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� nowoczesna protetyka

 � protezy natychmiastowe

  � natychmiastowa naprawa protez

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 733-494-773

czynne 9-20

sobota 9-14

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)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

bez
p³a
tni
e

Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka

nr 15 (594) 20 wrzeœnia 2017 roku

www.ngp.pl

facebook.com/nowapraska

ISSN 1234-6365

Nak³ad 25 000 egz.

Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej

Docieraj z nami

 do tysiêcy klientów

reklama@ngp.pl , tel. 609-490-949

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

dokoñczenie na str. 8

Termin oddania do u¿ytku

placówki nie jest jeszcze

znany, ale bêdzie to prawdo-

podobnie przysz³y rok. Cie-

szy fakt, ¿e obecne w³adze

dzielnicy dostrzeg³y potrzebê

przywrócenia placówki biblio-

tecznej w rejonie ulicy Kijow-

skiej, z której us³ug korzystali

nie tylko mieszkañcy Szmu-

lowizny, Micha³owa, Starej

Pragi, ale i Kamionka. O po-

wrót biblioteki d³ugie boje z

dzielnic¹ toczyli mieszkañcy

Kijowskiej, spo³ecznicy z

Micha³owa i Szmulek oraz

niektórzy radni. To równie¿

sukces naszej gazety, na

³amach której wielokrotnie

przybli¿aliœmy czytelnikom

ró¿ne aspekty tej sprawy.

Rodzi siê jednoczeœnie

pytanie, na ile obecne dzia³a-

nia zwi¹zane ze stworzeniem

nowej placówki bibliotecznej

stanowi¹ rzeczywist¹ odpo-

wiedŸ na potrzeby mieszkañ-

ców, a na ile podyktowane s¹

wyborcz¹ pragmatyk¹. Szkoda,

¿e w 2016 r. w³adze dzielnicy

reprezentuj¹ce radnych PiS i

PWS/Kocham Pragê nie

zgodzi³y siê na przeprowa-

dzenie szerszych konsultacji

spo³ecznych, dotycz¹cych

funkcjonowania praskiej

biblioteki, o co wnioskowa³o

kilkuset mieszkañców. Do-

chodz¹ce sygna³y o konflikcie

pracowników zrzeszonych w

NSZZ Solidarnoœæ z wieloletni¹

dyrektork¹ biblioteki, Janin¹

Mas³owsk¹, œwiadcz¹ o tym,

¿e dzia³alnoœæ tej placówki

wymaga g³êbszej analizy i

id¹cych dalej zmian. Pytanie

tylko, czy w³adze dzielnicy s¹

gotowe na taki krok.

OS

Na Kijowsk¹ wraca biblioteka
Dobre wieœci dla mieszkañców Kijowskiej. Po prawie

dwóch latach od faktycznej likwidacji placówki (zgodnie

z wersj¹ oficjaln¹ zosta³a przeniesiona na Golêdzinów)

do mierz¹cego ponad 500 metrów jamnika (najd³u¿szy blok

na Pradze Pó³noc) wróci biblioteka. Informacje na ten

temat poda³ na swoim profilu facebookowym burmistrz

Zab³ocki. Przysz³a placówka bêdzie mia³a charakter czytelni

(z mo¿liwoœci¹ wypo¿yczania ksi¹¿ek?), a koszt adaptacji

pomieszczeñ oscyluje w kwocie rzêdu 600 tys. z³ (takie

œrodki zosta³y zabezpieczone w bud¿ecie).

Pani Barbaro, w imieniu

redakcji „Nowej Gazety Praskiej”,

naszych czytelników, a tak¿e

mieszkañców Szmulowizny i

Micha³owa  serdecznie gratulujê

nagrody w tegorocznej edycji

konkursu „Warszawa w kwiatach

i zieleni”. Cieszy fakt, ¿e jury

dostrzeg³o dzia³ania w³aœnie

mieszkanki Pragi na polu zieleni.

Na wstêpie chcia³bym zapytaæ,

czy tegoroczna edycja to Pani

debiut w konkursie?

Przede wszystkim nie robi³am

tego dla konkursu, tylko ¿eby ka-

mienica wygl¹da³a ³adniej. Nie

zg³asza³am balkonu do konkursu,

nie wiem kto zg³osi³ go za mnie.

Jak d³ugo trzeba przygoto-

wywaæ balkon, by efekty prac

zaowocowa³y nagrod¹?

Co roku na pocz¹tku maja

sadzê takie same kwiaty i ona

same rosn¹.

Jaki jest orientacyjny

koszt aran¿acji balkonu na

wzór Pani kwiatowego kró-

lestwa na £ochowskiej?

Zazwyczaj kupuje najtañsze

sadzonki. Koszt na ca³y balkon

to oko³o 150 z³.

Czy ktoœ Pani pomaga³

w pracach?

Praga w kwiatach
Kilka dni temu zakoñczy³a siê 34. edycja konkursu „Warszawa

w kwiatach i zieleni”. W tym roku laureatki a¿ czterech na-

gród pochodz¹ z Pragi Pó³noc. Jedna z nich, pani Barbara

Kochnio, zgodzi³a siê udzieliæ krótkiego wywiadu gazecie.

dokoñczenie na str. 2

Jedno jest pewne – mieszkañ-

cy kamienic przy Tykociñskiej

nêkani przez nowych w³aœcicieli

horrendalnymi podwy¿kami

czynszu, eksmisjami, wy³¹cze-

niami pr¹du, odcinaniem wody

- ewidentnie nie maj¹ szczê-

œcia. Na pewno wielu z nich

liczy³o, ¿e komisja weryfikacyj-

na rozwi¹¿e ich problemy.

Wszystko wskazuje na to, ¿e

tak siê nie stanie. Mówi siê, ¿e

s¹dy, które tyle szkód poczyni³y

w tej sprawie maj¹ siê teraz

wykazaæ. Wiara w to, ¿e siê

wyka¿¹, mo¿e okazaæ siê p³on-

na, choæ pewn¹ otuch¹ mo¿e

napawaæ fakt, ¿e we wrzeœniu

odby³y siê a¿ trzy rozprawy

dotycz¹ce Tykociñskiej. Wszyst-

kie w S¹dzie Rejonowym dla

Warszawy Pragi Pó³noc.

Pierwsza rozprawa dotyczy³a

karygodnego zaniedbania pro-

Dwa testamenty

Bez komisji
Sprawa skradzionych na podstawie sfa³szowanego

testamentu kamienic przy Tykociñskiej 30 i 40 nie bêdzie

przedmiotem prac komisji ds. usuwania skutków prawnych

decyzji reprywatyzacyjnych, dotycz¹cych nieruchomoœci

warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, zwanej

w skrócie komisj¹ weryfikacyjn¹. Dlaczego nie bêdzie?

Na dobr¹ sprawê nie wiadomo.

Bia³o³êka ma wreszcie nowo-

czesne centrum handlowe, które

poza hipermarketem i sieci¹

sklepów oferuje klientom

mo¿liwoœæ rekreacji i ciekawej

rozrywki. Galeria nowej, czwartej

ju¿ generacji ma bowiem byæ

nie tylko miejscem zakupów, ale

równie¿ miejscem spêdzania

wolnego czasu, odpoczynku

oraz miejscem spotkañ ze

znajomymi. Tak pomyœlana

jest w³aœnie Galeria Pó³nocna.

Powsta³a na piêciohektaro-

wej dzia³ce pomiêdzy ulic¹

Œwiatowida a Traktem Nadwi-

œlañskim, w centralnym punkcie

dynamicznie rozwijaj¹cej siê

dzielnicy; w miejscu, gdzie

mieszka mnóstwo m³odych

ludzi, g³ównie rodzin z ma³ymi

dzieæmi. Zaprojektowana

przez studia APA Wojciechowski

Architekci oraz Moshe Tzur Archi-

tects jest niew¹tpliwie obiektem

niezwyk³ym. Wyró¿nia siê nie

tylko elegancj¹ stalowo-bia³ej,

przeszklonej fasady, ale równie¿

funkcjonalnoœci¹ i nowoczesnymi

rozwi¹zaniami technicznymi

wnêtrza. Przede wszystkim

jednak jest bezpieczna.

- Takiego nagromadzenia

urz¹dzeñ i instalacji bezpie-

czeñstwa nie ma ¿adna inna

Mieszkañcy Bia³o³êki licznie przybyli w czwartek, 14 wrzeœnia,

na otwarcie Galerii Pó³nocnej przy ulicy Œwiatowida. To

pierwsze wielko-powierzchniowe centrum handlowe w tej

czêœci Warszawy i zarazem pierwsza tej wielkoœci galeria

handlowa oddana do u¿ytku w stolicy od 10 lat.

Galeria czwartej

generacji otwarta

galeria – mówi³ podczas kon-

ferencji prasowej Piotr Kroenke,

dyrektor generalny inwestora,

firmy GTC. – To s¹ instalacje,

których nie widaæ, ale one po-

woduj¹, ¿e mo¿emy czuæ siê

bezpiecznie. Mamy tu oko³o

4 500 czujek systemu po¿aro-

wego, oko³o 4 700 g³oœników

dŸwiêkowego systemu ostrze-

gawczego, a ogólnie punktów,

które kontrolujemy, jest w

galerii oko³o 15 tysiêcy.

Poza tym, ¿e jest bezpieczna

i przyjazna dla klientów, gale-

ria jest miejscem przyjaznym

œrodowisku. Zosta³a stworzona

w systemie certyfikacji LEED

(Leadership in Energy & Environ-

mental Design), zak³adaj¹cym

minimalizowanie negatywnego

wp³ywu na otoczenie.

- Ma to odzwierciedlenie

zarówno w zastosowanych

rozwi¹zaniach technicznych,

jak i w architekturze – wyjaœnia

Agnieszka Nowak, dyrektor

Galerii Pó³nocnej. – Przeszklenia

pozwalaj¹ na wpuszczenie do

œrodka obiektu du¿ej iloœci

naturalnego œwiat³a, a samej

bryle nadaj¹ lekki, przyjazny

wygl¹d. Zale¿a³o nam, aby



2  nowa gazeta praska Zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹ o sk³adanie

podpisów w sprawie przywrócenia autobusów

linii 125 (trzech przystanków z pl. Hallera) oraz

przystanku 509 (na ¿¹danie – pl. Hallera).

Lista znajduje siê w kiosku przy pêtli autobusowej

na pl. Hallera.

Termin sk³adania podpisów przed³u¿ono do 10.10.2017r.

Ma³gorzata Grzegorzewska - m.grzegorzewska13@gmail.com

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

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

Postêpowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),

oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 46/CP/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na

budowie kanalizacji œciekowej φ 0,2 m w ul. Strzybnickiej L ca 3 m, w

ul. Parcelacyjnej L ca 6 m na dz. nr ew. 2, 12 z obrêbu 4-02-17 na

terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st.

