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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 18 (597) 2 listopada 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
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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
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Rolety wewnêtrzne

plisy, ¿aluzje, moskitery

Rolety zewnêtrzne

(monta¿ gratis!)

tel. 600-925-147

22 679-23-41

Budowa II linii metra
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DLA DZIECI
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Przypomnijmy, ¿e na XXXI

sesji Rady Dzielnicy Praga

Pó³noc, która odby³a siê 11

maja br., podjêta zosta³a

uchwa³a o wygaszeniu mandatu

Jacka Wachowicza „z powodu

naruszenia przez radnego […]

ustawowego zakazu ³¹czenia

mandatu radnego z prowadze-

niem dzia³alnoœci gospodarczej

z wykorzystaniem mienia

komunalnego m.st. Warszawy”.

Chodzi³o o najem od praskiego

ZGN lokalu us³ugowego przy

ul. Z¹bkowskiej i jego wykorzy-

stywanie na cele zwi¹zane z

prowadzon¹ dzia³alnoœci¹

gospodarcz¹, a tak¿e o pe³nie-

nie przez Wachowicza funkcji

pe³nomocnika przedsiêbiorcy,

który prowadzi³ dzia³alnoœæ

gospodarcz¹ z wykorzysta-

niem mienia komunalnego,

znajduj¹cego siê na Pradze

Pó³noc.

Pod koniec czerwca na temat

legalnoœci podjêtej przez

praskich radnych uchwa³y

wypowiedzia³ siê pozytywnie

warszawski ratusz – pismo w

tej sprawie zosta³o odczytane

na lipcowym posiedzeniu

Rady Dzielnicy. Kilka dni

póŸniej z³o¿ona przez Wacho-

wicza do Wojewódzkiego S¹du

Administracyjnego skarga, do-

tycz¹ca wspominanej uchwa³y,

zosta³a odrzucona przez

WSA. W paŸdzierniku sprawê

definitywnie rozstrzygn¹³ NSA.

Jednego mo¿na byæ pewnym.

Jacek Wachowicz nie jest

d³u¿ej dzielnicowym radnym.

Przynajmniej w tej kadencji.

Co dalej? Zapewne wkrótce

zostanie uzupe³niony sk³ad

Rady Dzielnicy. Zasadnym

by³oby te¿ przeprowadzenie

szczegó³owej kontroli w

ZGN i dzielnicowym Wydziale

Architektury i Budownictwa,

czyli jednostkach zwi¹zanych

ze sprawami, które leg³y u

podstaw wygaszenia mandatu

by³ego radnego. Byæ mo¿e

ich wyniki stanowiæ bêd¹

podstawê do zawiadomienia

odpowiednich organów. Czy

obecny Zarz¹d i Rada Dzielnicy

zdobêd¹ siê na podjêcie takich

kroków?

Red.

S¹d przemówi³.

Wachowicz nie jest radnym
Naczelny S¹d Administracyjny oddali³ za¿alenie by³ego

radnego dzielnicy Praga Pó³noc Jacka Wachowicza na wcze-

œniejsz¹ decyzjê WSA zwi¹zan¹ z wygaszeniem mandatu

radnego. W praktyce decyzja NSA otwiera drogê do uzupe³nienia

wakuj¹cego od maja br. miejsca w sk³adzie Rady Dzielnicy.

Mieszkañcy Strzeleckiej 17,

42 i 44, którzy prewencyjnie

zostali czasowo przesiedleni ze

swoich mieszkañ do hotelu,

po kilku dniach wrócili do

domów, chwal¹c pomoc in-

westora w przeprowadzkach

i otwartoœæ na ich potrzeby.

Maria i Anna mkn¹ przez Pragê

Budowniczowie odcinka

biegn¹cego przez Targówek

i Pragê mog¹ z ca³ym spoko-

jem zacieraæ rêce. Obie tar-

cze mkn¹ bez przeszkód

podziemnymi tunelami. Maria

ze œredni¹ dobow¹ prêdko-

œci¹ 15 metrów pokona³a ju¿

newralgiczny odcinek pod

kamienicami na Strzeleckiej,

w ubieg³ym tygodniu znajdo-

wa³a siê pod budynkiem przy

Strzeleckiej 10A, w pobli¿u

skrzy¿owania ze Œrodkow¹.

15 metrów na dobê nie jest

mo¿e prêdkoœci¹ osza³amia-

j¹c¹. Pod Targówkiem Maria

dr¹¿y³a z prêdkoœci¹ 30

metrów na dobê, ale tam nie

by³o koniecznoœci zachowa-

nia szczególnej ostro¿noœci,

bowiem tarcza nie przebija³a

siê pod starymi kamienicami.

Maria lada chwila znajdzie

siê pod ulic¹ 11 Listopada,

a nastêpnie pod Ratuszow¹,

gdzie warunki bêd¹ znacznie

³atwiejsze i wówczas przyspie-

szy, by na pocz¹tku grudnia

dotrzeæ na Targow¹. Tymczasem

Anna, dr¹¿¹ca równoleg³y

tunel, opuszcza przysz³¹

stacjê Szwedzka. Tarcza

bêdzie siê porusza³a na tym

odcinku z wiêksz¹ prêdkoœci¹

ni¿ Maria, bowiem jej mar-

szruta przebiega centralnie

pod jezdni¹ Strzeleckiej, nie

stanowi¹c zagro¿enia dla

starych kamienic.

Nie by³o zagro¿enia
Wszelkie obawy, ¿e przejœcie tarczy dr¹¿¹cej Maria pod

starymi kamienicami na Strzeleckiej zagrozi ich substancji

mieszkaniowej okaza³y siê na szczêœcie p³onne.

Pamiêæ o zmar³ych by³a

czczona ju¿ w czasach

pogañskich. W staro¿ytnym

Rzymie zmar³ych wspomina-

no podczas œwi¹t zwanych

Parentalia, przypadaj¹cych

na okres od 13 do 21 lutego,

które koñczy³y siê Feraliami.

Chrzeœcijanie przejêli tê czeœæ

obrzêdów, która nie by³a

sprzeczna z wiar¹. Wspominano

wtedy najbli¿sz¹ rodzinê.

Powszechne wspomnienie

wszystkich wiernych zmar³ych

Zaduszki
2 listopada obchodzimy Dzieñ Zaduszny, zwany

inaczej Zaduszkami. Koœció³ katolicki wspomina tego

dnia wszystkich wiernych zmar³ych. Dzieñ Zaduszny

to czas szczególnej modlitwy do Boga, by zmarli mogli

osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne. Dotyczy to zw³aszcza tych,

którzy po œmierci potrzebuj¹ oczyszczenia w mi³oœci, czyli

czyœæca, który jest „przedsionkiem nieba”.

spotykamy dopiero w VII wieku.

