1988
roku, czyli na trzy lata przed
samobójcz¹ œmierci¹. W rozmowie tej Kosiñski nazywa
siebie bajkopisarzem, facetem, który opowiada historie.
Co w jego ¿yciu by³o prawd¹,
a co bajk¹, nie dowiemy siê.
Jednak wystawa, któr¹ ogl¹daæ mo¿na w Galerii Stalowa
do 22 maja w godzinach 1219, pozwoli nam przypomnieæ sobie tê nieprzeciêtn¹
osobowoœæ.
Id¹c dalej Stalow¹ natrafiamy na galeriê Fortunabox
(Stalowa 69), ale wczeœniej
wpadamy w ciemnej bramie w
rêce w³aœcicielki galerii, Katarzyny Fortuny i jej aparatu
fotograficznego. W galerii
Fortunabox trwa wernisa¿

wystawy pt. Reunion. Wystawa
sk³ada siê z portretów osób,
które odwiedzi³y Galeriê Portretu Katarzyny Fortuny na ul.
Walecznych 12 podczas Nocy
Muzeów w roku 2010. W tym
roku nast¹pi³a kontynuacja
projektu. Zdjêcia z tegorocznej sesji zdjêciowej w bramie
bêdzie mo¿na obejrzeæ ju¿
za rok.
Na ulicy Stalowej dzia³a od
mniej wiêcej roku jeszcze
jedna galeria. To Pragaleria
(Stalowa 3), która wraz z
Polsk¹ Grafik¹ Cyfrow¹ zaprezentowa³a w czasie Nocy
Muzeów wystawê sztuki cyfrowej „Dobre piksele”, autorstwa
m³odych grafików, pracuj¹cych w technikach cyfrowych.
Pokazuj¹ oni œwiat oczami
dziecka. Jest to œwiat zabaw,
marzeñ i gier komputerowych.
Wystawa zakoñczona zostanie
18 maja aukcj¹ charytatywn¹.
Dochód z aukcji przeznaczony bêdzie dla Niepublicznej
Szko³y Podstawowej dla
dzieci z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu „Przyl¹dek”.
Goœcie odwiedzaj¹cy wystawê w czasie Nocy Muzeów
mieli mo¿liwoœæ spróbowania
samodzielnego stworzenia
grafiki cyfrowej na profesjonalnym tablecie graficznym, pod
okiem autorów prac.
Ju¿ czwarty raz uczestniczy³a
w Nocy Muzeów Galeria Autorska Blok (In¿ynierska 3, lok.
10). prezentuj¹c prace Sylwii
Caban i Waldemara Mazurka.

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

Powrót „Pana Gumy”
Muzeum Warszawskiej Pragi na Noc Muzeów przygotowa³o
atrakcjê specjaln¹ – powrót na Pragê rzeŸby „Pana Gumy”
autorstwa Paw³a Althamera, która od grudnia 2008 roku przez
2 lata sta³a pod sklepem AGMA na Nowej Pradze na skrzy¿owaniu ulic Czynszowej i Stalowej. Obecnie jest w³asnoœci¹
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a w Muzeum Warszawskiej
Pragi mo¿na j¹ ogl¹daæ do 10 lipca 2016 r. Odwiedzaj¹cy
muzeum witali j¹ z radoœci¹, jak dobrego znajomego.
T³umy odwiedzaj¹cych wykorzysta³y ostatni¹ okazjê do
zwiedzenia arcyciekawej wystawy Prawobrze¿ni. Biografie
niecodzienne - o ludziach, których ¿ycie w ró¿norodny sposób
splot³o siê z prawobrze¿nymi dzielnicami miasta. W programie
znalaz³a siê muzyka na dziedziñcu, animacje dla dzieci,
konkursy z nagrodami, pokazy filmowe, spotkania i warsztaty.
Niecodzienn¹ atrakcj¹ by³a te¿ „¯ywa biblioteka” – spotkanie z
¿yw¹ histori¹ Pragi w bezpoœrednich relacjach jej uczestników,
zaœ godnym zwieñczeniem wieczoru – koncert Chóru Kameralnego Sirenes – rezydenta Muzeum Warszawy.
Kr.
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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
ANGIELSKI, 609-631-186
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ALE szybka i elastyczna
po¿yczka do 25000 z³,
tel. 668-681-912
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
PRANIE dywanów wyk³adzin
605-726-258
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
DAM PRACÊ
CHCESZ pracowaæ jako
opiekunka seniorów ale nie znasz
j. niemieckiego? Zapisz siê na
kurs od podstaw w Warszawie
i pracuj z Promedica24! Po
kursie praca gwarantowana!
Zapisy trwaj¹ - tel. 506 289 039