Warszawie Spó³ka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,

z³o¿ony dnia 24 maja 2017 r. i zmieniony dnia 21 czerwca 2017 r.

- decyzji nr 47/CP/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na

budowie sieci gazowej œredniego ciœnienia (do 0,5 MPa), PE DN 40

mm, L=ok. 42,0 m na dz. nr ew. 34/5, 27/1 z obr. 4-17-05, 33/1, 44/37,

44/36 z obr. 4-17-06 przy ul. Brzeziñskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Polskiej Spó³ki Gazownictwa

Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, reprezentowanej

przez Kamila P³atosa, z³o¿ony dnia 23 czerwca 2017 r.

- decyzji nr 48/CP/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie

przewodu wodoci¹gowego z ¿eliwa sferoidalnego DN100mm Lca=80m

i DN80mm Lca=20m, w drodze dojazdowej do ul. Fletniowej na

odcinku od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN200mm w

ul. Fletniowej do hydrantu za ostatnim planowanym przy³¹czem

oraz budowie kanalizacji sanitarnej DN200mm Lca=80m w drodze

dojazdowej do ul. Fletniowej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej

DN160mm od kana³u g³ównego do granic nieruchomoœci na

dz. nr ew. 6/3, 6/2, 9/14 z obrêbu 4-04-23 na terenie Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Miejskiego

Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie

Spó³ka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony

dnia 5 czerwca 2017 r. i uzupe³niony dnia 30 czerwca 2017 r.

- decyzji nr 49/CP/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci

wodoci¹gowej DN 300 mm, na czêœciach dzia³ek ew. nr. 1, 36/3 z

obrêbu 4-16-21 i 56/3 z obrêbu 4-16-22, w ul. Zdziarskiej na odcinku

od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin w Warszawie na terenie dzielnicy

Bia³o³êka, na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa

Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna, Plac

Starynkiewicza 5, 02-015 WARSZAWA, reprezentowanego przez

pe³nomocnika Piotra Wojtaniuka, z³o¿ony dnia 5 lipca 2017 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).

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jednolity

Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:

• decyzji Nr 44/CP/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie dwóch z³¹czy kablowych SN (WÊZE£ ZKSN) na

czêœci dzia³ki ew. nr 25 z obrêbu 4-07-02 przy ul. Marywilskiej

w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

* decyzji Nr 45/CP/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie sieci kanalizacyjnej DN 0,20 m Lca 320 m, na

czêœci dz. ew. 66 oraz na dz. ew. nr.: 60/21, 64/4, 70/7, 78/5,

79/6 z obrêbu 4-07-03, w ul. Przykoszarowej w Warszawie

na terenie dzielnicy Bia³o³êka.

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 poœrednic-

twem 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).

Balkon to moje królestwo, niczyje wiêcej. Ja o niego dbam

i ja na nim odpoczywam.

Jaki ma Pani pomys³ na przysz³y sezon i kolejn¹ edycjê konkursu?

W przysz³ym roku balkon bêdzie wygl¹da³ tak samo piêknie

jak w tym, a do konkursu jak zwykle nie bêdê siê zg³aszaæ.

Bardzo mi mi³o, ¿e ktoœ zauwa¿y³ moj¹ pracê.

Dziêkujê za rozmowê.

Krzysztof Michalski, Praskie Stowarzyszenie Mieszkañców „Micha³ów”

Praga w kwiatach

pomimo znacznej powierzchni,

obiekt wpisywa³ siê wygl¹dem

i funkcj¹ w charakter okolicy.

Galeria Pó³nocna powsta³a w

dzielnicy z du¿¹ iloœci¹ zieleni,

a wiêc i my tak¿e zadbaliœmy,

aby w miejscach rekreacji

dominowa³a naturalna roœlin-

noœæ. Dziêki temu, ¿e na dachu

galerii posadzone zosta³y

prawdziwe drzewa i krzewy,

przestrzeñ staje siê elementem

zielonych p³uc Bia³o³êki.

W trosce o ochronê œrodo-

wiska w Galerii Pó³nocnej

zastosowano specjalny system

BMS, pozwalaj¹cy na zmniej-

szenie zu¿ycia energii oraz

system tzw. stra¿nika mocy,

który ma za zadanie nie do-

puœciæ do pracy galerii w gra-

nicznych górnych wartoœciach

obci¹¿enia. Niesamowite

wra¿enie robi te¿ wentylacja

obiektu - posiada on 45 du¿ych

central wentylacyjnych.

W Galerii Pó³nocnej czeka

na klientów ponad 200

sklepów flagowych polskich

i zagranicznych marek. Wœród

najemców znajd¹ siê dobrze

znane i lubiane sieci, pe³no-

wymiarowy hipermarket Car-

refour, 11-salowe kino Cinema

City, nowoczesny klub fitness

Calypso, placówka Enel-Med

oraz strefa gastronomiczna z

ponad 20 lokalami, serwuj¹cy-

mi dania ze wszystkich stron

œwiata. Ofertê obiektu uzupe-

³niaj¹ butiki i pop-up store’y,

wœród których znajduj¹ siê

marki debiutuj¹ce w Warszawie,

a nawet w Polsce.

I tak, klienci po raz pierwszy

skorzystaj¹ z oferty sieci

Zarina i Love Republic, butiku

z ubrankami dla dzieci Newbie,

sportowej oferty sieci 4faces i

Go Sneakers oraz produktów

wyposa¿enia wnêtrz marki

Homla. W Galerii Pó³nocnej po

raz pierwszy pojawi siê tak¿e

brytyjski Hamleys – jedna z

najwiêkszych na œwiecie sieci

sklepów z zabawkami i oficjalny

dostawca zabawek dla naj-

m³odszych cz³onków brytyjskiej

rodziny królewskiej.

Dziêki licznym przestrze-

niom do odpoczynku i rekreacji,

takim jak ogród na dachu z

placem zabaw dla dzieci,

szachami i bulodromem, skate

park, si³ownia plenerowa czy

place z fontannami, Galeria

Pó³nocna wydaje siê byæ

œwietnym miejscem na spê-

dzenie czasu wolnego z ro-

dzin¹. Swoim klientom oferuje

jeszcze wiele innych atrakcji.

Warto wspomnieæ o oœwietleniu.

Przy wejœciu od strony ulicy

Œwiatowida zainstalowano

szereg lamp kinetycznych,

które zmieniaj¹c kszta³t i kolor,

tworz¹ przestrzenne figury i

wywo³uj¹ niesamowite wra¿enia

optyczne.

Jak ka¿de szanuj¹ce siê

centrum handlowe, Galeria

Pó³nocna ma oczywiœcie

fontanny, ale najwiêksz¹ jej

ozdob¹ jest ogromna, 24-metro-

wa rzeŸba ze stali nierdzewnej,

zatytu³owana „Wir”. Dzie³o to,

wykonane przez jednego z

najbardziej cenionych na

œwiecie polskich artystów

wspó³czesnych, Oskara Ziêtê,

stanê³o w centralnym punkcie

galerii.

Do Galerii Pó³nocnej mo¿na

wygodnie dojechaæ zarówno

samochodem, jak i komuni-

kacj¹ miejsk¹. W tym celu

ulica Œwiatowida, od Traktu

Nadwiœlañskiego do ulicy

Modliñskiej, zosta³a poszerzona

do dwóch pasów. Na wyremon-

towanym odcinku powsta³a

nowa sygnalizacja œwietlna.

Obok Galerii Pó³nocnej obecnie

zatrzymuj¹ siê wszystkie,

nawet przyspieszone autobusy

(przystanek Milenijna), a

Cykl spotkañ Otwarte w So-

boty dedykowany jest szeroko

rozumianej bran¿y kreatywnej

– artystom, rzemieœlnikom,

twórcom i przedsiêbiorcom,

oraz mieszkañcom Warszawy,

którzy chcieliby poznaæ przed-

siêbiorców tej bran¿y. Organi-

zatorem jest Fundacja Wspie-

rania Edukacji i Rozwoju „Inno-

watorium”. Sta³ym elementem

spotkañ s¹ wystawy twórców –

artystów malarzy, fotografów,

ceramików, designerów, a tak¿e

autorskie przytulanki i rêcznie

tkane ubiory, ceramika u¿ytkowa

i medaliony – ka¿de spotkanie,

to okazja do podziwiania innych

wystaw i dzie³. I Uwaga! To

tak¿e okazja dla twórców, by

bezp³atnie pokazaæ swoje dzie³a!

Wystarczy skontaktowaæ siê z

organizatorem. Ka¿de spotkanie

to tak¿e atrakcja dla dzieci:

mali artyœci znajd¹ coœ dla

siebie na warsztatach kreatyw-

nych prowadzonych przez ar-

tystki z Wawa Design Festiwal.

Ka¿dy, niezale¿nie od wieku,

mo¿e poczuæ dzieciêc¹ radoœæ

zabawy podczas testowania

miejskich gier animacyjnych

Games Development lub

interaktywnego Magicznego

Dywanu firmy Funtronic. Po

po³udniu zaœ Iwo Zmyœlony,

krytyk sztuki, filozof, przedstawia

wybranych artystów zwi¹zanych

z Prag¹ – coœ dla amatorów

wysmakowanej sztuki wysokiej.

Jest czas na rozmowê i na

zadawanie pytañ twórcy przez

publicznoœæ.

W ostatni¹ sobotê wrzeœnia

zapraszamy twórców na spo-

tkania panelowo-networkingo-

we dla bran¿y kreatywnej. To

doskona³a okazja do spotkañ

we w³asnym gronie, nawi¹zania

nowych kontaktów, wyra¿enia

problemów i trudnoœci, z

jakimi borykaj¹ siê artyœci,

rzemieœlnicy, twórcy. Na ka¿de

spotkanie zaproszeni s¹ go-

œcie, którzy w formie miniwy-

k³adu opowiadaj¹ o kondycji

sektora lub dziel¹ siê w³asnym

doœwiadczeniem i recept¹ na

sukces. Spotkania maj¹ nie-

szablonowy charakter, jak

przysta³o na bran¿ê kre-

atywn¹. Nie brakuje te¿ okazji

do twórczych dzia³añ i zabaw.

Spotkania Otwarte w Soboty

to równie¿ szansa na promo-

wanie siê. Forma dowolna:

mo¿na wczeœniej zg³osiæ siê

do organizatorów, Fundacji

Wspierania Edukacji i Rozwoju

Innowatorium i umówiæ siê jak

mo¿na zaprezentowaæ swoje

wyroby, dzie³a na wystawie.

Mo¿na równie¿ przyjœæ po

prostu np. z ulotkami o dowolnej

godzinie pomiêdzy 12 a 19.

Wszystkie atrakcje, w tym pro-

mocja swoich dzia³añ i dzie³,

dostêpne s¹ za darmo zarówno

dla przedstawicieli sektora kre-

atywnego jak i zwiedzaj¹cych.

Zapraszamy!

Projekt wspó³finansowany

przez Urz¹d m.st. Warszawa.