Narodziny Dnia Zadusznego

przypadaj¹ na 998 r., kiedy

to w klasztorach podleg³ych

opactwu Cluny zaczêto ob-

chodziæ 2 listopada wspo-

mnienie zmar³ych. Poprzez

kluniackie klasztory zwyczaj

rozpowszechni³ siê w Euro-

pie. Z kolei w XV wieku wœród

hiszpañskich dominikanów

rozpowszechni³ siê zwyczaj

odprawiania w tym dniu 3

mszy œw. przez ka¿dego z

kap³anów. Stopniowo papie-

¿e rozci¹gnêli ten przywilej

wielokrotnego odprawiania

mszy œw. na ca³y Koœció³.

Obok oficjalnych obchodów

utrzymywa³y siê d³ugo zwy-

czaje ludowe, wywodz¹ce siê

z obrzêdów przedchrzeœci-

jañskich. I tak wœród S³owian

i Ba³tów istnia³ zwyczaj

„Czyli zaraz stanie tam

osiedle”, „To chore. W g³owie

siê nie mieœci”, czy „co siê

wyrabia z Nasz¹ Ukochan¹

Prag¹...? to jest naprawdê

irytuj¹ce....”, to przyk³ady

³agodniejszych w wymowie

komentarzy oburzonych inter-

nautów pod wpisem burmistrza.

Oliwy do ognia dolewali inni

samorz¹dowcy, np. burmistrz

¯oliborza, Krzysztof Bugla,

który przypomnia³, ¿e tej

dzielnicy odebrany zosta³

Park ¯eromskiego mimo

protestów Zarz¹du i Rady. W

emocjonaln¹ dyskusjê próbowa³

w³¹czyæ siê beneficjent zmiany,

Praga bez Parku Praskiego?
W internecie zawrza³o. Zaczê³o siê od wpisu burmistrza

Zab³ockiego z 20 paŸdziernika br., uzupe³nionego zdjêciem

pisma, jakie zosta³o wys³ane do wiceprezydenta Witolda

Pahla odnoœnie podjêtych przez w³adze miasta dzia³añ

dotycz¹cych zarz¹dzania terenem Parku Praskiego.

dyrektor Zarz¹du Zieleni m.st.

Warszawy, Marek Piwowarski,

który przypomnia³, ¿e „Park

Praski by³ dotychczas w opiece

Zarz¹du Oczyszczania Miasta.

Zadania dotycz¹ce zieleni z

jednostek Zarz¹d Oczyszcza-

nia Miasta i Zarz¹du Terenów

Publicznych zosta³y powierzone

Zarz¹dowi Zieleni z dniem

1 lipca tego roku. Decyzja ta

wynika³a z przyjêtego w roku

2009 Programu Ochrony

Œrodowiska m.st. Warszawy.

Dzielnica nie opiekowa³a siê

zieleni¹ parku”.

O co tak naprawdê chodzi

ze spraw¹ Parku Praskiego?

Jakie potencjalne skutki

mo¿e nieœæ decyzja w³adz

Warszawy? Czy decyzje doty-

cz¹ce funkcjonowania Parku

Praskiego nie bêd¹ zapada³y

d³u¿ej na Pradze? O co

wreszcie chodzi z dzia³k¹ przy

Ratuszowej 6, która pojawia

siê w tle sprawy Parku?

Kontestowana przez praskich

samorz¹dowców decyzja

w³adz miasta swój pocz¹tek

ma w utworzeniu w 2016 r.

Zarz¹du Zieleni m.st. War-

szawy, czyli nowej jednostki

bud¿etowej, której zadaniem

jest kompleksowe zarz¹dzanie

zieleni¹ w stolicy. Zarz¹dzanie

rozumiane m.in. jako planowa-

nie, pozyskiwanie funduszy,

programowanie, projektowanie,

budowê, modernizacjê i
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Burmistrz Dzielnicy Targówek informuje,

¿e nast¹pi³a zmiana przepisów

dot. udzielania 50% bonifikaty

z tyt. op³at za u¿ytkowanie wieczyste gruntu.

Od 1 wrzeœnia 2017 roku, nast¹pi³a zmiana art. 74

ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (j.t.

Dz.U.2016 r. poz. 2147, ze zm.):

* uzupe³nione i podpisane wnioski nale¿y z³o¿yæ w terminie

DO DNIA 1 MARCA roku, za który op³ata jest wnoszona.

Wnioski z³o¿one po wskazanym terminie (po 1 marca)

nie bêd¹ rozpatrywane, co w konsekwencji oznacza

nieprzyznanie bonifikaty.

* Dochód miesiêczny, jest obliczany jako œrednia

miesiêczna z dochodu, o którym mowa w przepisach

o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku

poprzedzaj¹cym rok, za który op³ata roczna jest

wnoszona. Ciê¿ar dowodu, ¿e istniej¹ przes³anki

udzielenia bonifikaty od tej op³aty, spoczywa na

u¿ytkowniku wieczystym.

* Przez gospodarstwo domowe rozumie siê gospodarstwo

prowadzone przez u¿ytkownika wieczystego samodzielnie

lub wspólnie z ma³¿onkiem lub innymi osobami

stale z nim zamieszkuj¹cymi i gospodaruj¹cymi na

nieruchomoœci oddanej w u¿ytkowanie wieczyste.

Burmistrz Dzielnicy Targówek informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na

stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 25.10.2017 r.

zosta³ wywieszony na 21 dni i podany do publicznej

wiadomoœci wykaz nr WGN/18/2017 dotycz¹cy

przeznaczenia 10 nieruchomoœci do wydzier¿awienia

na okres do 3 lat.

Burmistrz Dzielnicy Targówek informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na

stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 23.10.2017 r.

zosta³y wywieszone na 21 dni i podane do

publicznej wiadomoœci nastêpuj¹ce wykazy:

nr WGN/19/2017 dotycz¹cy przeznaczenia do

wydzier¿awienia nieruchomoœci po³o¿onej przy

ul. Podobnej w Warszawie na okres do 6 miesiêcy

oraz WGN/20/2017 dotycz¹cy przeznaczenia do

wydzier¿awienia nieruchomoœci po³o¿onej przy

ul. Poborzañskiej 4 w Warszawie na okres do 3 lat.

dokoñczenie ze str. 1

Sesje Rady Dzielnicy Targówek

Praga bez Parku Praskiego?
remonty terenów zieleni, czy

prowadzenie nasadzeñ, pie-

lêgnacjê oraz prowadzenie

kontroli i podejmowanie

dzia³añ dotycz¹cych utrzy-

mania w nale¿ytym stanie

drzew i krzewów oraz zieleni

niskiej (zainteresowanych

dok³adnym opisem zakresu

dzia³añ ZZM odsy³am do

dostêpnego na stronie jed-

nostki statutu). Docelowo

ZZM ma w swoim rêkach

skupiæ wszystkie tereny zieleni

znajduj¹ce siê w gestii mia-

sta (poza lasami miejskimi),

równie¿ te, którymi do tej pory

opiekowa³y siê dzielnice. I na

tym tle tak naprawdê wybuch³

konflikt z dzielnicami (po-

strzegany jako odbieranie

kompetencji), które przynaj-

mniej czêœciowo zarz¹dza³y

zieleni¹ parkow¹ na swoim

terenie.