„Zielona” Bia³o³êka

decyduj¹cych argumentów decyduj¹cym o wyborze miejsca
zakupu mieszkania. Próbuj¹
walczyæ o zachowanie zieleni w
ró¿ny sposób. Jednym z nich
s¹ z³o¿one projekty w ramach
bud¿etu obywatelskiego. Przyk³adami mog¹ byæ np. projekty
Micha³a Salamona „Utworzenie
Parku Mehoffera”, „Ogrody Mehoffera” czy chocia¿by Dariusza
Staciwy „Stworzenie zielonego
skweru rekreacyjno-sportowego
- miejsca wypoczynku, si³owni
plenerowej, placu zabaw i sportów.” w okolicach ulicy Ksi¹¿kowej. Jest to w moim odczuciu
swoista forma manifestu, walki
o przestrzeñ publiczn¹ wype³nion¹ zieleni¹, daj¹ca mo¿liwoœæ spotkania z natur¹ w tym
coraz to bardziej wype³nionym
betonem i szk³em œwiecie.
Dosyæ tej nadmiernej, czêsto
chaotycznej zabudowy. Potrzebne s¹ dzia³ania, dziêki
którym bêd¹ tworzone miejsca,
gdzie bêdziemy mogli spêdzaæ
wolny czas, pójœæ na spacer z

Bia³o³êka. Dzielnica kojarz¹ca siê zazwyczaj z zieleni¹
i otwart¹ przestrzeni¹. Nie bez kozery o jej wschodnich
terenach powszechnie mówi siê „Zielona Bia³o³êka”.
Jak jest naprawdê?
do których dotarliœmy nieoficjalOstatnio przy okazji planowanej nie, s¹ dalekie od oczekiwañ.
inwestycji budowy gazoci¹gu Z informacji jakie uzyskaliœmy
wzd³u¿ Kana³u ¯erañskiego okazuje siê na przyk³ad, ¿e w
podniesiony zosta³ temat wycin- 2015 roku wyciêto 2581 drzew,
ki drzew. Pada³y ró¿ne liczby, a nasadzeñ by³o.... 386. W
ale generalnie mówi siê o tysi¹- zwi¹zku z powy¿szym radna
cach. Niejako w cieniu debaty Ewa Gajewska z³o¿y³a interpeo planach wycinki wzd³u¿ ka- lacjê, w której pyta nie tylko o
na³u wyciêto np. drzewa przy liczbê wyciêtych w minionych
ul. Krzy¿ówki. To w zwi¹zku z latach drzew w naszej dzielnicy,
inwestycj¹ oœwiatow¹. Wyciêto ale te¿ o to, jakie s¹ prowadzo„po cichu”, bez zbêdnego roz- ne dzia³ania maj¹ce na celu
g³osu. Kolejne sygna³y docho- wyrównywanie szkód dokonydz¹ce do nas z ró¿nych rejonów wanych w œrodowisku poprzez
sprawi³y, ¿e postanowiliœmy ci¹g³e inwestycje?
zainteresowaæ siê tematem.
Pytamy, poniewa¿ mieszkañcy
To, co nas zaniepokoi³o, to mówi¹ „doœæ”. To w³aœnie blidu¿a dysproporcja pomiêdzy skoœæ terenów zielonych (poza
iloœci¹ wycinanych drzew, a oczywiœcie uwarunkowaniami
nowymi nasadzeniami. Dane, ekonomicznymi) by³a jednym z

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, 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:
18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 maja
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