Otwarte w Soboty w Cen-

trum Kreatywnoœci Targowa w

dn. 30.09 na ul. Targowej 56,

Praga Pó³noc. Poszczególne

atrakcje dostêpne w godzinach:

12-16 – atrakcje i warsztaty

dla dzieci, przygotowane przez

Wawa Design Festiwal

13-16 – spotkanie panelo-

wo-sieciuj¹ce dla bran¿y kre-

atywnej, prowadzi Fundacja

Innowatorium

16-19 – spotkanie z praskim

artyst¹, prowadzi Iwo Zmyœlony

Otwarte w Soboty
O Centrum Kreatywnoœci Targowa i realizowanych tam

spotkaniach i atrakcjach pod has³em Otwarte w Soboty ju¿

pisaliœmy. To ostatnia szansa, by jeszcze wpaœæ w sobotê

30 wrzeœnia i bawiæ siê, spotykaæ, dyskutowaæ, obejrzeæ wystawê

i wzi¹æ udzia³ w rozmowie z artyst¹ z warszawskiej Pragi.

dokoñczenie ze str. 1

Galeria czwartej generacji otwarta
dokoñczenie ze str. 1

dodatkowo powsta³ te¿ nowy

przystanek tramwajowy,

zlokalizowany przy Trakcie

Nadwiœlañskim.

Wielkie otwarcie Galerii

Pó³nocnej trwa³o trzy dni, od

po³udnia 14 wrzeœnia kiedy to

przeciêto czerwon¹ wstêgê, do

wieczora 17 wrzeœnia. W tym

czasie ponad 150 sklepów

przygotowa³o dla klientów

specjalne rabaty, konkursy i

animacje. To jednak nie koniec

atrakcji. Œwiêtowanie rozpo-

czêcia dzia³alnoœci zakoñczy

siê dopiero w weekend 29

wrzeœnia – 1 paŸdziernika

podczas wielkiej imprezy

powitalnej z udzia³em popular-

nych gwiazd filmu i estrady.

Joanna Kiwilszo
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Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Blokowa 1 serdecznie zaprasza do udzia³u w zajêciach w roku

akademickim 2017/2018. Zapisy odbywaj¹ siê w dniach 25-29 wrzeœnia (poniedzia³ek-pi¹tek) w godz. 10.00-15.00 lub

w trybie indywidualnym, po wczeœniejszym ustaleniu terminu z koordynatorem UTW. Koordynator UTW: Taida Za³uska, tel. 22 743 87 10,

22 679 84 69 wew. 3, e-mail: utw@zacisze.waw.pl ; www.zacisze.waw.pl ; facebook: UTW Zacisze.

OFERTA PROGRAMOWA

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

DOMU KULTURY ZACISZE

Zostañ Studentem UTW?

Studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku

mo¿e zostaæ osoba doros³a, która zapozna

siê z regulaminem, wype³ni i z³o¿y deklaracjê

cz³onkowsk¹, op³aci sk³adkê i wyrazi chêæ

systematycznego uczestnictwa w zajêciach.

Studenci, op³aty:

* 80 z³ - op³ata jednorazowa za semestr,

* 150 z³ - op³ata jednorazowa za dwa semestry

(uprawnia do udzia³u w wydarzeniach kul-

turalnych organizowanych dla Studentów,

w tym we wszystkich wyk³adach). Z op³aty

tej zwolnieni s¹ cz³onkowie zespo³u wo-

kalno-estradowego „Zaciszañska Nuta”

i Mêskiego Zespo³u Wokalnego „¯urawie”.

* sk³adkowe op³aty za spotkania i wyjazdy

integracyjne

* warsztaty, sekcje, kluby s¹ dodatkowo p³atne

Op³aty semestralne s¹ bezzwrotne.

Pierwszeñstwo maj¹ Studenci konty-

nuuj¹cy naukê.

W programie:

* wyk³ady, spotkania odbywaj¹ siê zawsze

w poniedzia³ki o godz. 11.00.

* warsztaty, sekcje, wspólne wyjœcia kulturalno-

integracyjne, zgodnie z rozk³adem zajêæ.

ARTYSTYCZNE PLOTECZKI

NA KANAPIE

Spotkania dwa razy w miesi¹cu w œrodê,

godz. 12.00-14.00, zgodnie z miesiêcznym

harmonogramem.

Spotkania z ciekawymi goœæmi maj¹ce

na celu integracjê oraz poszerzanie

zainteresowañ.

Spotkania bezp³atne.

DOBRE EMOCJE

Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 13.30-15.30.

Instruktor: Bo¿enna Cendrowska,

studentka UTW.

Zajêcia bezp³atne.

Zajêcia w formie zabaw intelektualnych,

wp³ywaj¹ce na koncentracjê, spostrze-

gawczoœæ, pamiêæ, wyobraŸniê, wiedzê.

W programie m.in: zabawy logiczne

i ruchowe, gry planszowe, kalambury

i inne. Ró¿norodnoœæ zajêæ inspiruje, bawi,

integruje w przyjaznej i mi³ej atmosferze.

GIMNASTYKA

Zajêcia we wtorek, godz. 12.15-13.00,

w pi¹tek, godz. 13.15-14.00.

Grupa min. 15 osób.

Instruktor: Ewa Liniewicz.

Op³ata: 42 z³/m-c, pozostali 52 z³/m-c.

Pojedyncze zajêcia 15 z³, pozostali 20 z³.

Zajêcia ruchowe, korekcyjne, wzmacniaj¹ce.

JÊZYK ANGIELSKI

Zajêcia w poniedzia³ek, œrodê i pi¹tek (60’).

Grupy max 13 osób.

Lektor: Ma³gorzata Ga³êcka.

Op³ata: 50 z³/m-c dla grupy powy¿ej 4 osób,

60 z³/m-c dla grupy 4-osobowej, 80 z³/m-c

dla grupy 3-osobowej, pozostali: 100 z³/m-c

dla grupy powy¿ej 4 osób, 120 z³/m-c dla

grupy 4-osobowej, 160 z³/m-c dla grupy

3-osobowej, 200 z³/m-c zajêcia indywidualne.

W programie: rozumienie jêzyka mówionego,

umiejêtnoœæ komunikacji oraz zajêcia

praktyczne przydatne w kontaktach

z obcokrajowcami.

JÊZYK FRANCUSKI

Zajêcia we wtorek:

godz. 9.30-10.30 - grupa pocz¹tkuj¹ca,

godz. 10.30-11.30 - grupa œredniozaawansowana.

Grupa max 13 osób.

Lektor: Ludmi³a Suchocka.

Op³ata: 60 z³/m-c, pozostali 70 z³/m-c.

W programie: jêzyk ¿ycia codziennego,

wymowa, intonacja, konwersacje.

KLUB P£YWACKI

Zajêcia odbywaj¹ siê na P³ywalni „Polonez”,

Warszawa ul. £abiszyñska 20 w czwartek,

godz. 8.00-8.30.

Opiekun: Zofia Bohusz, studentka UTW.

Op³ata: Pojedyncze zajêcia 5,50 z³

(P³ywalnia „Polonez”).

Gimnastyka w wodzie z instruktorem.

PRACOWNIA RYSUNKU

I MALARSTWA

Zajêcia we wtorek, godz. 12.00-14.00,

w pi¹tek, godz. 10.00-12.00.

Instruktor: Bogus³awa O³owska.

Op³ata: 46 z³/m-c, pozostali 80 z³/m-c.

Pojedyncze zajêcia 16 z³, pozostali 28 z³.

Materia³y w³asne.

Nauka poszczególnych technik malar-

skich od podstaw: od malarstwa olejnego

przez pastele, akwarele, wêgiel i o³ówek.

Indywidualny program nauczania dla

pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych.

REKREACJA RUCHOWA

Zajêcia w œrodê, godz. 14.00-14.45.

Grupa min. 10 osób.

Instruktor: Andrzej Nowaczuk.

Op³ata: 42 z³/m-c, pozostali 52 z³/m-c.

Pojedyncze zajêcia 15 z³, pozostali 20 z³.

Specjalnie do wieku i predyspozycji dobrane

æwiczenia aerobowe i relaksacyjne przy muzyce

polepszaj¹ce sprawnoœæ psychofizyczn¹.

TANIEC INTEGRACYJNY

Zajêcia we wtorek, pi¹tek, godz. 11.00-12.00.

Instruktor: Ewa Karasiñska-Gajo.

Op³ata: 50 z³/m-c, pozostali 60 z³/m-c.

Pojedyncze zajêcia 18 z³, pozostali 22 z³.

Nauka tañców pochodz¹cych z ca³ego

œwiata: klasycznych, ludowych, towarzyskich.

WARSZTATY WOKALNE

Zajêcia indywidualne, termin do uzgodnienia

z instruktorem (30’).

Instruktor: Julia Greke-Patej.

Op³ata: 80 z³/m-c, pozostali 100 z³/m-c.

Pojedyncze zajêcia 28 z³, pozostali 34 z³.

Indywidualne warsztaty œpiewu przy akom-

paniamencie pianina. Warsztaty pomagaj¹

wydobyæ czyst¹ barwê g³osu, kszta³tuj¹ w³asny,

indywidualny styl. Pozwalaj¹ dobraæ repertuar,

przygotowuj¹ do wystêpów scenicznych,

udzia³u w konkursach i przegl¹dach.

„ZACISZAÑSKA NUTA”

ZESPÓ£ WOKALNO-ESTRADOWY

Próby we wtorek, godz. 13.15-15.15.

Instruktor: Jan Czerwiñski - repatriant

z Kazachstanu.

Op³ata: 60 z³/semestr.

Zespó³ powsta³ w 2006 r. W swoim repertuarze

ma ponad 200 utworów. Œpiewa przy akom-

paniamencie akordeonu piosenki patriotyczne,

warszawskie, ludowe, koœcielne, równie¿

po rosyjsku, hebrajsku, ukraiñsku, bia³orusku.

Bierze udzia³ w przegl¹dach twórczoœci

artystycznej seniorów, ma na swoim koncie

wiele nagród. Wystêpowa³ na Ukrainie,

Litwie, £otwie i Bia³orusi.

„¯URAWIE”

MÊSKI ZESPÓ£ WOKALNY

Próby w czwartek, godz. 11.00-13.00.

Instruktor: Jan Czerwiñski - repatriant

z Kazachstanu.

Op³ata: 60 z³/semestr.

Zespó³ powsta³ w 2012 r. Œpiewa przy akom-

paniamencie akordeonu piosenki o bardzo

zró¿nicowanej tematyce. Czêsto koncertuje

z zespo³em wokalno-estradowym „Zaciszañska

Nuta”, bior¹c udzia³ w ró¿nego rodzaju wyda-

rzeniach artystycznych w Polsce i za granic¹.

W I semestrze w roku akade-

mickim 2017/2018 planowane

s¹ nastêpuj¹ce wydarzenia:

PaŸdziernik

2.10 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Inauguracja

roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu

Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze.