W przypadku Parku Praskie-

go sytuacja jest szczególna.

Tutaj kompetencje by³y po-

dzielone. Za sprz¹tanie i pie-

lêgnacjê zieleni odpowiada³

Zarz¹d Oczyszczania Miasta

(jego obowi¹zki w tym zakresie

przej¹³ ZZM), za nieruchomoœci

znajduj¹ce siê na jego tere-

nie, np. muszlê koncertow¹

odpowiada³a ogólnie dzielnica

lub jej jednostki (ZGN, Dom

Kultury Praga), wreszcie

obszar ca³ego Parku objêty

jest ochron¹ konserwatora

zabytków. Ze wstêpnych,

publicznych deklaracji kie-

rownictwa ZZM wynika, ¿e

wiele w tym zakresie siê

nie zmieni. Nowa jednostka

bêdzie nadal odpowiadaæ

za sprz¹tanie i pielêgnacjê

zieleni – ta ostatnia kwestia

mo¿e nawet ulec poprawie,

zwa¿ywszy, ¿e ZZM pod swo-

imi skrzyd³ami ma gromadziæ

specjalistów od zieleni roz-

proszonych do tej pory po-

miêdzy innymi jednostkami

miejskimi i dzielnicowymi

(ZOM, ZTP, byæ mo¿e rów-

nie¿ nasze ZPTP). Wiêkszy

bud¿et jednostki, zadania

planistyczne w jej statucie, a

tak¿e efekt skali (zarz¹dzanie

zieleni¹ w ca³ej Warszawie,

a nie tylko na poziomie jednej

dzielnicy) daj¹ te¿ nadziejê

na bardziej efektywne koszto-

wo dzia³ania. Z perspektywy

Parku Praskiego mog¹ to

byæ np. ni¿sze ceny za

us³ugi sprz¹tania, czy bie-

¿¹c¹ pielêgnacjê zieleni.

Zgodnie z zapowiedziami kie-

rownictwa ZZM zarz¹dzanie

infrastruktur¹ „rozrywkow¹”

ma pozostaæ po stronie

dzielnicy. Tym samym zmiany

wprowadzone paŸdziernikowym

zarz¹dzeniem Prezydenta

Warszawy nie powinny wp³y-

n¹æ np. na przebieg remontu

muszli koncertowej w Parku

Praskim.

W tle przejêcia przez ZZM

administrowania Parkiem

Praskim pojawia siê równie¿

sprawa dzia³ki miejskiej przy

Ratuszowej 6. Licz¹ca prawie

4,5 tys. m. kw. dzia³ka zosta³a

kiedyœ wydzielona z obszaru

Parku i przekazana na bazê

ogrodnicz¹ dla Miejskiego

Przedsiêbiorstwa Robót

Ogrodniczych (czêœæ czytel-

ników z pewnoœci¹ pamiêta

czasy, gdy mo¿na tam by³o

zakupiæ kompost do przydo-

mowych ogródków). Po likwi-

dacji bazy teren znalaz³ siê w

administrowaniu ZGN. Znajdu-

j¹ce siê na nim opuszczone

budynki obróci³y siê w ruinê.

W przesz³oœci na tê nieru-

chomoœæ by³y ró¿ne plany.

Mówi³o siê o stworzeniu

tam placówki przedszkolnej,

w 2. i 3. edycji bud¿etu par-

tycypacyjnego spo³ecznicy

z Towarzystwa Przyjació³

Pragi planowali:1) stworzenie

tam centrum edukacyjnego,

2) rozebranie budynków i

w³¹czenie terenu z powrotem

do obszaru Parku. Efektem

tych dzia³añ, póki co, jest je-

dynie nowoczesna toaleta…

Wreszcie do wydzier¿awienia

terenu zabra³a siê dzielnica.

Pierwszy przetarg odby³ siê

w 2015 r., ostatni w bie¿¹cym

roku. Dzier¿awa ma obowi¹-

zywaæ d³ugo, ok. 20 lat. I w³a-

œnie o tej sprawie wspomina

burmistrz w zakoñczeniu

opublikowanego w mediach

spo³ecznoœciowych pisma

pisz¹c o prezydenckim pe-

³nomocnictwie dla dzielnicy

do zawarcia umowy (najmu?).

Szkoda, ¿e przetarg nie zo-

sta³ poprzedzony szersz¹

dyskusj¹ i np. konkursem na

zagospodarowanie tego

terenu.

Szukaj¹c pozytywów w

zamieszaniu wokó³ Parku

Praskiego nale¿y stwierdziæ,

¿e gor¹ca dyskusja, która wy-

buch³a, mo¿e byæ podstaw¹

do g³êbszej debaty, dotycz¹-

cej zagospodarowania oraz

obecnej i przysz³ej roli naj-

cenniejszego na Pradze ob-

szaru zwartej zieleni. Oby

przedstawicielom miasta i

dzielnicy uda³o siê dojœæ w

tej sprawie do porozumienia.

Dla dobra Parku, Pragi i jej

mieszkañców.

Krzysztof Michalski

18 paŸdziernika obrady prowadzi³ przewodnicz¹cy

Rady Krzysztof Miszewski. Do proponowanego porz¹dku

dziennego dodano 2 punkty: zmiana miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego osiedla

Zacisze Elsnerów i zmiany w statucie osiedla Bródno i

Bródno Podgrodzie.

Po przyjêciu protoko³ów z sesji: XLIV, XLV i XLVI tematem

obrad sta³y siê zmiany za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu

m.st. Warszawy na rok 2017. Dochody zmniejszono o 1 339 235 z³,

wydatki maj¹tkowe zmniejszono o 1367135 z³ zwiêkszono o

27 900 z³. Uchwa³ê w tej sprawie wraz z 2 autopoprawkami

(budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki

zmniejszenie o 55 000 z³; zwiêkszenie o 3000 z³ na budowê

ul. Wieczorowej i o 25 000 z³ na budowê ul. Karkonoskiej)

popar³o w g³osowaniu 18 radnych, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.