Kobiety jak pszczo³y
Proszê Szanownych Pañstwa,
10-godzinny popis PIS-u w
tzw. audycie znów potwierdzi³
moj¹ tezê o wszechobecnym
duchu Gomu³ki w tej partii.
Te same brednie, oskar¿enia,
brak dowodów zamykaj¹ siê
w piêciu s³owach: egoizm,
marnotrawstwo, pogarda,
schizy Kaczyñskiego. O takich
sprawach rozmawia siê na
powa¿nie. Na podstawie dokumentów lub po og³oszeniu
prawomocnych wyroków.
Sejm nie jest miejscem, kto
mocniej siê podli¿e lub dalej i
celniej opluje tego, kogo nie
lubi prezes. Nie wspomnê o

dzieæmi lub przyjació³mi. Twórzmy
wspólnie now¹ jakoœæ w planowaniu przestrzeni publicznej.
Korzystaj¹c z okazji mamy
do Pañstwa proœbê. Aby zielone p³uca Ziemi przetrwa³y,
zwracamy siê do Pañstwa o
podpisanie petycji. Od nas
samych zale¿y, czy przysz³oœæ
Bia³o³êki bêdzie procentowaæ
czystszym i zdrowszym powietrzem. Ka¿dy g³os jest naprawdê wa¿ny. Mo¿ecie Pañstwo
wesprzeæ nasze dzia³ania
pod nastêpuj¹cym adresem:
http://www.petycjeonline.com/
ogrodymehoffera
Ratuj¹c zieleñ oraz ratuj¹c
drzewa, ratujemy nasze zdrowie.
To pierwszy, ma³y krok.
Ale niezwykle istotny dla
naszej przysz³oœci.
Jan Mackiewicz
Prezes Stowarzyszenia
Razem dla Bia³o³êki

g³osowaniach z pilocika nad pisuarem. Tymczasem kwitnie
zaw³aszczanie pañstwa, oficjalny partyjny nepotyzm i
bocznymi drzwiami wprowadza
siê religiê do wojska i szariat
katolicki. Nie wiem, czy si³ami
obrony narodowej, czy skoordynowanymi ruchami s³u¿b,
ale na Podkarpaciu wyzwolono
kobiety od legalnej aborcji.
Technika jest taka: wszyscy
ginekolodzy podpisuj¹ klauzulê
sumienia, zakaz publicznego
wypowiadania swoich pogl¹dów. ¯aden ju¿ odœwie¿ony na
narodowo szpital nie wykona
prawnie legalnego zabiegu.
Mo¿na zideologizowaæ siê do
koñca, drogie panie? Mo¿na,
teraz skrobcie siê w g³owy.
Aliœci w ulu te¿ jest niez³a
dyscyplina. Robotnice to
pszczo³y z zablokowan¹
funkcj¹ rozrodcz¹. Nie ma