Wyk³ad „Wielka gra o przysz³oœæ œwiata” -

prof. zw. Waldemar Dziak - politolog, specjalista

w zakresie stosunków miêdzynarodowych.

5.10 (czwartek) godz. 11.00 - Muzeum nad

Wis³¹ - Muzeum Sztuki Nowoczesnej

w Warszawie. Wyjœcie integracyjno-kulturalne.

9.10 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Wyk³ad

„Wojciech M³ynarski”- Igor Pogorzelski -

muzykolog, filmoznawca.

16.10 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Wyk³ad

„Nie starzeje siê ten, kto umie cieszyæ

siê ¿yciem” - Jolanta Szwalbe.

19.10-21.10 (czwartek-sobota) - Wyjazd

artystyczno-integracyjny do Radziejowic.

W programie: warsztaty muzyczne dla

cz³onków zespo³ów wokalnych „Zaciszañska

Nuta” i „¯urawie”, plener malarski dla

studentów z Pracowni rysunku i malarstwa.

20.10 (pi¹tek) godz. 12.00 - Z artystyczn¹

wizyt¹ w Domu Kultury w ¯abiej Woli.

Spotkanie studentów UTW Domu Kultury

Zacisze i seniorów z Domu Kultury

w ̄ abiej Woli. Koncert zespo³ów wokalnych

„Zaciszañska Nuta” i „¯urawie”. Wernisa¿

wystawy „Polskie kwiaty” Pracowni rysunku

i malarstwa UTW DK Zacisze.

23.10 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Wyk³ad

„Demokracja polderowa”- Barbara Sieradzka

- filolog, historyk literatury, dziennikarka

prasy, radia i telewizji.

30.10 (poniedzia³ek) godz.11.00 - Wyk³ad

„Zacisze, historia znana i nieznana”

- Dominik Wendo³owski.

Listopad

6.11 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Wyk³ad

„Rembrandt i kobiety z jego obrazów: Saskia,

Geertje i Hendrickje” - dr Magda Bialic

- kostiumolog, historyk sztuki.

9.11 (czwartek) godz. 11.00 - Park Miniatur

Województwa Mazowieckiego. Wyjœcie

kulturalno-integracyjne.

13.11 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Wyk³ad

„Dynastie w Polsce” - dr Leszek Zakrzewski

- socjolog.

20.11 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Wyk³ad

„Wietnam s³odko-gorzki” - Andrzej Meller

- reporter wojenny, antropolog kultury,

podró¿nik.

27.11 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Wyk³ad

„S³awni Polacy z Kresów” - Katarzyna

Wêglicka - autorka ksi¹¿ek o Kresach. 

Grudzieñ

4.12 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Wyk³ad

„Bollywood dance - fenomen indyjskiej ki-

nematografii” - dr Justyna Turek w Instytucie

Kultur Œródziemnomorskich i Orientalnych PAN.

7.12 (czwartek) godz. 11.00 - „Biedermeier”

w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Wyjœcie kulturalno-integracyjne.

11.12 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Koncert.

18.12 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Op³atkowe

spotkanie studentów UTW Zacisze.

Styczeñ 2018

4.01 (czwartek) - Centrum Nauki Kopernik

- Wyjœcie kulturalno-integracyjne.

8.01 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Wyk³ad

„Anglobalizacja” - Barbara Sieradzka

- filolog, historyk literatury, dziennikarka

prasy, radia i telewizji.

Organizator zastrzega sobie zmiany

w programie.

STREFA DIALOGU

KABARET

Bezp³atne warsztaty teatralno-kabaretowe

skierowane do mieszkañców Targówka

i okolic. Próby w pi¹tek, godz. 19.30

w okresie IX 2017-VI 2018 wspó³finan-

sowane ze œrodków Inicjatywy Lokalnej.

G³ównym celem przedsiêwziêcia jest

w³¹czanie spo³ecznoœci lokalnej w dzia³ania

artystyczne realizowane w formie kabaretu.

Wspólne próby i przedstawienia rozwin¹

aktorskie umiejêtnoœci mieszkañców

Targówka, stworz¹ mo¿liwoœæ zdobycia

przez nich doœwiadczenia scenicznego,

ale przede wszystkim uaktywni¹

i zintegruj¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ.

KLUB LUDZI KULTURY

Spotkania w pi¹tek raz w miesi¹cu,

godz. 11.00-13.00.

Moderator: Bogus³aw Falicki.

Wstêp wolny.

Spotkania dla zainteresowanych

uczestnictwem w ¿yciu artystycznym

i kulturalnym, nowymi zjawiskami,

publikacjami, poznaniem twórców, ani-

matorów i realizatorów wa¿nych inicjatyw

artystycznych w Warszawie i ca³ej Polsce.

KO£O TERENOWE ZWI¥ZKU SYBIRAKÓW

WARSZAWA PRAGA PÓ£NOC

Imienia Œw. Arcybiskupa Zygmunta

Szczêsnego Feliñskiego

Prezes Ko³a: Danuta Kominiak.

Spotkania Ko³a odbywaj¹ siê w œrodê,

godz. 11.00-13.00, zgodnie z ni¿ej podanym

harmonogramem.

Terminy spotkañ w sezonie kulturalnym

2017/2018

27.09 - Dzieñ Sybiraka - Siódma rocznica

nadania imienia Ko³u Œw. Arcybiskupa

Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego

25.10 - Spotkanie z m³odzie¿¹

15.11 - Spotkanie patriotyczno-muzyczne

13.12 - Spotkanie Bo¿onarodzeniowe

21.03 - Spotkanie Wielkanocne

26.04 - Spotkanie wspomnieniowe

30.05 - Dzieñ Matki Sybiraczki
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ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks

Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.),

art. 16 ustawy z 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks

postêpowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.

z 2017 r. poz. 935) 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 2017 r. poz. 1496 j.t.),

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

w dniu 17 sierpnia 2017 roku, po zakoñczeniu postêpowania

wszczêtego na wniosek Zastêpcy Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka,

dzia³aj¹cego z upowa¿nienia Prezydenta m.st. Warszawy,

zosta³a wydana decyzja nr 377/2017/ZRID Prezydenta m.st.

Warszawy, udzielaj¹ca zezwolenia na realizacjê inwestycji

drogowej, polegaj¹cej na budowie ulicy Hemara (przed³u¿enia)

(droga - obiekt kategorii XXV, most – obiekt kategorii XXVIII)

na odcinku od ulicy Bia³o³êckiej do istniej¹cej nawierzchni

ulicy Hemara w kierunku ulicy Ostródzkiej, obejmuj¹cej:

budowê jezdni, chodnika, zjazdów, odwodnienia, oœwietlenia

ulicznego i przy³¹cza elektroenergetycznego, budowê

mostu nad kana³em Bródnowskim, wycinkê koliduj¹cych

drzew oraz wdro¿enie projektu sta³ej organizacji ruchu.

Inwestycja drogowa realizowana bêdzie na terenie dzia³ek:

z obrêbu 4-07-04, ozn. w ewidencji gruntów nr 3/6 (dz. proj. 3/8),

5, 9/2 (dz.proj.9/4), 10/1 (dz. proj. 10/10), 10/4 (dz. proj. 10/6)

10/5 (dz. proj. 10/8),

z obrêbu 4-16-25, ozn. w ewidencji gruntów  nr 27/1 (dz. proj. 27/9).

W ramach przedmiotowej inwestycji istnieje obowi¹zek

przebudowy skrzy¿owania z ulic¹ Bia³o³êck¹ (w tym budowy

urz¹dzeñ wodnych, tj. studni ch³onnych) na terenie dzia³ek

ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1/6

z obrêbu 4-07-03 oraz nr 3/4 z obrêbu 4-07-04.

Dzia³ki przejmowane przez jednostkê samorz¹du terytorialnego

(m.st. Warszawa) z obrêbu 4-07-04: 9/4 (wydzielona z dz. nr 9/2),

10/6 (wydzielona z dz. nr 10/4), 10/10 (wydzielona z dz. nr 10/1),

10/8 (wydzielona z dz. nr 10/5).

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.

Ogólnie wiadomo, ¿e pozy-

tywne nawyki nale¿y wyrabiaæ

od najm³odszych lat. Wiadomo

równie¿, jak trudno namówiæ

dziecko, aby zamiast frytek i

hamburgera zjad³o sa³atkê

owocow¹ i marchewkê. Tego

trudnego zadania podjêli siê w

Galerii Wileñskiej nauczyciele

ze Szko³y Podstawowej z

Oddzia³ami Integracyjnymi

nr 73 im. króla Stefana Bato-

rego na Pradze. Przy pomocy

zabawnych, kolorowych asy-

stentów, Weso³ej Marchewki i

Zdrowego Groszka starali siê

w ciekawy i atrakcyjny sposób

przekonaæ dzieci do zdrowego

od¿ywiania.

W k¹ciku kulinarnym dzieci

dowiadywa³y siê, jak przygotowaæ

zdrowe i smaczne œniadanie.

Jedn¹ z propozycji, która ma-

³ym uczestnikom warsztatów

bardzo przypad³a do gustu, by³y

wafle ry¿owe posmarowane

miodem i serkiem naturalnym,

z dodatkiem sezonowych owo-

ców. Du¿ym powodzeniem

wœród ma³ych eko-kucharzy

cieszy³a siê te¿ sa³atka owoco-

wa, przygotowana z bananów,

gruszek, borówek amerykañ-

skich, granoli, jogurtu i miodu.

Smacznie i zdrowo

z Galeri¹ Wileñsk¹
W sobotê 16 wrzeœnia Galeria Wileñska zaprosi³a dzieci

na kolejne warsztaty z cyklu Mali Prascy Ekolodzy. Tym razem

Weso³a Marchewka i Zdrowy Groszek zachêca³y dzieci do

jedzenia warzyw i owoców, a tak¿e uprawiania gimnastyki.

By³y wyk³ady, a po nich

konkursy, na przyk³ad wyk³ad

na temat piramidy zdrowia,

po którym, na planszach z

pust¹ piramid¹ dzieci mia³y

narysowaæ zapamiêtane pro-

dukty na odpowiednich pozio-

mach. Wszyscy uczestnicy

otrzymali nagrody i s³odkie

upominki. Podczas innego

wyk³adu dzieci dowiedzia³y

siê, jak prawid³owo siedzieæ

w ³awce oraz jak nosiæ torni-

ster. Szkolni trenerzy popro-

wadzili te¿ lekcjê gimnastyki,

któr¹ uatrakcyjni³ wystêp

dziewczynek ze szkolnego

ko³a tanecznego.

Zabawy z Marchewk¹ i

Groszkiem, wyczarowywanie

warzyw i owoców z kolorowego

papieru oraz gry planszowe

sprawi³y, ¿e kolejne warsztaty

z cyklu Mali Prascy Ekolodzy,

poœwiêcone promowaniu

wœród dzieci zdrowego stylu

¿ycia by³y bardzo udane.