Za projektem uchwa³y w sprawie opinii na temat za³¹cznika

Dzielnicy Targówek do wstêpnego projektu uchwa³y bud¿e-

towej m.st. Warszawy na 2018 rok, z 2 autopoprawkami

g³osowa³o 15 radnych 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 5 by³o przeciw.

Jednomyœlnie, 20 g³osami, zmieniono uchwa³ê w sprawie

zmian w statucie os. Bródno i Bródno Podgrodzie. Równie¿

jednomyœlnie 20 g³osami przyjêto uchwa³ê w sprawie pilnego

przyst¹pienia do zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego osiedla Zacisze Elsnerów. Plan z 2006

roku wywo³a³ wiele skarg mieszkañców; niezbêdne okaza³o

siê okreœlenie nowych zasad zagospodarowania terenu oraz

parametrów zabudowy.

W kolejnej uchwale radni zajêli siê powo³aniem M³odzie¿owej

Rady Dzielnicy Targówek i nadaniem jej statutu. Wprowadzono

zmiany do uchwalonego w 2008 roku statutu M³odzie¿owej

Rady Dzielnicy Targówek. Zmiany popar³o 19 radnych, 1

wstrzyma³ siê od g³osu. Rada sk³ada siê z przedstawicieli

szkó³ publicznych Dzielnicy Targówek po 1 z ka¿dej placówki

oraz 4 mieszkañców Dzielnicy Targówek w wieku 13-18 lat,

którzy nie uczêszczaj¹ do szkó³ na Targówku. Cz³onków Rady

powo³uje na okres 2 kadencji m³odzie¿ szkolna w wyborach

przeprowadzonych zgodnie z zasadami wyboru w³adz w

samorz¹dach uczniowskich poszczególnych szkó³. Przed

przyst¹pieniem do wykonywania mandatu cz³onkowie Rad

sk³adaj¹ œlubowanie, ¿e godnie, rzetelnie i uczciwie bêd¹

pe³niæ swe obowi¹zki maj¹c na wzglêdzie dobro Dzielnicy

i m.st. Warszawy.

Krzysztof Miszewski poinformowa³, ¿e wszyscy radni z³o¿yli

oœwiadczenia maj¹tkowe za rok 2016.

W koñcowej czêœci sesji na pytania radnych odpowiada³

burmistrz S³awomir Antonik, np. w sprawie lokali socjalnych,

studni oligoceñskich, budowy II linii metra na Targówku.

K.

Du¿o zmian

Kolejna nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy zwo³ana

zosta³a 25 paŸdziernika równie¿ na wniosek radnych

Klubu PiS.

Projekt jedynej uchwa³y na tê sesjê dotyczy³ odwo³ania

przewodnicz¹cego Rady Krzysztofa Miszewskiego. „Prowadzenie

obrad przez przewodnicz¹cego uwa¿amy za niew³aœciwe

i ma³o profesjonalne /.../. Wniosek zwi¹zany jest z

uniemo¿liwieniem radnym swobodnego wypowiadania

siê oraz podejmowaniem decyzji pozbawionych dobrej

woli” - napisano w uzasadnieniu.

W g³osowaniu tajnym projekt popar³o 13 radnych, 12 by³o

przeciw.

K.

XXXVI i XXXI Sesja Rady Dzielnicy

Praga Pó³noc

Odwo³anie

przewodnicz¹cego

Przyjêcie bud¿etu

na 2018

Na pocz¹tku do g³osu

dopuszczono mieszkankê

kamienicy przy Targowej

64, reprywatyzowanej w

2011 roku. Udzia³ miasta

w nieruchomoœci wynosi

43,75, a czynsz ustalany

przez 3 osoby, które maj¹

75% udzia³ów sukcesywnie

wzrasta przy braku inwe-

stycji. Pojawi³y siê tak¿e

zarzuty pod adresem

nieobecnej na sesji dyrek-

tor ZGN Bo¿eny Salich o

brak nale¿ytej pomocy oraz

przy³¹czenie czêœci posesji

przy Targowej 64 do Z¹b-

kowskiej 7. Prokuratura

prowadzi œledztwo, m.in. w

kwestii wielkoœci udzia³u

miasta w kamienicy. Zapro-

ponowany przez przewod-

nicz¹cego rady i przyjêty

przez radnych projekt

uchwa³y dotyczy³ potrzeby

zabezpieczenia œrodków

na wykup udzia³ów od

obecnych w³aœcicieli.

Ze stanowczym sprzeci-

wem radnego Tondery i

zaniepokojeniem innych rad-

nych spotka³a siê informacja

o wymówieniu umowy najmu

dla urzêdowej sto³ówki, któr¹

ma przej¹æ inny najemca.

Jednak do omówienia sprawy

nie dosz³o.

Dalsz¹ czêœæ sesji

zdominowa³a prezentacja

Kontynuacjê sesji XXXVI, ku niezadowoleniu czêœci

radnych oraz mieszkañców, zwo³ano na 10.00 rano

18 paŸdziernika. Kworum jednak zebrano, dokonano

przesuniêæ bud¿etowych, w tym np. do³o¿ono œrodki

umo¿liwiaj¹ce realizacjê projektu tê¿ni na pl. Hallera.

Wszyscy radni otrzymali te¿ orzeczenie Naczelnego S¹du

Administracyjnego, stwierdzaj¹ce wygaœniêcie mandatu

radnego Jacka Wachowicza. Sesjê szybko zamkniêto,

otwieraj¹c kolejn¹, czwart¹ czêœæ sesji XXXI, któr¹

kontynuowano ju¿ po po³udniu.

projektu bud¿etu dzielnicy

na przysz³y rok i dyskusja

nad nim. Bud¿et ma

wynieœæ blisko 112 mln.

Najwiêksze wp³ywy maj¹

pochodziæ z najmu i dzier-

¿awy mienia (44,4 mln),

us³ug (24,6 mln), podatku

od nieruchomoœci (13,8

mln), u¿ytkowania wieczy-

stego (5,4 mln). Dochody

maj¹tkowe maj¹ zasiliæ

sprzeda¿e nieruchomoœci:

Stalowa 55, 57 i 69A, Strze-

lecka 36, Szwedzka 27,

Stolarska 11, Sprzeczna 6.

Wydatki maj¹ wynieœæ

362,5 mln, najwiêksze na:

edukacjê, ZGN, opiekê spo-

³eczn¹, sport, administracjê

publiczn¹, kulturê. Bud¿et

Zarz¹du Praskich Terenów

Publicznych zostanie zwiêk-

szony z 4 do 6 mln na po-

prawê czystoœci w dzielnicy.

Komisja bud¿etowa nie

zd¹¿y³a zaopiniowaæ projektu

za³¹cznika bud¿etowego dla

dzielnicy Praga Pó³noc na

2018 rok, ale mimo opusz-

czenia sali przez wiêkszoœæ

opozycji, projekt zosta³ przy-

jêty g³osami PiS, radnych

niezale¿nych i Adriany Jary

z Kocham Pragê. Wyczer-

pawszy ten punkt, czwart¹

czêœæ sesji XXXI ponownie

przerwano.