czasu myœleæ o amorach.
Jedyne szczêœcie to fakt, ¿e
wylêgaj¹ siê z zap³odnionych
jaj. Przez pierwsze trzy dni
¿ycia s¹ sprz¹taczkami. Oczywiœcie, ¿ycia po wykluciu i
przepoczwarzeniach. Szoruj¹
miejsca lêgowe, czyli komórki
w plastrach. Czwartego dnia
przechodz¹ do dzia³u karmienia larw. Potem karmi¹ larwy
coraz starsze, a u szczytu kariery karmi¹ królow¹. Pamiêtacie?
Pszczó³ka wieloródka z ma³ym
mózgiem. Po oko³o dziesiêciu
dniach koñczy siê kariera karmicielki i z kelnerki i kucharki
pszczó³ki zapêdzane s¹ do
prawdziwej pszczelej roboty.
Nowy etat nazywa siê pszczo³a zbieraczka. Zadaniem pszczó³ zbieraczek jest nauczenie
siê jêzyka pszczó³ zbieraczek
i przynoszenie py³ków kwiatowych. Zbieraczki przekazuj¹
sobie informacje o najlepszych
pastwiskach i odleg³oœci od ula.
Jêzykiem jest specjalny taniec
obrotowy z u¿yciem rezonansu
magnetycznego.
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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), 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. ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 21/CP/2016 z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na zmianie ostatecznej decyzji nr 55/CP/2014 z 25.11.2014 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie drogi gminnej
projektowanej ulicy Talarowej wraz ze zjazdem na terenie dzia³ek ew. nr 46/7, 46/8, 49/2,
50/2, 66/1, 66/2, 53/1, 53/7, 53/6 z obrêbu 4-03-06 przy ul. Œwiatowida na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy w zakresie zmiany terenu inwestycji, na wniosek inwestora M&Z
Partners Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Spó³ka, z³o¿ony 15 stycznia 2016 r.,
zmieniony 25 stycznia 2016 r.
- decyzji nr 22/CP/2016 z 15 kwietnia 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej na dzia³ce nr ew. 47/2 i 47/5
z obrêbu 4-07-05 przy ul. Szlacheckiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na
wniosek VICTORIA DOM S. A., z³o¿ony 2 lutego 2016 r., zmieniony 15 lutego 2016 r.
- decyzji nr 23/CP/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV
na dz. ew. nr 53 z obr. 4-16-01 przy ul. P³ochociñskiej 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 Tomasza Bogackiego, z³o¿ony dnia 25 stycznia
2016 r. i zmieniony dnia 26 lutego 2016 r.
- decyzji nr 24/CP/2016 z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie nowej przychodni wraz ze szpitalem jednodniowym
na cz. dz. ew. nr 79 z obr. 4-07-03 przy ul. Przykoszarowej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej Warszawa-Bia³o³êka, ul. Milenijna 4, 03-125 Warszawa, z³o¿ony dnia 22 marca
2016 r. i zmieniony dnia 1 kwietnia 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. 08.00-16.00 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).

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

nowa gazeta praska 7

Postawmy na komunikacjê szynow¹
Jednym z bezwzglêdnych priorytetów Warszawy w kszta³towanej w³aœnie
strategii naszego miasta do 2030 roku
powinna byæ komunikacja. Proponujê,
aby po³o¿yæ nacisk na naziemn¹
komunikacjê szynow¹.
W Warszawie budowa metra idzie
jak po grudzie. Na pewno czêœciowo
jest to zwi¹zane z pozostawiaj¹cymi
wiele do ¿yczenia dzia³aniami w³adz
Warszawy. Jednak nale¿y równie¿
pamiêtaæ o strukturze geologicznej
naszego miasta, która jest ma³o korzystna dla realizacji takich inwestycji,
jak budowa metra.
Wed³ug ekspertów warto w Warszawie
stawiaæ na naziemn¹ komunikacjê szynow¹,
tak¹ jak kolej czy szybki tramwaj. Przede

wszystkim jest to inwestycja du¿o tañsza ni¿
metro. Wed³ug danych ZTM ca³kowity koszt
projektu „Budowa centralnego odcinka II
linii metra” to prawie 6 mld z³. Za niewiele
ponad 6-kilometrowy odcinek! Natomiast
rozbudowa linii o 3 kolejne stacje (Szwedzka,
Targówek, Trocka) o d³ugoœci 3,2 km to kolejny miliard z³otych. Drogo! Co oczywiœcie
nie oznacza, ¿e nale¿y z budowy metra
rezygnowaæ w ogóle. Uwa¿am, ¿e ka¿da
licz¹ca siê metropolia powinna je mieæ.
Powinno ono stanowiæ komunikacyjny rdzeñ
miasta. Natomiast naziemny transport
szynowy, dobrze zintegrowany z liniami
metra, mo¿e znakomicie uzupe³niaæ metro
i docieraæ w najodleglejsze czêœci miasta.
Komunikacja tramwajowa jest nawet kilkanaœcie razy tañsza. Dobrze

pokaza³y to analizy prowadzone w
Krakowie, z których wynika³o, ¿e za
1 km metra w tym mieœcie mo¿na mieæ
20 km szybkiego tramwaju. Natomiast
koszty obs³ugi metra s¹ 5-krotnie
wy¿sze ni¿ tramwaju.
Szybki tramwaj ³¹czy w sobie cechy
metra i tramwaju. Jego przebieg jest
maksymalnie bezkolizyjny (poprzez
wykorzystanie wiaduktów, tuneli itd.),
co sprawia, ¿e jedzie siê bez zbêdnych
postojów. A przesiadka z metra do takiego tramwaju nie powinna siê ró¿niæ
od przesiadki z jednej do drugiej linii
metra. Warto równie¿ lepiej wykorzystaæ
i rozwin¹æ kolej na terenie Warszawy.
Dziêki temu mo¿emy uzyskaæ ekologiczny, niedrogi i wygodny transport.