Zapewne i doroœli mogli siê

tego dnia du¿o nauczyæ.

Joanna Kiwilszo

Do 2012 roku mieœci³ siê tam Zespó³

Szkó³ nr 40 im. Stefana Starzyñskiego Ze

wzglêdu na z³y stan techniczny budynku,

szko³a zosta³a przeniesiona do nowej siedziby

przy ul. Objazdowej. Na rzecz remontu

nieu¿ytkowanych obecnie zabudowañ

szko³y Mennica przeznaczy 8 mln z³otych.

Podpisane porozumienie zak³ada przeprowa-

dzenie na koszt spó³ki kapitalnego remontu

placówki oraz dostosowanie jej do potrzeb

szko³y podstawowej. W pierwszej kolejnoœci,

jeszcze w tym roku, zostanie wykonany

remont dachu. Nastêpnie spó³ka przygotuje

dokumentacjê projektow¹ i uzgodni z

w³adzami dzielnicy szczegó³owy zakres prac.

Zgodnie z planami, szko³a podstawowa

powinna rozpocz¹æ dzia³alnoœæ 1 wrzeœnia

2020 roku. Po remoncie spó³ce przys³ugiwa³

bêdzie tytu³ honorowy „Fundatora remontu

Szko³y”, ale Mennica nie zamierza na tym

poprzestaæ deklaruj¹c tak¿e póŸniejsze

wsparcie dla placówki. Sk¹d taki gest

prywatnego inwestora? £atwiej budynek

zaadaptowaæ ni¿ budowaæ od nowa. Za 2,

mo¿e 4 lata nieopodal, na terenie 27 ha wzd³u¿

Wis³y ma powstaæ ogromne osiedle miesz-

kaniowe z 5 tysi¹cami mieszkañ. Mennica

zamierza rozpocz¹æ inwestycje na swoim

terenie na wiosnê przysz³ego roku. Przy okazji

budowy zostan¹ te¿ wytyczone dwa przejœcia

od ul. Jagielloñskiej do wa³u wiœlanego.

Szczegó³owe plany osiedla nie s¹ jeszcze

znane. Warunków zabudowy dla ca³ej

inwestycji miasto wci¹¿ nie wyda³o (brak

planu zagospodarowania dla tego terenu),

jednak inwestor dzieli j¹ na etapy mo¿liwe

do uzgadniania przez dzielnicê. - Nasze plany

inwestycyjne w segmencie nieruchomoœci

w tej czêœci Warszawy przewiduj¹ budowê

nowoczesnego i absolutnie wyj¹tkowego osiedla

mieszkaniowego, w pe³ni wyposa¿onego

we wszystkie dogodnoœci oraz niezbêdne

do spokojnego i komfortowego ¿ycia us³ugi.

Dzieciom chcemy zapewniæ komfort

kszta³cenia w najlepszych warunkach,

jak najbli¿ej domu - zadeklarowa³ Grzegorz

Zambrzycki, prezes Mennicy Polskiej S.A.

Dziêki wsparciu Mennicy powsta³a unikalna

szansa na kompleksowy remont budynku i

jego ponowne przeznaczenie na cele oœwia-

towe. - Jest to wyj¹tkowe przedsiêwziêcie na

skalê warszawskiego samorz¹du i modelowy

przyk³ad wspó³pracy sektora prywatnego

z samorz¹dem lokalnym - stwierdzi³

burmistrz Pragi Pó³noc Wojciech Zab³ocki.

Architektem tego sukcesu okaza³ siê

nowy zastêpca burmistrza Marcin Iskra,

który podj¹³ siê rozmów z Mennic¹ i w

pó³tora miesi¹ca doprowadzi³ do podpisania

umowy. Szkoda, ¿e podobnego sukcesu nie

wypracowa³ poprzedni zarz¹d, choæby w

przypadku przedszkola na Wrzesiñskiej,

którego koszty budowy poniesie dzielnica,

pomimo i¿ bêd¹ z niego korzystaæ g³ównie

nowi mieszkañcy Portu Praskiego.

Karolina Krajewska

Deweloper wyremontuje szko³ê
Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc 18 wrzeœnia podpisa³ porozumienie

z przedstawicielami Mennicy Polskiej S.A., na mocy którego spó³ka

wyremontuje budynek szko³y przy Jagielloñskiej 61.
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Ch³odnym okiem

Praski folwark

Bia³o³êcka karuzela

Spo³eczny obserwator

Tryumf (a¿ 4 nagrody) mieszkanek

Pragi Pó³noc w zakoñczonej niedawno 34.

edycji konkursu „Warszawa w kwiatach i

zieleni” (przy okazji zapraszam do lektury

wywiadu, jaki przeprowadzi³em dla NGP

z jedn¹ z laureatek) to kolejny dowód na

to, ¿e wielu pra¿anom zale¿y, by nasza

dzielnica wygl¹da³a piêknie. Zapewne

czêœæ z szanownych czytelników nie

zgodzi siê w powy¿szym stwierdzeniem,

przypominaj¹c o niszczonych bazgro³ami

elewacjach odnowionych budynków,

po³amanych, dopiero co zasadzonych

drzewach, rozje¿d¿anych trawnikach,

wykradanych kwiatach z ulicznych rabat,

czy zalegaj¹cych na wielu podwórkach

œmieciach. I móg³bym przyznaæ takim

osobom racjê, gdyby nie fakt, ¿e coraz

wiêcej mieszkañców Pragi mówi stanow-

cze „Nie” takim praktykom. Widaæ to na

wielu polach. W rozmowach w œwiecie wir-

tualnym (za¿arte dyskusje na Facebooku

pod postami dotycz¹cymi zaniedbañ w

przestrzeni publicznej) i tzw. realu, ale

te¿ w konkretnych czynach – akcie

wyborczym podczas g³osowania na

projekty zg³aszane do bud¿etu partycy-

pacyjnego (na Pradze od lat wygrywaj¹

projekty zielone i dotycz¹ce poprawy

estetyki przestrzeni publicznej), wytyczeniu

i pielêgnowaniu s¹siedzkich ogródków,

namówieniu s¹siadów do uprz¹tniêcia

okolicy, czy w³aœnie poprzez coroczne

ozdabianie balkonu. W tym ostatnim

przypadku nie tylko wiosn¹ i latem, ale

równie¿ zim¹ (dekoracje œwi¹teczne).

Opisane powy¿ej dzia³ania to kolejny

dowód, ¿e nawet w najbardziej sypi¹cej

siê kamienicy znajduj¹ siê lokalni liderzy,

którym zale¿y na tym, by budynek, w

którym mieszkaj¹ i jego najbli¿sza okolica

wygl¹da³y piêknie. A jak ju¿ zadbamy o

kamienicê, to przyjdzie pora na ulicê,

zaniedbany do tej pory skwer czy

stworzenie zupe³nie nowej przestrzeni

zielonej. Tyle, ¿e takie dzia³ania nie raz

trwaj¹ d³ugie lata. Co wiêc nale¿y zrobiæ, by

nie zdusiæ w zarodku inicjatyw i pomys³ów

mieszkañców? Du¿¹ rolê na tym polu ma

do odegrania lokalny samorz¹d (zarówno

miejski, jak i ten, który dzia³a na poziomie

dzielnicy) oraz jego wyspecjalizowane

jednostki. Jednym z laureatów przywo-

³anego na pocz¹tku felietonu konkursu

zosta³ w tym roku œródmiejski ZGN. Czy

jego praski odpowiednik lub inna jednostka

odpowiedzialna za estetykê przestrzeni

na Pradze - Zarz¹d Praskich Terenów

Publicznych - s¹ gorsze, by siêgn¹æ po takie

laury? Niektórzy urzêdnicy powiedz¹, ¿e

problemem s¹ pieni¹dze (jednostki po

lewej stronie Wis³y maj¹ z regu³y wiêksze

bud¿ety), ale jak pokazuje przyk³ad pani

Basi z £ochowskiej, ju¿ za 150 z³ mo¿na

stworzyæ osza³amiaj¹c¹ przestrzeñ kwia-

tow¹. Klucz do sukcesu le¿y gdzie indziej,

tj. w kontroli wykonywanej pracy i

stawianiu na jakoœæ, a tak¿e edukowaniu

(oraz wspieraniu inicjatyw) mieszkañców.

Tylko partnerska wspó³praca urzêdników

i mieszkañców na p³aszczyŸnie dbania

o wspóln¹ przestrzeñ oraz poczucie

wspó³odpowiedzialnoœci za efekt koñcowy

mog¹ daæ gwarancjê, ¿e efekty wyko-

nanych prac upiêkszaj¹cych przetrwaj¹

d³u¿ej ni¿ jeden dzieñ. Czego ¿yczê sobie

i szanownym czytelnikom.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Mieszkañcy upiêkszaj¹ Pragê

Element „dobrej zmiany” na Pradze

Pó³noc, wyra¿ony zdjêciem opublikowanym

na FB. W tle Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc

wraz z pracownikami urzêdu dzielnicy.

Do tego zmierzamy!

Istot¹ administracji publicznej i jednostek

bud¿etowych jest budowanie odpowiednich

relacji z mieszkañcami. Dobre relacje s¹

podstaw¹ sprawnego dzia³ania ca³ego

aparatu administracyjnego. Ka¿dy mieszka-

niec powinien byæ traktowany podmiotowo.

Na Pradze Pó³noc zauwa¿ono dotych-

czasowe b³êdy, które zmusi³y do analizy

i dzia³ania. Wy³¹cznie w warunkach

wzajemnego zrozumienia, szacunku i

otwartoœci w³adz, mo¿liwe jest podejmo-

wanie i osi¹ganie ambitnych celów. Urz¹d

i jednostki bud¿etowe powinny byæ otwarte

na potrzeby, oczekiwania i wartoœci pra¿an.

Wysoka jakoœæ obs³ugi klienta, profesjo-

nalizm w dzia³aniu i wysoki poziom kom-

petencji zatrudnionych kadr w jednostkach

administracji s¹ bardzo wa¿ne. Podobnie jak

wdra¿anie nowoczesnych, innowacyjnych

rozwi¹zañ dla podnoszenia standardów

obs³ugi. Administracj¹ nale¿y zarz¹dzaæ,

a nie rz¹dziæ.

Wszystkie inwestycje w jakoœæ obs³ugi

mieszkañców maj¹ na celu zwiêkszenie

zaufania do urzêdników, aby perspekty-

wicznie postrzegaæ ich jako profesjonali-

stów, s³u¿¹cych pomoc¹ w za³atwianiu

spraw administracyjnych. Tylko fachowa i

merytoryczna pomoc bez obaw i uprze-

dzeñ jest w stanie zmieniæ dotychczasowy

negatywny obraz. Podnoszenie jakoœci

obs³ugi klientów powinno doprowadziæ do

sytuacji, w której dobrze obs³u¿ony

mieszkaniec nie bêdzie musia³ wracaæ do

urzêdu z t¹ sam¹ spraw¹ ani traciæ czasu

na rozmowy z kolejnymi urzêdnikami.