Kr.
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W przypadku pierwszego

tematu na pytania przedsta-

wicieli dzia³aj¹cych na Pradze

organizacji pozarz¹dowych

odpowiada³y pracownice

Praska DKDS o bibliotece i konsultacjach
PaŸdziernikowe spotkanie pó³nocnopraskiej Dziel-

nicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego, które odby³o

siê 25 paŸdziernika, by³o w ca³oœci poœwiêcone

nastêpuj¹cym sprawom: decyzji w³adz dzielnicy o

przywróceniu placówki bibliotecznej przy ul. Kijowskiej

oraz trwaj¹cym aktualnie konsultacjom dotycz¹cym

zmiany granic dzielnicy.

biblioteki publicznej im. ks.

Jana Twardowskiego. Zgodnie

z przekazanymi informacjami,

w bud¿ecie dzielnicy na 2018 r.

(czeka na zatwierdzenie

przez Radê Miasta) zosta³a

zarezerwowana kwota 400

tys. z³ na stworzenie dodat-

kowej placówki bibliotecznej.

Ma siê mieœciæ w tym samym

lokalu przy Kijowskiej 11, w

którym do stycznia 2016 r.

dzia³a³a filia biblioteki nr 102

(przeniesiona na Golêdzi-

nów). Aktualnie trwaj¹ nego-

cjacje cenowe z RSM Praga

(bibliotece zale¿y na stawce

czynszu zbli¿onej do tej, jaka

obowi¹zuje w lokalach admi-

nistrowanych przez ZGN). W

tych negocjacjach wspieraj¹

bibliotekê w³aœnie pracownicy

Zak³adu Gospodarowania

Nieruchomoœciami. Poza

prowadzeniem dzia³alnoœci

typowej dla biblioteki, nowa

placówka ma pe³niæ rów-

nie¿ funkcje spo³eczne. Jak

powiedzia³ przedstawiciel

dzielnicy, takie rozwi¹zanie

pozwala na uzyskanie dodat-

kowego dofinansowania ze

strony Centrum Komunikacji

Spo³ecznej. DKDS postanowi³a

wyst¹piæ do w³adz dzielnicy

i dyrekcji biblioteki o prze-

prowadzenie dodatkowych

spotkañ o charakterze warsz-

tatowym z udzia³em miesz-

kañców osiedla „Kijowska”,

których wyniki zosta³yby

przekazane projektantom

przysz³ej placówki. Stosown¹

uchwa³ê komisji w tej sprawie

przekaza³ adresatom prze-

wodnicz¹cy DKDS, Krzysztof

Michalski z PSM „Micha³ów”.

Spo³ecznicy du¿o pytañ

mieli równie¿ o trwaj¹ce na

Pradze Pó³noc konsultacje

spo³eczne, dotycz¹ce zmiany

granic dzielnicy. Chodzi o

dawny teren PKP o po-

wierzchni 11 ha na wysoko-

œci ulicy Piotra Wysockiego,

który od Pragi Pó³noc oddzie-

lony jest wi¹zk¹ linii kolejo-

wych. O przy³¹czenie tego

terenu do Targówka wyst¹pi-

li tamtejsi samorz¹dowcy.

Aktualnie na tym terenie pro-

wadzone s¹ postêpowania

administracyjne, dotycz¹ce

budowy nawet 2000 miesz-

kañ.  Pobie¿ne spojrzenie na

mapê pokazuje, ¿e teren ten

jest obecnie znacznie lepiej

powi¹zany z Targówkiem,

ni¿ z Prag¹ Pó³noc i jego

przysz³ym mieszkañcom

znacznie ³atwiej by³oby

za³atwiaæ urzêdowe sprawy

na Kondratowicza, a nie na

K³opotowskiego. Du¿e w¹tpli-

woœci budzi jednak sposób

procedowania zmiany. Kon-

sultacje prowadzone by³y do

tej pory jedynie na Targówku.

Ich wyniki by³y ³atwe do

przewidzenia – zdecydowana

wiêkszoœæ ankietowanych

popar³a przejêcie terenu.

Zmiana granic wymaga jed-

nak zmiany statutów dzielnic,

a te zmieniæ mo¿e jedynie

Rada Miasta. Stosown¹

uchwa³ê powinny zaaprobowaæ

rady obu dzielnic. Decyzjê

praskich radnych determino-

waæ zapewne bêdzie wynik

prowadzonych w dzielnicy,

jej w³asnymi si³ami, konsulta-

cji, które potrwaj¹ do koñca

roku. Oprócz wyra¿enia

zdania mailowo mieszkañcy

maj¹ mo¿liwoœæ wziêcia

udzia³u w spotkaniach

konsultacyjnych. Najbli¿sze

planowane s¹ na 6 listopada

i 4 grudnia.

JO

W pi¹tek 27 paŸdziernika

odby³o siê pierwsze posie-

dzenie Zespo³u ds. Bud¿etu

Partycypacyjnego 2018 w

Dzielnicy Praga Pó³noc. Zna-

leŸli siê w nim mieszkañcy,

radni, urzêdnicy, a tak¿e

przedstawiciele M³odzie¿o-

wej Rady Dzielnicy i Rady

Seniorów. Zapoznano siê ze

zmianami w regulaminie,

które wprowadzaj¹ m.in. za-

kaz zg³aszania projektów

przez cz³onków zespo³ów

dzielnicowych. Dot¹d by³o

to regulowane odrêbnie w

poszczególnych dzielnicach.

Zmiana ta mia³a zachêciæ

do aktywnoœci nowe osoby,

spotka³a siê jednak z krytyk¹

osób najbardziej w ideê bu-

d¿etu obywatelskiego zaan-

ga¿owanych. Problem ten

poruszano tak¿e na spotkaniu

pó³nocnopraskiego zespo³u.

Ponadto, obecnie 15 z 30

obowi¹zkowych g³osów

poparcia niezbêdnych do

z³o¿enia projektu, nale¿y

uzyskaæ od osób zamieszku-

Bud¿et partycypacyjny

2018 Praga Pó³noc
Bud¿et partycypacyjny to mo¿liwoœæ bezpoœredniego

decydowania, na co zostanie wydany 1% finansów dzielnicy.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, na Pradze

Pó³noc jest to ok. 3 mln z³otych. W³aœnie rusza kolejna

edycja bud¿etu partycypacyjnego na rok 2018.

j¹cych w obszarze, w którym

projekt mia³by zostaæ zreali-

zowany. To dodatkowe

utrudnienie. Podsumowano

dotychczasowe edycje, z

których nadal czêœæ projektów

nie zosta³a zrealizowana oraz

pracê zespo³u w minionym

roku. W g³osowaniu tajnym

wybrano przewodnicz¹cego,

którym zosta³, podobnie jak

w roku ubieg³ym, Krzysztof

Michalski z PSM Micha³ów.