Jak trwoga to do PiS

Piotr Basiñski
Radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy”
Ko³o „Inicjatywa
Mieszkañców Bia³o³êki”

Spo³eczny obserwator

Zabytki Pragi gin¹ na naszych oczach
Wyburzona parowozownia przy
Al. Solidarnoœci, rozjechany przez buldo¿ery m³yn Michla na Objazdowej,
zrównane z ziemi¹ kamienice na Kawêczyñskiej i Kowieñskiej, strasz¹ce
przechodniów zabudowania pofabryczne
przy Strzeleckiej, Stalowej i Szwedzkiej,
zapadaj¹cy siê dworek przy Radzymiñskiej, spalony dworzec wodny cumuj¹cy
w Porcie Praskim - to tylko niektóre
przyk³ady niszczej¹cych i znikaj¹cych
z przestrzeni naszej dzielnicy obiektów
zabytkowych. W kolejce czekaj¹ m.in.
unikalny w skali Warszawy spichlerz
Michla, jeden z dwóch zachowanych na
Pradze Pó³noc budynków drewnianych
– oficyna Burkego na Kawêczyñskiej,
zabudowania dawnej fabryki drutu „Drucianki”, dworek Feliksa Œwiêtochowskiego czy zabudowania pofabryczne przy Grodzieñskiej.

Czêœæ praskich zabytków ma jednak
szansê na drugie ¿ycie, m.in. dziêki
programowi rewitalizacji. Listê otwiera
pa³acyk Konopackiego, niszczej¹cy od
lat symbol Nowej Pragi. Dziêki rozpoczêtym w ubieg³ym roku pracom remontowym pa³acyk odzyska dawny
blask i now¹ funkcjê. Podobny los czeka
potê¿n¹ zabytkow¹ kamienicê przy
Markowskiej 16, która kilka lat temu
zosta³a wysiedlona. Dziêki œrodkom
przeznaczonym na rewitalizacjê ma
powstaæ w niej centrum aktywnoœci lokalnej. Nowe ¿ycie maj¹ zyskaæ dwie
opuszczone kamienice na ulicy
£om¿yñskiej. Oddane do Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego, zostan¹
poddane kompleksowemu remontowi
i ponownie zasiedlone przez osoby,
których nie staæ na zakup mieszkañ
na wolnym rynku.

Na razie niewiele wiadomo o szczegó³ach remontów, a szkoda, bo pytania
nasuwaj¹ siê same. Przede wszystkim
o zakres ingerencji w zabytkow¹ tkankê i skalê uzupe³nieñ wspó³czesnymi
materia³ami. To wa¿ne, czy efektem
koñcowym bêd¹ odnowione obiekty
zabytkowe, czy te¿ ich wspó³czesne
repliki. Dotychczasowa praktyka warszawska ka¿e z du¿¹ doz¹ sceptycyzmu
patrzeæ na plany inwestorów. Niewiele
zabytków ma takie szczêœcie, jak zabudowania dawnej Fabryki Wódek przy
Z¹bkowskiej, które s¹ z pietyzmem restaurowane oraz uzupe³niane o budynki
dopasowane do istniej¹cej tkanki.
Raczej mieliœmy do czynienia z wieloma
przyk³adami styropianizacji, oszczêdnoœci
materia³ów oraz fasadowoœci.
Mimo ró¿nych obaw nale¿y jednak
dzia³aæ. Ka¿dy kolejny rok bez remontu