To oni bowiem buduj¹ wizerunek urzêdu i

jednostek administracji.

Osobiste zaanga¿owanie zarz¹du Pragi

Pó³noc w podnoszenie poziomu jakoœci

¿ycia w dzielnicy perspektywicznie powinno

przynieœæ wymierne efekty. Obowi¹zuj¹cy

Kodeks etyki dla pracowników jest gwa-

rancj¹ kompetencji, odpowiedzialnoœci i

wysokich walorów moralnych osób zatrud-

nionych w urzêdzie. Urzeczywistnia idee

uczciwej, otwartej i przyjaznej w stosunku

do mieszkañców. Dla przypomnienia:

w³aœciw¹ postawê pracowników wyzna-

czaj¹ zasady praworz¹dnoœci, uczciwoœci i

rzetelnoœci, jawnoœci, profesjonalizmu,

neutralnoœci i wspó³odpowiedzialnoœci za

dzia³ania. Urzêdnik powinien wykonywaæ

swoje obowi¹zki ze szczególn¹ starannoœci¹,

zgodnie z prawem, maj¹c na wzglêdzie

interes publiczny. Podejmowane rozstrzy-

gniêcia powinny byæ oparte na wnikliwych

analizach.

Bezinteresownoœæ, bezstronnoœæ, równe

traktowanie wszystkich mieszkañców, z

poszanowaniem ich prawa do prywatnoœci

i godnoœci s¹ gwarancj¹ rzetelnoœci

i uczciwoœci.

Byæ mo¿e, nie wszystkie b³êdy zosta³y

zauwa¿one. Dlatego te¿ widz¹c takie b³êdy,

a warto o nich mówiæ i wskazywaæ, proszê

mieszkañców o krótkiego emaila.

Interes mieszkañców jest najwa¿niejszy!

„Nikt nie mo¿e cofn¹æ siê w czasie

i napisaæ nowego pocz¹tku,

Ale ka¿dy mo¿e zacz¹æ od dzisiaj

i dopisaæ nowe zakoñczenie”

– M.Robinson

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

„Jesteœmy dla Was”

Wbrew tytu³owi felieton nie bêdzie

poœwiêcony ¿adnym malwersacjom finan-

sowym ani przekrêtom w³adzy. Ostatnio

bardzo czêsto siê zdarza, ¿e terminy sesji

pokrywaj¹ siê z dniami ukazania siê na

rynku kolejnego numeru Nowej Gazety

Praskiej. Nie wiem, czy jest to przypadek,

czy celowe dzia³anie w³adzy. Czêœæ felie-

tonistów odnosi siê bowiem czêsto w

swoich artyku³ach do wydarzeñ na sesji.

Nie wspomnê ju¿ o komentatorach, których

teksty ukazuj¹ siê kolejne dwa tygodnie

po wydarzeniach. W polityce dwa tygodnie

to wiecznoœæ, w ¿yciu samorz¹dowym to

tak¿e szmat czasu. Pomimo faktu, ¿e w

porz¹dku obrad s¹ dwie korekty bud¿etu

i stanowisko rady w sprawie zmiany granic

dzielnicy, o podjêtych decyzjach dowiecie

siê Pañstwo na pocz¹tku paŸdziernika.

Oczywiœcie, istnieje bardzo du¿e prawdo-

podobieñstwo, ¿e proponowane uchwa³y

zostan¹ poparte przez rz¹dz¹c¹ wiêkszoœæ

PiS i przystawki w postaci radnych nieza-

le¿nych, ale zdarza³o siê tak¿e inaczej. Ten

zarz¹d nie posiada 100% rz¹du dusz i

super pewnego zaplecza politycznego.

Ka¿de wiêc g³osowanie jest dla niego

niespodziank¹, tak jak wprowadzane na

sesje stanowiska. Zarz¹d tak¿e potrafi

zaskoczyæ, wprowadzaj¹c na sesje w ostatniej

chwili projekty uchwa³, które nie stawa³y

wczeœniej na merytorycznych komisjach.

Tak by³o ostatnim razem, gdy na sesji

rozpatrywaliœmy 5 (s³ownie piêæ) korekt

bud¿etu, podczas gdy na komisji dzieñ

wczeœniej omawialiœmy tylko - lub a¿ -

cztery. Wracaj¹c do proponowanych

uchwa³ bud¿etowych, mimo ¿e ich skala

to oko³o 2 milionów z³otych przy 350-

milionowym bud¿ecie Pragi wydaje siê

niewielka, zaznacza siê tendencja obser-

wowane przeze mnie od jakiegoœ czasu.

Zaczynaj¹ otó¿ z bud¿etu znikaæ powa¿ne

kwoty z wydatków inwestycyjnych i zarz¹d

zaczyna nimi zasilaæ wydatki bie¿¹ce. Aby

nie byæ go³os³ownym, proszê bardzo: z

jednej strony czytam o zdjêciu 1,4 milio-

na z pozycji ciep³o sieciowe w budynkach

komunalnych, by w innej dostrzec zwiêk-

szenie wydatków na zasi³ki i pomoc w

naturze (prawie 500 000) i dofinansowanie

dzia³añ w kulturze (300 000). Nie negujê

wydatków spo³ecznych, ale martwi mnie

rezygnacja z zadañ, które na dzieñ

dzisiejszy stanowi¹ clou programu

rewitalizacji na Pradze. W ogóle temat

rewitalizacji jakoœ mocno nie przewija siê

w ¿yciu pó³nocnopraskiego samorz¹du i

to mnie martwi. Komisja infrastruktury

nie monitoruje programu na bie¿¹co, a

przecie¿ w tym roku mamy na niego

wydaæ prawie 40 milionów z³otych i mimo

¿e burmistrz Zab³ocki mówi³ publicznie na

sesji o 90% zaanga¿owaniu wydatków

bud¿etowych, to po zrealizowanych

wydatkach na poziomie 10% jakoœ w to

nie wierzê. Czas poka¿e, kto siê myli³

i kombinowanie nic tu nie pomo¿e.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

W³adza kombinuje

Przy okazji oddawania do u¿ytku ró¿-

nego rodzaju komercyjnych przedsiêwziêæ

mieszkalnych czy us³ugowych, przeznaczonych

dla mieszkañców, daje siê zaobserwowaæ

jak obecnie urzêduj¹cy w³odarze dzielnicy

próbuj¹ ogrzaæ siê w marketingowym cieple

nowego otwarcia. Komercyjne inwestycje s¹

z pewnoœci¹ bardzo potrzebne mieszkañcom,

ale na niemal ka¿dej z nich Bia³o³êka

mog³aby skorzystaæ po stokroæ wiêcej,

gdyby stosowa³a w praktyce projekt wymy-

œlony przez by³ego burmistrza Bia³o³êki,

Jacka Kaznowskiego, którego to projektu

nie sposób nie doceniæ. Burmistrz Kaznowski

mia³ pomys³ na inwestycje infrastrukturalne

typu drogi, oœwietlenie, wodoci¹gi, gazoci¹gi,

które mia³yby powstawaæ przy okazji

komercyjnych budów, za pieni¹dze komer-

cyjnych inwestorów. Dziwne jest zaniechanie

stosowania tego rozwi¹zania w praktyce

przez dzisiejszych w³odarzy dzielnicy, tym

dziwniejsze, ¿e obecna Pani Burmistrz

wywodzi siê z Platformy Obywatelskiej,

macierzystego ugrupowania by³ego burmi-

strza Jacka Kaznowskiego. Burmistrzowie

Bia³o³êki mieliby sukcesy nieporównanie

wiêksze, gdyby nie zajmowali siê biernym

urzêdowaniem i utrzymywaniem w³adzy

tylko egzekwowali od komercyjnych wy-

konawców ró¿nego rodzaju œwiadczenia dla

mieszkañców, choæby na wzór oœciennego

Targówka, którego w³adze zadba³y, by

przy okazji budowy centrum handlowego

M1 na koszt komercyjnego wykonawcy

inwestycji powsta³ wiadukt samochodowy

z rondami i k³adki dla pieszych. Koszt nie-

ma³y, bowiem sama k³adka kosztowa³a

milion z³otych. Wiadukty maj¹ za zadanie

usprawniaæ ruch samochodowy, a k³adka

pozwala pieszym bezpiecznie i wygodnie

przekraczaæ Trasê Toruñsk¹. Jak jest w

Bia³o³êce? Zapomniano ca³kowicie o pro-

jekcie Jacka Kaznowskiego. Obecne w³adze

nie dbaj¹ w zasadzie o ¿adne œwiadczenia

komercyjnych inwestorów na rzecz dzielnicy.

Pierwszy z brzegu przyk³ad to komunikacyj-

ny parali¿ wêz³a Modliñska/Œwiatowida

wiod¹cego do galerii handlowej. Bywa, ¿e

korki zaczynaj¹ siê daleko na Moœcie

Pó³nocnym, a piesi z trudem przemykaj¹

pomiêdzy samochodowym Armagedonem.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, ¿e kilka lat

temu, w³aœnie za spraw¹ Jacka Kaznow-

skiego, pojawi³ siê projekt przebudowy

skrzy¿owania ulic Modliñskiej i Œwiatowida

w bezkolizyjny wêze³. Co siê sta³o z tym

planem? Dlaczego zarz¹dowi dzielnicy,

reprezentowanemu w tej kadencji przez PO,

IMB i Filipa Pelca (w ró¿nych konfiguracjach)

zabrak³o wyobraŸni, i dlaczego zarz¹d

dopuœci³ do tego, by ca³y ruch samochodowy

odbywa³ siê... jednym dodatkowym pasem?

Mo¿e sta³o siê tak dlatego, ¿e koalicja

rz¹dz¹ca zajmuje siê sama sob¹? Mo¿e

brakuje konsekwencji? Przyk³ady? Komisarz

Bia³o³êki Ilona Soja-Koz³owska przed wa-

kacjami zag³osowa³a za likwidacj¹ oddzia³u

chirurgii dzieciêcej w Szpitalu Bielañskim,

by po wakacjach, na ostatniej sesji rady

dzielnicy oœwiadczyæ, ¿e ma zamiar poprzeæ

uchwa³ê postuluj¹c¹... przywrócenie tego¿

oddzia³u. Radny Piotr Basiñski, powo³uj¹c

siê na Helsiñsk¹ Fundacjê Praw Cz³owieka

postulowa³, ¿eby przewodnicz¹cy komisji

rewizyjnej w radzie dzielnicy by³ przed-

stawicielem opozycji, by ju¿ jako koalicjant

PO, czyli od ponad pó³tora roku, samemu

pe³niæ tê funkcjê. A przyk³adem zajmowania

siê samymi sob¹ jest ca³y klub Platformy

Obywatelskiej, który postanowi³ zrezygnowaæ

z uczestniczenia w pracach Komisji planu i

bud¿etu, bowiem przewodnicz¹cy Wojciech

Tumasz... zbyt intensywnie „przes³uchuje”

urzêdników.