Na sekretarza wyznaczono

koordynatorkê bud¿etu par-

tycypacyjnego w Dzielnicy

Praga Pó³noc Dominikê Goraj.

Przed zespo³em stoi wybór

wiceprzewodnicz¹cego, b¹dŸ

wiceprzewodnicz¹cych oraz

dokonanie podzia³u dzielnicy

na obszary. Kolejne posie-

dzenie wyznaczono na 8

listopada. Zgodnie z harmo-

nogramem przyjêtym przez

Centrum Komunikacji Spo-

³ecznej, ustalenia te musz¹

w dzielnicach zapaœæ do 16

listopada.

Karolina Krajewska

Efekty rewitalizacji na Kamionku widaæ coraz wyraŸniej.

Tym razem piêkniejsze sta³y siê podwórka kamienic przy

ulicy Skaryszewskiej. Mieszkañcy doczekali siê równie¿

odnowienia œciany bocznej domu przy ul. Skaryszewskiej 2,

która uleg³a zniszczeniu w wyniku po¿aru altany

œmietnikowej na pocz¹tku 2017 r.

Ogrodzenia, ³awki czy nasadzenia – to wszystko cieszy

mieszkañców i przykuwa wzrok goœci. Ulica Skaryszewska,

dziêki Zintegrowanemu Programowi Rewitalizacji, piêknieje.

Jest to ulica o tyle szczególna i ciekawa, ¿e stoj¹ na niej kamienice

z ró¿nych okresów. Znajdzie na niej coœ dla siebie zarówno

mi³oœnik XIX wieku, pocz¹tku XX wieku, czy lat 30. Nowe

podwórka czyni¹ z ulicy miejsce bardziej przyjazne. Uroku

dodaje odnowiona œciana najstarszego na Skaryszewskiej

domu pod nr 2, która uleg³a zniszczeniu w wyniku kilkukrotnego

po¿aru altanki œmietnikowej stoj¹cej obok kamienicy. Na lepsze

czasy czeka chodnik, którego przejœcie – szczególnie przy

Skaryszewskiej 2 – stanowi wyzwanie. Miejmy nadziejê, ¿e i on

zostanie naprawiony, a ulica bêdzie przyci¹ga³a przybyszów.

Monika Weso³owska

Piêkniejsza

Skaryszewska
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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 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 62/CP/2017 z dnia 9 paŸdziernika 2017 r. w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 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, na wniosek

inwestora Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³

Zak³ad Gazowniczy w Warszawie, ul. Równoleg³a 4a, 02-235

Warszawa, reprezentowanego przez pe³nomocnika Magdalenê

Lewandowsk¹, z³o¿ony dnia 2 sierpnia 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. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego

Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem organu wydaj¹cego

decyzjê w terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê

do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem

odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.

Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,

03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane

po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie

i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

ul. Modliñska 197 (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

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

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji

w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5,

02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 25 wrzeœnia 2017 r. o

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu

wodoci¹gowego DN 100 mm L ca 10 m , na czêœciach

dzia³ek ew. nr 7/13 z obrêbu 4-17-10 i 126/14 z obrêbu 4-17-11,

w ul. Insurekcji 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.

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

Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25,

01-224 Warszawa, z³o¿ony dnia 5 paŸdziernika 2017 r. o wydanie

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej œredniego

ciœnienia do 0,5 MPa o d³ugoœci ok. 85 m i œrednicy 40 mm na

dzia³kach 12/1, 12/2 i na czêœci dzia³ki 13/3 z obrêbu 4-01-27,

przy ul. Gerberowej 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.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
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,

¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek

INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672

Warszawa, reprezentowany przez Jacka Rajza, z³o¿ony dnia

19 paŸdziernika 2017 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie oraz

przebudowie sieci elektroenergetycznej œredniego i niskiego

napiêcia wraz z urz¹dzeniami elektroenergetycznymi na

cz. dz. nr. ew. 13, 14, 15/7, 16/12, 53 z obrêbu 4-16-01 przy

ul. P³ochociñskiej 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, 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.

„Na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

przy ul. Modliñskiej 197 i ul. Marywilskiej 44 wywieszony

zosta³ w dniu 24 paŸdziernika 2017r. wykaz lokali u¿ytkowych

przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy.”

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
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,

¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek

INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672

Warszawa, reprezentowany przez Przemys³awa Baduchowskiego,

z³o¿ony dnia 28 wrzeœnia 2017 r. i uzupe³niony dnia 16

paŸdziernika 2017 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie linii kablowej SN,

budowie s³upów linii napowietrznej SN, demonta¿u linii

napowietrznej SN, na dz. nr. ew. 9/4, 20, 10/1, 150 z obrêbu

4-16-14 przy ul. Olesin 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, 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.

Na pocz¹tku lat 80. XX w.

warszawski – od trzydziestu

lat – Tarchomin ca³kowicie siê

zmieni³. Ze starej nadwiœlañ-

skiej rolniczo-rybackiej osady,

której œredniowieczne korzenie

potwierdza istnienie parafii

i koœcio³a œw. Jakuba, sta³ siê

wielkomiejskim blokowiskiem.

Z krajobrazu zniknê³y pola i

gospodarstwa rolne. Ale to

w³aœnie wtedy w s¹siedztwie

socrealistycznych bloków

wyl¹dowa³ szybowiec, wyros³a

drewniana œwi¹tynia, dzia³a³

klub fotograficzny.

Wies³aw Antosik urodzi³

siê 24 kwietnia 1938 r. w

£odzi. Pasjê filmow¹ rozwi-

ja³ w Pañstwowej Wy¿szej

Szkole Teatralnej i Filmowej

na Wydziale Operatorskim.

Po ukoñczeniu studiów w

1966 r. zwi¹za³ siê zawodowo

z Telewizj¹ Polsk¹, gdzie

pracowa³ do 1993 r. Re-

alizowa³ zdjêcia do wielu

filmów dokumentalnych i

fabularnych oraz seriali

telewizyjnych, m.in. „Jak

b³yskawica”, „Przerwany

lot”, „Dr Kawka”, „Teatr

przy Placu Grzybowskim”,

„Za horyzontem”, „Gazeta

rodzinna”. Pisa³ te¿ scena-

riusze do filmów dla dzieci

(„Dynia”, „Sputnikowy western”,

„Tomek i pies”). Prywatnie

zajmowa³ siê tak¿e fotogra-

fi¹ i malarstwem. Zmar³ 18

kwietnia 2013 r. w wieku

75 lat.