Praski folwark

Nic o nas bez nas - z odwag¹ i rozwag¹
Jednostki pomocnicze gminy to
lokalna wspólnota samorz¹dowa
mieszkañców. Nie posiadaj¹ one co
prawda osobowoœci prawnej, stanowi¹
jednak strukturê spo³eczno-terytorialn¹, która przejmuje na swoim terytorium realizacjê zadañ publicznych,
u³atwiaj¹c dzielnicy wykonywanie
jej zadañ. Jest to najni¿szy szczebel
ustawowo rozumianego samorz¹du
lokalnego. Celem dzia³alnoœci jest reprezentowanie interesów ich mieszkañców, pe³niejsze zaspokajanie ich
potrzeb, w tym przede wszystkim dotycz¹cych warunków ¿ycia i zamieszkania, a tak¿e zapewnienia mieszkañcom uczestnictwa w ¿yciu dzielnicy.
A jak wygl¹da wspó³praca z w³adzami
dzielnicy Praga Pó³noc? OdpowiedŸ jest
prosta – praktyki brak. Brak spotkañ
z przedstawicielami jednostek, brak
otwartych spotkañ z mieszkañcami,
mimo zapowiedzi w I kwartale ub.r.
Na terenie dzielnicy Praga Pó³noc
uchwa³¹ Rady m.st. Warszawy w 2002
roku powo³ano dwie jednostki pomocnicze - Koloniê Z¹bkowska i Koloniê
Œliwice. Od stycznia br. Rada Dzielnicy
boryka siê z ustaleniem terminu wyborów do Rady Kolonii Z¹bkowska.
Niby b³ahostka, a jednak. Termin zmieniano ju¿ dwukrotnie, poniewa¿ nie
dope³niono wymagañ statutowych,
okreœlonych w uchwale Rady Dzielnicy
z dnia 25.06.2014 roku. Do porz¹dku

obrad ostatniej sesji wprowadzono
projekt uchwa³y z kolejnym, trzecim
terminem: 9-10.07.2016. Przypadek
czy œwiadoma manipulacja? Pe³nia
sezonu urlopowego, gdzie skoordynowanie obecnoœci wyborców i wybieranych
jest wrêcz niemo¿liwe.
W momencie oddania felietonu do
druku nie znamy ostatecznej wersji,
poniewa¿ przed omawianiem przedmiotowej uchwa³y og³oszono przerwê
w obradach do 17 maja do godz.
15.00. Nale¿y mieæ nadziejê, i¿
rozs¹dek zwyciê¿y z³e emocje.
Mieszkañców serdecznie zachêcam
do licznego udzia³u w podejmowaniu
wyborczych decyzji i udzia³u w ¿yciu
dzielnicy. To wa¿ny egzamin z lokalnej
demokracji dla ka¿dego z nas. Pamiêtajmy, ¿e w tych wyborach nie bêd¹ Pañstwo decydowaæ o tym, kto ma zasiadaæ
w poselskich ³awach czy te¿ na ministerialnych krzes³ach. Od tych wyborów,
jak byæ mo¿e od ¿adnych innych,
zale¿y, jaki bêdzie rozwój miejsca, w
którym mieszkamy i ¿yjemy, rozwój
ulicy, podwórka, skweru przed blokiem.
Rada reprezentuje bowiem interes
wszystkich mieszkañców kolonii. Realizuje
swoje zadania poprzez wystêpowanie
z wnioskami, postulatami, interwencjami
i opiniami do organów dzielnicy. Dla
w³adz dzielnicy s¹ to niewygodne
twory, poniewa¿ mieszkañcy, którzy
wchodz¹ w sk³ad rady patrz¹, jak