No có¿, sprawowanie nadzoru nad jed-

nostk¹ samorz¹dow¹, jak¹ jest Urz¹d

Dzielnicy Bia³o³êka, nigdy nie by³o mocn¹

stron¹ tej koalicji.

£ukasz Oprawski

by³y zastêpca burmistrza

Dzielnicy Bia³o³êka

Prawo i Sprawiedliwoœæ

Niezrealizowany

projekt Kaznowskiego

Prosto z mostu

Nasi pos³owie chwal¹ siê, ¿e zlikwidowali

w samorz¹dzie stanowiska asystentów i

doradców. O co chodzi? Dziewiêæ lat temu,

aby ukróciæ zatrudnianie dzia³aczy partyj-

nych na merytorycznych stanowiskach

urzêdniczych w samorz¹dzie, Sejm

wprowadzi³ mo¿liwoœæ tworzenia dla

nich etatów, z których z mocy prawa

odchodzili na koniec kadencji wraz ze swo-

imi pryncypa³ami: wójtami, burmistrzami,

prezydentami, starostami i marsza³kami

województw. Nie mog³o tych etatów byæ

du¿o: od maksimum trzech w mniejszych

gminach do siedmiu w du¿ych miastach

i urzêdach marsza³kowskich.

Takie rozwi¹zanie przybli¿a³o nasz¹

urzêdnicz¹ d¿unglê do modelu, w którym

politycy obejmuj¹c urzêdy po wyborach nie

dokonuj¹ w nich czystek tylko po to, by

poustawiaæ w nich swoich kolegów, lecz

korzystaj¹ z zastanego zasobu fachowych

urzêdników. Teraz wracamy do d¿ungli.

Inicjatorzy ustawy twierdz¹, ¿e zaosz-

czêdzimy w ten sposób 50 mln z³. To

œmieszna kwota w skali kraju. W samej

Warszawie na urzêdników wydajemy

870 mln z³ rocznie. Oczywiœcie za du¿o,

ale nie têdy droga, panowie! Dziêki nowej

ustawie etaty dzia³aczy partyjnych zostan¹

ponownie ukryte w etatach zwyk³ych,

których po prostu przybêdzie i oszczêdnoœci

z tego nie bêdzie ¿adnej.

Zadowolonym z siebie populistom z

Sejmu proponujê, by zlikwidowali teraz

etaty w swoich biurach poselskich. Asysten-

tów mog¹ przecie¿ mieæ spo³ecznych, a

je¿eli potrzebuj¹ pracownika biurowego -

Kancelaria Sejmu im oddeleguje jakiegoœ

urzêdnika. To rozwi¹zanie analogiczne do

tego, co pos³owie zaaplikowali urzêdom

samorz¹dowym. W przypadku biur posel-

skich mo¿e to daæ oszczêdnoœæ nawet do

60 mln rocznie! Ju¿ widzê miny pos³ów

debatuj¹cych nad takim pomys³em...

Na koniec - wisienka dla asystentów i

ich pryncypa³ów. Wed³ug nowej ustawy,

umowy o pracê z asystentami i doradcami

wygasaj¹ po up³ywie 14 dni od wejœcia

przepisów w ¿ycie. W dniu wejœcia w ¿ycie

ustawy zmienia siê natomiast m.in. art.

20 ustawy o pracownikach samorz¹do-

wych, który dotyczy warunków awansu

pracowników samorz¹dowych i dziœ zaka-

zuje awansowania doradców i asystentów

na inne stanowiska w urzêdzie. Na pozór

drobna redakcyjna zmiana, polegaj¹ca na

wykreœleniu z tego przepisu rzeczonych

doradców i asystentów, skutkowaæ bêdzie

tym, ¿e zakaz przestanie dzia³aæ. Innymi

s³owy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci,

Kryptobubel z wisienk¹

starostowie i marsza³kowie województw

bêd¹ mieli dwa tygodnie na poprzesuwanie

swoich doradców i asystentów na inne

stanowiska w urzêdzie, niezagro¿one

zwolnieniami. Czyli mamy kryptobubel.

To pierwsza od wielu miesiêcy nowa

ustawa, któr¹ przeczyta³em od pocz¹tku

do koñca; zapewne dlatego, ¿e mieœci siê

na jednej stronie. Strach siê baæ, jak sobie

radz¹ nasi nieudaczni populiœci w Sejmie z

d³u¿szymi i wa¿niejszymi projektami ustaw.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl
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MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

tel. 22 679-23-41, 600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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www.drzwiokna.waw.pl

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

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

MATEMATYKA - nauczycielka

udziela korepetycji

tel. 698-414-705

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA

ul. Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

ginekolog, psychiatra

US£UGI

ADWOKAT JOANNA LIPKA

przyjmuje ju¿ na Grochowie przy

ul. Grenadierów 12 - umowy,

odszkodowania, rozwody,

alimenty, nieruchomoœci,

spadki, sprawy karne,

porady, tel. 517-355-662

AGD, telewizory, anteny -

naprawa, dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

INSTALACJE elektryczne,

komputerowe, antenowe,

domofony, inteligentny dom

- 605-908-112

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

ROLETY dzieñ, noc 514-165-445

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

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

WYKOÑCZENIA, remonty,

profesjonalnie - niedrogo

882-836-741

ZABUDOWY balkonowe

514-165-445

Z£OTA r¹czka 606-181-588

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi cenne

ksi¹¿ki 22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

789-090-573

SPRZEDAM

SPRZEDAM eleganckie

dwupoziomowe mieszkanie,

139 m2, 5 pokoi, Bia³o³êka,

602-315-457

PRACA

ATRAKCYJNE oferty pracy

dla opiekunek seniorów,

praca w Niemczech, szybkie

wyjazdy, akceptujemy jêzyk

na poziomie podstawowym.

Tylko teraz Bonus 500 Euro

za wyjazd we wrzeœniu.

Promedica24, zadzwoñ

506-289-039

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.

1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

Polska Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad

Gazowniczy w Warszawie, ul. Równoleg³a 4a, 02235 Warszawa,

z³o¿ony dnia 2 sierpnia 2017 r. o wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej

na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia DN 63x5.8 PE

na czêœciach dzia³ek ew. nr 2/1, 7/6 z obrêbu 4-05-12 przy

ul. Orneckiej w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje

uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania

zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców

do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka

oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale,

ul. Modliñska 197. Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po

up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, na stronie

internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w

siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197,

Warszawa) - licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

mini og³oszenia

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel

LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University w Quezon City oraz

Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej

w Pasay na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej

i wioski Anapo przynale¿nej do Benquet Tribe,

która s³ynie z daru uzdrawiania praktykowanego

i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych or-

ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.

Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a

na wszystkich poziomach energii duchowej likwi-

duj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu

ok. 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.

LOTHAR 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,

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo¿liwe s¹ te¿

wizyty domowe czy w innych wybranych

przez pacjenta miejscachw dniach:

20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 wrzeœnia

2, 3, 4, 5, 6, 7 paŸdziernika

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19

pod numerami tel.: 22 679-22-47,

605 324 865, 605 177 007.

Wiêcej informacji: www.filipinskieuzdrowienia.pl

Proszê Szanownych Pañstwa, dba³oœæ o

poziom i przysz³oœæ kraju to poziom elit

partii rz¹dz¹cej. Elita elit czyli rz¹d, sejm,

senat ich sprawnoœæ, program, transparent-

noœæ, szacunek dla zastanego porz¹dku,

obyczaju i kontynuacja pañstwa prawa dla

dobra wszystkich obywateli, czyli przestrze-

ganie Konstytucji. Miar¹ jakoœci narodu jest

czynny udzia³ w rozwoju lub protest prze-

ciwko destrukcji pañstwa. Obecn¹ szar¹,

rusofilsk¹ nowogrodzkokracjê i zad³u¿enie

popiera 40% z nas. To 40% nas spaja pañsz-

czyŸniana natura, podatnoœæ na populizm,

uwielbienie ja³mu¿ny, strach przed w³adz¹

i s¹siadami, disco polo i niebezpieczne

symbole, gromadz¹ce t³umy.

Iloœæ gryzoni jest funkcj¹ ekologicznej

arogancji od szczytów w³adzy po nas

samych. Zaszczurza nas ogólnonarodowe,

nacjonalistyczne flejostwo. Grozimy na

koszulkach wrogom Ojczyzny i „Pamiêtamy

1944”. A wystarczy nie œmieciæ i pamiêtaæ,

aby resztki wrzucaæ do kosza. Bez niena-

wiœci, aliœci z dba³oœci o dobro wspólne. Nie

trzeba najazdu islamistów. Autodestrukcj¹

zaszczurzonej Polski mo¿e byæ d¿uma.

Yersinia pestis jest bakteri¹ jelitow¹ o

fenomenalnej sile rozprzestrzeniania siê.

Roznosz¹ j¹ pch³y gryzoni, rozprzestrzenia

siê z wod¹, powietrzem - drog¹ kropelkowa,

kanalizacj¹ - zw³aszcza przez narodow¹

specjalnoœæ - dziurawione szamba. Wnik-

n¹wszy do organizmu yersinie p³yn¹ wraz

z ch³onk¹ do wêz³ów ch³onnych, blokuj¹c

ich reakcje obronne. Dymienica, czyli

d¿umowe zapalenie wêz³ów ch³onnych to

pocz¹tek horroru. Po kilku dniach zarazki

p³ywaj¹ we krwi, rozpoczynaj¹c swoj¹ sepsê,

czyli postaæ posocznicow¹ W mikrokr¹¿eniu

koñczyn i twarzoczaszki powstaj¹ zatory

bakteryjne, skutkuj¹ce odpadaj¹cymi od

koœci czarnymi zmianami martwicowymi.

Pozostaje jeszcze d¿umowe zapalenie p³uc,

czyli postaæ p³ucna. Dlatego te¿ zaraza

nosi te¿ nazwê „morowe powietrze” nie

od fajnoœci i przyjemnych, morowych

doznañ tylko od moru, czyli zarazy.

Bakterie d¿umy maj¹ zdolnoœæ rozpozna-

wania przeciwcia³ ¿ywiciela, a nastêpnie

pora¿aj¹ je swoimi toksynami. Ta bakteria

istnieje, by zabijaæ. Przechowuje siê w

œrodowisku do pó³ roku, aliœci wielce

zaprzyjaŸniona jest ze szczurami, myszo-

skoczkami, wiewórkami i wszelakimi

ma³ymi ssakami, które te¿ zabija. Objawy

i przebieg czarnej zarazy jest podobny

u ludzi i zwierz¹t. Choroba jest zwalczana

z urzêdu co oznacza, ¿e o wszelakich

obawach czy podejrzeniach nale¿y

powiadomiæ s³u¿by pañstwowe.