Ekspozycja czynna:

18 paŸdziernika 2017 –

28 stycznia 2018

Autor zdjêæ - Wies³aw Antosik

Wspomnienia - Marta Knycha³a

Teksty - Bart³omiej W³odkowski

Koncepcja - Fundacja Ave

Od osady do miasta. Otwarcie wystawy

fotograficznej TARCHOMIN ‘80
Muzeum Warszawskiej Pragi, oddzia³ Muzeum Warszawy,

zaprasza na otwarcie nowej wystawy fotograficznej

TARCHOMIN ’80. Ta wystawa to debiut. Prezentowane

na wystawie fotografie Wies³awa Antosika (1938-2013),

absolwenta £ódzkiej Szko³y Filmowej, operatora TVP

oraz mieszkañca bloku przy ul. Antalla na warszawskim

Tarchominie nie s¹ wy³¹cznie kronikami domowymi. To

opowieœæ o Tarchominie, którego nie ma. I o rewolucji.

Bo Wies³aw Antosik uwieczni³ moment, kiedy to na teren

osady, miêdzy pola i lasy, zaczê³o wdzieraæ siê miasto.

Aran¿acja wystawy dla

Muzeum Warszawskiej Pragi

– Alicja Ilgiewicz

Film “Tarchomin ‘80” – re¿.

Robert Sadownik

Link do strony:

https://muzeumwarszawy.pl/

od-osady-do-miasta-otwarcie-

wystawy-fotograficznej-

tarchomin-80/

Wydarzenia towarzysz¹ce

wystawie TARCHOMIN ‘80

URODZINY TARCHOMINA

- Ma³a Akademia Praska.

Warsztaty dla dzieci l. 6-12.

18 listopada 2017 (sobota)

godz. 12.00 / liczba miejsc

ograniczona, obowi¹zuj¹

zapisy na stronie:

www.muzeumpragi.pl /

cena biletu dla dziecka: 1z³,

bezp³atne wejœcie dla

opiekuna

Zajêcia w formule gry ze-

spo³owej, pe³ne zagadek i

szarad przybli¿¹ dzieciom

historiê warszawskiego

Tarchomina. Prowadzenie:

Bart³omiej W³odkowski

(Fundacja Ave)

S³yszeliœcie o Tarchominie?

Jest bardzo stary i kryje

wiele niespodzianek! To tutaj

znajdziecie warszawski Balaton,

rzekê Kolorado oraz tajemni-

cze podziemia… Zapraszamy

na œwiêtowanie urodzin

Tarchomina! Oczywiœcie, bêdzie

te¿ tort, ale zanim go zjemy,

trzeba bêdzie wykazaæ siê

sprytem i pomys³owoœci¹!

SPOTKANIE AUTORSKIE

TARCHOMIN ’80

7 grudnia 2017 (czwartek)

godz. 18.00 / wstêp wolny,

bilety bezp³atne do pobrania

w kasie muzeum

Prezentacja albumu foto-

grafii Wies³awa Antosika.

Spotkanie z autorami wydaw-

nictwa: Mart¹ Knycha³¹

(córk¹ Wies³awa Antosika)

oraz Bart³omiejem W³odkow-

skim (Fundacja Ave).

FINISZ WYSTAWY

„TARCHOMIN ‘80”

20 stycznia 2018 (sobota),

godz. 16.00 / wstêp wolny,

bilety bezp³atne do pobrania

w kasie muzeum

Spotkanie po³¹czone ze

wspólnym zwiedzaniem wy-

stawy. Opowieœæ o Wies³awie

Antosiku, o Tarchominie, jego

historii i wspó³czesnych

przemianach oraz o jubileuszu

500-lecia tarchomiñskiego

koœcio³a œw. Jakuba.
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4.11 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci

w wieku 4-9 lat. Temat: Magnetyczny plac zabaw – czêœæ 1.

I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00, III grupa –

godz. 12.00. Op³ata: karnet 75 z³, pojedyncze zajêcia 30 z³.

4.11 (sobota) godz. 16.00 - „Jak za dawnych lat bywa³o”

wieczorek taneczny dla doros³ych. W programie: tañce,

wspólne œpiewanie, konkursy. Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.

5.11 (niedziela) godz. 12.00 - W samo po³udnie – spotkanie

z fotografi¹ Janusza Gajosa. Wstêp wolny. Wystawa czynna

do 30 listopada.

6, 13, 20, 27.11 (poniedzia³ek) godz. 12.30 - Bezp³atne

spotkania seniorów z intelektualn¹ zabaw¹ w ramach

projektu „G³ówka pracuje”. Prowadz¹ca: Bo¿ena Cendrowska.

Wstêp wolny. Finansowanie: Fundacja Inicjatyw Spo³eczno-

Ekonomicznych.

7, 14, 21, 28.11 (wtorek) godz. 18.40 - Kabaret dla

s¹siadów i nie tylko… Bezp³atne warsztaty kabaretu s¹

realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej we wspó³pracy

z Urzêdem Dzielnicy Targówek. Wstêp wolny.

10.11 (pi¹tek) godz. 19.00-21.00 - Florystyka „Kwiaty,

krzewy i zbiory jesienne w bukietach”. Op³ata 70 z³.

12.11 (niedziela) godz. 14.00 - Warsztaty dla uczestników

projektu „Œwiat musicalu bis” w Teatrze Rampa. Finansowanie:

Fundusz Animacji Kultury WPEK w ramach zadania III

- projekty rewitalizacyjne.

12.11 (niedziela) godz. 17.00 - Jerzy Zelnik „Niepodleg³oœæ”

program muzyczno-poetycki. Wstêp wolny.

15.11 (œroda) godz. 11.00 -Spotkanie patriotyczno-

muzyczne Ko³a Terenowego Sybiraków Warszawa Praga

Pó³noc. „Piêkny jest Wis³y brzeg” koncert pieœni patriotycznych

i ¿o³nierskich w wykonaniu zespo³u wokalno-estradowego

„Zaciszañska Nuta” i solistów Domu Kultury Zacisze.

Wstêp wolny.

17.11 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Temat:

Upadek i odrodzenie narodu. Polacy – jacy byliœmy, jacy

jesteœmy. Wyk³adowca Franciszek Wasik. II spotkanie w

ramach obchodów 100 lat Niepodleg³ej Polski. Wstêp wolny.

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

* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w

wieku 4-9 lat. Temat: Magnetyczny plac zabaw – czêœæ 2.