Prosto z mostu

powoduje niepowetowane spustoszenia w zabytkowej tkance Pragi. Widaæ
to najlepiej na przyk³adzie obiektów
poprzemys³owych. Nieogrzewane,
rozkradane, wystawione na dzia³ania
warunków atmosferycznych pofabryczne hale niszczej¹ w zatrwa¿aj¹cym
tempie. Brak zdecydowanych dzia³añ
spowoduje, ¿e ju¿ za kilka lat po wielu obiektach nie zostanie namacalny
œlad. Bêdziemy je tylko wspominaæ na
zdjêciach.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Reprywatyzacja gruntów warszawskich to tykaj¹ca bomba, pod³o¿ona
pod sto³eczny samorz¹d przez komunistów w 1945 r., gdy tzw. dekret
Bieruta odebra³ hurtem mieszkañcom
miasta ich nieruchomoœci, a potem mimo mo¿liwoœci zapisanych w dekrecie
- w³adcy Polski Ludowej nie mieli
ochoty ich zwracaæ. Mimo i¿ wiêkszoœæ
polityków po 1989 r. by³a œwiadoma
istnienia bomby, niewiele robiono, by
j¹ rozbroiæ. A nale¿a³o to uczyniæ uchwalaj¹c ustawê o reprywatyzacji,
niekoniecznie zwracaj¹c¹ wszystko
wszystkim okradzionym (tego nie
wytrzyma³by bud¿et pañstwa), ale
ustalaj¹c¹ zakres zwrotów i odszkodowañ. Brak ustawy jest Ÿród³em
wielu problemów: blokuje rozwój
miasta, obci¹¿a nadmiernie jego
bud¿et oraz generuje przestêpcz¹ patologiê zwan¹ handlem roszczeniami.
Ta niemo¿noœæ wynika³a z ci¹g³ej rozbie¿noœci pogl¹dów pomiêdzy w³adzami
Warszawy, parlamentem i Prezydentem
RP. W³aœciwie jedyn¹ powa¿n¹ próbê
podj¹³ rz¹d AWS w 2001 r., lecz uchwalon¹ wtedy ustawê zawetowa³ prezydent
Aleksander Kwaœniewski. W du¿ej mierze dziêki niemu Polska pozostaje dziœ
jedynym krajem postkomunistycznym,
w którym problem reprywatyzacji nie
zosta³ rozwi¹zany.
D³u¿sza zgoda pomiêdzy decydentami panowa³a tylko w kadencji prezydenta Bronis³awa Komorowskiego.
Zarówno rz¹d, jak i w³adze Warszawy
nale¿a³y wtedy do PO. Niestety, ustawa
o reprywatyzacji nie pojawi³a siê w ci¹gu
tych piêciu lat nawet jako projekt.
Jedynie w 2015 r., pod wp³ywem
referendum warszawskiego, Senat
przygotowa³ tzw. ma³¹ ustawê reprywatyzacyjn¹ - pakiet zmian w ustawie
o gospodarce nieruchomoœciami,
umo¿liwiaj¹cy zmniejszenie skali handlu roszczeniami w Warszawie oraz
daj¹cy podstawê do odmowy zwrotu

gruntów, na których znajduj¹ siê
m.in. szko³y i place zabaw. Projekt ten
przeszed³ g³osami PO przez parlament, po czym... zosta³ przez prezydenta Komorowskiego skierowany do
Trybuna³u Konstytucyjnego. Prezydent
mia³ zastrze¿enia prawne do kilku
mniej wa¿nych przepisów, ale w swojej
niefrasobliwoœci odes³a³ do Trybuna³u
- choæ nie musia³ - ca³¹ ustawê.
I teraz, gdy po latach walki samej
ze sob¹ Platforma utraci³a w³adzê w
pañstwie, Rada Warszawy g³osami PO
w dniu 21 kwietnia, a Sejmik Województwa Mazowieckiego g³osami PO
i PSL w dniu 16 maja, uchwali³y dramatyczne apele - do prezydenta Andrzeja Dudy, by wycofa³ z Trybuna³u
niem¹dry wniosek prezydenta Komorowskiego, a do rz¹du premier Beaty
Szyd³o, by „podj¹³ pilne prace nad ca³oœciow¹ ustaw¹ reprywatyzacyjn¹.”
Widzê wœród radnych PO i PSL
twarze uczestników manifestacji KOD,
ubli¿aj¹cych prezydentowi Dudzie i premier Szyd³o od najgorszych. Doceniæ
nale¿y ich wiarê, ¿e w³aœnie ten straszny
PiS, w odró¿nieniu od PO, mo¿e znaleŸæ
rozwi¹zanie problemów Warszawy.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Ch³odnym okiem