Ciemny lud i czarne  bilbordy
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Uroczystoœæ rozpoczê³a siê

o godzinie 15.00, zakoñczy³a

oko³o 22.30. Na scenie przy

ul. Z¹bkowskiej, przy skrzy¿o-

waniu z ul. Brzesk¹, jako

pierwszy wyst¹pi³ ksi¹dz Bo-

gus³aw Kowalski, proboszcz

parafii œw. Floriana, ozdobiony

opask¹ „Artysta”. Skupi³ siê na

anegdotach z ¿ycia Koœcio³a.

Opowiedzia³ te¿ o swoich

pasjach: sporcie i humorze.

Jego zdaniem – KS „Legia”

to jest potêga. Niektórzy nazy-

waj¹ tego ksiêdza „mistrzem

kropid³a”. Opowiedzia³ o

dzieciach, które potrafi¹ byæ

bardzo bystre. Zachêci³ do

wspólnego œpiewania pio-

senki „Wielka s³awa to ¿art”.

Potem Lilianna Lach, radna

z Targówka, zaprosi³a na scenê

dzieci, bior¹ce udzia³ w akcji

zbierania plastikowych nakrêtek.

Na szlachetny cel zebrano ju¿

10 ton!

Burmistrz Wojciech Zab³ocki

przypomnia³, ¿ zaprosi³ miesz-

Zabawa na Z¹bkowskiej
„W imieniu zarz¹du Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

serdecznie zapraszam Pañstwa do udzia³u w kolejnej edycji

ciesz¹cego siê ogromn¹ popularnoœci¹ wydarzenia „Noc

Pragi i Œwiêto ulicy Z¹bkowskiej” 9 wrzeœnia” zachêca³

burmistrz Pragi Pó³noc Wojciech Zab³ocki.

kañców Pragi do udzia³u w

akcji charytatywnej – pomocy

dla osób poszkodowanych

przez sierpniow¹ nawa³nicê na

Pomorzu. Mieszkañcy chêtnie

wsparli tê akcjê.

Potem na scenie wyst¹pi³ Teatr

SABAT – pierwszy nowoczesny

balet w Polsce, kierowany

przez Ma³gorzatê Potock¹. Do

ka¿dej piosenki – tañca wyko-

nawczynie mia³y inne stroje.

Pomagali im panowie, m.in. w

piosenkach: „Zacznij od Bacha”,

„Ukochany kraj, umi³owany kraj”.

Potem wyst¹pili: Defis, Mo-

nika Lewczuk, HLA i gwiazda

wieczoru – Margaret. Wczeœniej

zaprezentowa³a siê Kapela

Praska Czes³awa Jakubika,

która 1 wrzeœnia obchodzi³a

29-lecie. Nie zabrak³o takich

przebojów, jak: „Warszawa da

siê lubiæ”, „ChodŸ na kamienne

schodki”, „Nasze tango andru-

sowskie”, „Rzuæ, bracie blagie

i jedŸ na Pragie”.

Miêdzy wystêpami by³o kilka

krótkich pytañ – konkursów

na temat praskich obiektów;

zapytano m.in., co powstanie

po firmie „Koneser”.

Szacuje siê ¿e w imprezie

wziê³o udzia³ oko³o 2000 osób.

Organizatorem wydarzenia by³

Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc;

wspó³organizatorami: Dom

Kultury „Praga”, Biblioteka Publicz-

na im. Ks. Jana Twardowskiego,

a partnerami: „Królewskie”,

Galeria Wileñska, Kino Praha,

Warszawski Ogród Zoologiczny,

Muzeum Warszawskiej Pragi i

Metro. Patroni medialni: TVP3

Warszawa, Radio Eska, Nowa

Gazeta Praska, Mieszkaniec

i portal Twoja Praga.

K.

Nowe pasy dla pieszych

Na fatalny stan k³adki oraz

problemy z jej pokonywaniem

mieszkañcy Œliwic narzekali

ju¿ od dawna. Lokalny samo-

rz¹d – Rada Kolonii Œliwice

- od kilku lat zabiega³ o

zmianê tego stanu rzeczy,

wnioskuj¹c najpierw o re-

mont, a póŸniej  o powrót do

istniej¹cych wczeœniej pasów,

tym razem z sygnalizacj¹

œwietln¹ (k³adka powsta³a

po kilku wypadkach œmiertel-

nych na poszerzonej z 1 do

3 pasów ruchu w jednym

kierunku ul. Jagielloñskiej).

ZDM przygotowa³ nawet pro-

jekt nowej k³adki, z d³ugimi

pochylniami i wiêksz¹ liczb¹

schodów ni¿ do tej pory

(zgodnie z obowi¹zuj¹cymi

przepisami k³adka musia³aby

byœ wy¿sza), ale rada i zain-

teresowani spraw¹ miesz-

kañcy uznali, ¿e nale¿y upo-

minaæ siê o pasy, poniewa¿

proponowane rozwi¹zania

nie przynios¹ oczekiwanej

poprawy poruszania siê, a

s¹ dodatkowo bardzo tereno-

ch³onne. Istotnym argumentem

by³ tak¿e rachunek finansowy:

nowa k³adka kosztowa³aby

kilka milionów z³otych,

przejœcie w poziomie jezdni

- kilkaset tysiêcy.

Te dzia³ania szczêœliwie

zbieg³y siê z naniesieniem

k³adki na Warszawsk¹ Mapê

Barier oraz podjêciem przez

W pierwszych dniach wrzeœnia uruchomiono sygna-

lizacjê œwietln¹, tym samym oddaj¹c do u¿ytku nowe

przejœcie dla pieszych przez ul. Jagielloñsk¹ na wysokoœci

przystanków „Œliwice”. Pasy maj¹ docelowo zast¹piæ

wys³u¿on¹ k³adkê, stoj¹c¹ nieopodal od czterdziestu lat.

Na jej rozebranie bêdzie najprawdopodobniej og³oszony

osobny przetarg.

miasto wyzwania ich likwidacji.

Powsta³ nowy projekt – tym

razem przejœcia ze œwiat³ami,

którego realizacja nieco siê

przeci¹gnê³a ze wzglêdu na

koniecznoœæ opracowania pro-

jektu zintegrowania sygnalizacji

na ca³ej ulicy Jagielloñskiej od

ronda Starzyñskiego do mostu

Grota-Roweckiego. Z nowych

pasów korzystaj¹ zarówno

mieszkañcy Œliwic, jak i liczni

pacjenci Lux Medu, czêsto ze

schorzeniami narz¹dów ruchu.

Wyposa¿ono je tak¿e w prze-

jazd rowerowy, który finalnie

zostanie po³¹czony z zaprojek-

towan¹ po wschodniej stronie

ulicy Jagielloñskiej drog¹ dla

rowerów. Jej realizacja po-

winna rozpocz¹æ siê jeszcze

w tym roku.

Karolina Krajewska

Bez komisji
Dwa testamenty

kuratury i s¹du wieczystoksiêgo-

wego, które skutkowa³o tym, ¿e w

ksiêgach wieczystych kamienic

przy Tykociñskiej nie pojawi³o

siê zastrze¿enie, i¿ pad³y one

³upem przestêpcy. Taki wpis po-

winien pojawiæ siê natychmiast

po wyroku skazuj¹cym oskar-

¿onego o kradzie¿ kamienic Mi-

ros³awa K. na karê wiêzienia w

zawieszeniu. Wpis siê nie pojawi³.

Dziêki temu przestêpca móg³

zbyæ kamienice za ciê¿kie pieni¹-

dze i w³os nie spad³ mu za to z

g³owy. Przypadek? Niedbalstwo?

Zapomnienie?

Druga z rozpraw dotyczy³a

nabycia przez deweloperów

kamienic przy Tykociñskiej.

Zapewniali, ¿e uczynili to w

dobrej wierze, nie maj¹c œwia-

domoœci, i¿ Miros³aw K. wszed³

w posiadanie budynków w

sposób niezgodny z prawem.

Trudno w to uwierzyæ, bowiem

dokoñczenie ze str. 1

Ulica Frycza Modrzewskiego

jeszcze do niedawna by³a miejscem,

które odstrasza³o od siebie ludzi.

Chocia¿ ulica znajduje siê w

bliskim s¹siedztwie Dworca

Wschodniego, to korzystali z

niej jedynie mieszkañcy okolicz-

nych kamienic lub uczestnicy

wycieczek. Ogromna ka³u¿a w

ciep³e pory roku zamienia³a

teren w brejê, zaœ w zimie

nietrudno by³o o upadek czy

skrêcenie kostki lub kolana. Od

11 wrzeœnia br. sytuacja siê

zmieni³a – pojawi³a siê nowa

nawierzchnia, chodniki oraz

miejsca parkingowe i stojaki na

rowery. Nasadzono drzewa i

krzewy, zaœ postawion¹ altanê

prasa, w tym jako pierwsza

Nowa Gazeta Praska, szeroko

informowa³a na temat przekrêtu

Miros³awa K. Nastêpne po-

siedzenie s¹du w tej sprawie

odbêdzie siê w paŸdzierniku.

Trzecia z rozpraw dotyczy³a

wyst¹pienia lokatora o wzno-

wienie umorzonego œledztwa w

sprawie wstrzymania przez

dewelopera dostawy wody do

kamienicy przy Tykociñskiej 30

i energii elektrycznej do lokalu

nr 11 w tym budynku. Lokator

potraktowa³ te dzia³ania jako

szykanê dewelopera. Nastêp-

ne posiedzenie w tej sprawie

odbêdzie siê 24 paŸdziernika.

(egu)

Rewitalizacja ul. Frycza Modrzewskiego
Z krajobrazu Kamionka znika ka³u¿a, która by³a utrapieniem

dla mieszkañców. Przyczyni³ siê do tego remont nawierzchni, który

wykonano w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.

œmietnikow¹ przyozdobi³y

pn¹cza. Dodatkowo po³¹czono

ul. Frycza Modrzewskiego z

ul. Berka Joselewicza.

Rewitalizacjê ulicy poprze-

dzi³y konsultacje spo³eczne,

podczas których mieszkañcy

Kamionka dzielili siê pomys³ami

i oczekiwaniami, by nastêpnie

oceniaæ projekty na rewitalizacjê

terenu. Do kwestii polepszenia

ulicy mieszkañcy podeszli z

pe³nym zaanga¿owaniem.

Trzeba przyznaæ, ¿e po

rewitalizacji ulica Frycza

Modrzewskiego zachêca, by

czêsto na ni¹ zagl¹daæ. Miej-

my nadziejê, ¿e kolejne etapy

rewitalizacji na Kamionku

przebiegn¹ w podobny sposób

i ta czêœæ Pragi Po³udnie stanie

siê jeszcze piêkniejsza.

Monika Weso³owska

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8
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