Bud¿et partycypacyjny - ci¹g dalszy

wydawane s¹ pieni¹dze podatników w
dos³ownym tego s³owa znaczeniu – jak
np. s¹ realizowane remonty klatek
schodowych, hal gara¿owych, jak prowadzone s¹ naprawy czy nasadzenia i
konserwacja zieleni. S¹ wœród mieszkañców ludzie, którym zale¿y na tym
miejscu i ¿yj¹cych tu ludziach, których
g³owy i serca s¹ otwarte, którzy gotowi
s¹ poœwiêciæ swój czas i pieni¹dze, by
zmieniaæ na lepsze otaczaj¹cy nas œwiat.
„Najlepsz¹ metod¹ przewidywania
przysz³oœci jest jej tworzenie”, powiedzia³ Peter Drucker; rady osiedli mog¹
bowiem odegraæ wa¿n¹ rolê w budowaniu demokracji i kszta³towaniu odpowiedzialnoœci wspólnot lokalnych.
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Wœród wielu e.maili z urzêdu otrzyma³em jeden, który sprawi³ mi du¿¹
satysfakcjê. Niezast¹piona Barbara
Domañska, koordynator ds. bud¿etu
partycypacyjnego w Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy przys³a³a mi
informacjê, w której czytam: „Szanowny
Panie, uprzejmie informujê, ¿e weryfikacja z³o¿onego przez Pana projektu
268 zakoñczy³a siê wynikiem pozytywnym”. Podobn¹ informacjê otrzyma³o zapewne wiele innych osób,
które jak ja, z³o¿y³y w³asne projekty.
Przypomnê, ¿e trwa trzecia edycja
bud¿etu partycypacyjnego, w trakcie
której bêdziemy, jako mieszkañcy,
decydowali o podziale 2 milionów 743
tysiêcy z³otych. Dzielnicowy zespó³
bud¿etu partycypacyjnego, któremu
mam przyjemnoœæ przewodniczyæ,
zdecydowa³ o podziale œrodków na
projekty ogólnodzielnicowe - 743 000
z³otych i dwa obszary lokalne (na
pó³noc i po³udnie od linii Aleja Solidarnoœci/Radzymiñska) po 1 milion
z³otych. Wp³ynê³o prawie 100 projektów.
54 ogólnodzielnicowe i po 22 na
ka¿dy rejon. W³aœnie koñczy siê ich
weryfikacja przez urzêdników pod

k¹tem spe³niania wymagañ, wynikaj¹cych z przepisów prawa. W czwartek
2 czerwca zespó³ na posiedzeniu
otwartym dla mieszkañców – zapraszam do urzêdu na K³opotowskiego 15
- przeprowadzi losowanie kolejnoœci
projektów na listach do g³osowania.
Listy bêd¹ odrêbne dla ka¿dego z
obszarów. Upublicznione zostan¹ na
tablicy og³oszeniowej w urzêdzie i na
stronie internetowej. Wybór projektów
do realizacji odbêdzie siê w drodze
g³osowania w dniach 14-24 czerwca br.
Zag³osowaæ bêdzie mo¿na elektronicznie www.twojbudzet.um.warszawa.pl
lub osobiœcie poprzez kartê papierow¹
w urzêdzie. Wybraæ bêdzie mo¿na dowoln¹ iloœæ projektów pod warunkiem
zmieszczenia siê w kwocie wyznaczonej dla obszaru. Ka¿dy mieszkaniec
Warszawy mo¿e zag³osowaæ tylko w
jednej dzielnicy np. na Pradze Pó³noc
na projekt ogólnodzielnicowy i jeden
wybrany obszar. Wyniki zostan¹ podane do 15 lipca, a zwyciêskie projekty bêd¹ realizowane w 2017 roku.
Polecam Pañstwa uwadze swój
projekt „Oœwietlenie praskiej przestrzeni publicznej”, który zg³osi³em

po wielu rozmowach z mieszkañcami
Pragi, zwracajacych mi uwagê na
ciemne praskie podwórka i zagro¿enia
z tego wynikaj¹ce. Gdyby projekt
uzyska³ Pañstwa uznanie i wszed³
do realizacji, bêdê go kontynuowa³ w
kolejnych latach na kolejnych podwórkach.
Tegoroczny obejmuje posadowienie
55 wolnostoj¹cych latarni na ca³ej
dzielnicy ze szczególnym uwzglêdnieniem
Nowej Pragi.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl
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