I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00, III grupa –

godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

* Akwarela dla dzieci 7+. Temat: Pejza¿ miejski. Godz. 10.30-

12.30. Op³ata 20 z³.

* Taniec towarzyski dla doros³ych. W programie: walc

angielski i wiedeñski, taniec dyskotekowy, rock’n’roll,

cha-cha. Godz. 10.00-13.00. Op³ata 50 z³.

18.11 (sobota) godz. 18.00 - Werchowyna – koncert z okazji

50. Urodzin Domu Kultury Zacisze. W repertuarze tradycyjne

pieœni ukraiñskie, bia³oruskie i rosyjskie. Wstêp wolny.

19.11 (niedziela) godz. 14.00 - Warsztaty dla uczestników

projektu „Œwiat musicalu bis” w Teatrze Rampa. Finansowanie:

Fundusz Animacji Kultury WPEK w ramach zadania III

- projekty rewitalizacyjne.

19.11 (niedziela) godz. 18.00 - Praga Gada Wiechem –

s³uchowisko na ¿ywo po³¹czone z pokazem komiksu z

serii „Praga Gada” na du¿ym ekranie oraz prezentacj¹ o

Stefanie „Wiechu” Wiecheckim. S³uchowisko rozpocznie siê

od poczêstunku, na który zaprasza Organizator - Fundacja

Animacja.

20.11 (poniedzia³ek) godz. 9.00 - spektakl teatralny w

baœniowej konwencji „O Legionach, wiarusach i Mazurku

D¹browskiego” realizowany w ramach projektu przez

Fundacjê Szafa Kultury. Przedstawienie kierowane jest

do uczniów klasy III-V szko³y podstawowej. Wstêp wolny.

Finansowanie: Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

24.11 (pi¹tek) godz. 19.00-21.00 - Florystyka „Wi¹zanka

kameliowa”. Op³ata 70 z³.

25.11 (sobota) godz. godz. 10.00 - Warsztaty dla

uczestników projektu „Œwiat musicalu bis” w Teatrze

Rampa. Finansowanie: Fundusz Animacji Kultury WPEK

w ramach zadania III - projekty rewitalizacyjne.

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

* Podró¿e wehiku³em sztuki. Historia sztuki dla najm³odszych

(7-12 lat). Temat: Portret – od staro¿ytnoœci do wspó³czesnoœci.

Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³.

* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci

w wieku 4-9 lat. Temat: W krzywym zwierciadle. I grupa –

godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00.

Op³ata 30 z³.

25.11 (sobota) - Andrzejki ‘67 dla doros³ych. Bilety do

kupienia w kasie DK Zacisze.

26.11 (niedziela) godz. 17.00 - „Zakochani w gêsi”

przedstawienie dla dzieci w wieku 4-11 lat. Bilet w cenie 10 z³.

To ju¿ trzecia edycja mapy,

odk¹d dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady naka-

za³y aby sporz¹dzaæ taki

dokument dla aglomeracji o

liczbie mieszkañców powy¿ej

100 tysiêcy. Mapê tworzy siê

co 5 lat. Poprzednie sporz¹-

dzono w 2007 i 2012 roku.

Aktualn¹ mapê zaprezento-

wano mieszkañcom stolicy

18 i 24 paŸdziernika w Cen-

trum Kreatywnoœci Targowa.

Na spotkaniach obecny by³

wiceprezydent Warszawy

Micha³ Olszewski.

Dziêki Mapie akustycznej

m.st. Warszawy mo¿liwe

jest zobrazowanie natê¿enia

ha³asu pochodz¹cego z

ró¿nych Ÿróde³, g³ównie z

transportu (drogowego, ko-

lejowego, tramwajowego czy

lotniczego) oraz z oœrodków

przemys³owych.

Najnowsza Mapa aku-

styczna m.st. Warszawy jest

wynikiem modelowania

komputerowego i sporz¹dzona

zosta³a na podstawie danych

wejœciowych, m.in. pomiarów,

dokonanych w ró¿nych punk-

tach miasta, natê¿enia ruchu

pojazdów, typów pojazdów

poruszaj¹cych siê po danym

Mapa akustyczna Warszawy
Ponad 100 tys. mieszkañców stolicy nara¿onych jest

na ha³as drogowy. Teraz ka¿dy mo¿e sprawdziæ, które

z ulic s¹ najbardziej uci¹¿liwe. Zosta³a sporz¹dzona

aktualna Mapa akustyczna Warszawy.

odcinku drogi, rodzajów na-

wierzchni, pór dnia, zgroma-

dzonych w latach 2014-2016.

Spoœród wszystkich ele-

mentów, które by³y badane

wynika, ¿e nadal, tak jak i w

latach poprzednich, to trans-

port drogowy jest tym, który

generuje najwiêkszy ha³as.

Mamy co prawda nieznaczny

spadek iloœci osób nara¿o-

nych na ten rodzaj ha³asu:

jest to 104 tysi¹ce (w porów-

naniu do 118 w roku 2012), co

stanowi 6% ogó³u populacji.

Spadek zwi¹zany jest z

dwoma rozwi¹zaniami inwe-

stycyjnymi: popraw¹ na-

wierzchni dróg, czyli zastoso-

waniem tzw. cichego asfaltu

oraz stosowaniem, czy nam

siê to podoba, czy nie, barier

ochronnych, obowi¹zkowych

w inwestycjach drogowych w

przypadku stwierdzonych w

wyniku badañ przekroczeñ

emisji ha³asu.

Mapa pokazuje, ¿e o wiele

mniej uci¹¿liwy od drogowe-

go jest w skali ca³ego miasta

ha³as generowany przez

transport tramwajowy. W

stosunku do poprzednich

edycji mapy odnotowujemy,

co prawda, niewielki wzrost

wskaŸnika osób nara¿onych

na ten rodzaj ha³asu, ale spo-

wodowane jest to znacznym

zwiêkszeniem sieci tramwa-

jowej w mieœcie. Sieæ ta

zwiêkszy³a siê od 2012 roku

o ponad 50 kilometrów.

Mamy te¿ do czynienia z

zagêszczeniem zabudowy

wokó³ torowisk, co te¿ wp³y-

nê³o na to, ¿e iloœæ nara¿o-

nych na ha³as tramwajowy

osób jest wiêksza, ni¿ w roku

2012. Aby temu zaradziæ, w

wielu miejscach realizowana

jest modernizacja torowisk z

zastosowaniem najnowszych

technologii.

Okazuje siê, ¿e najmniej

uci¹¿liwym z ha³asów

transportowych jest ha³as

kolejowy, co oczywiœcie nie

oznacza, ¿e miejscowo nie

stanowi on uci¹¿liwoœci.

Stanowi, ale jak ewidentnie

wynika z pomiarów, skala

nara¿enia na ten rodzaj

ha³asu jest niewielka.

Ha³as lotniczy pochodzi w

Warszawie z dwóch lotnisk:

Portu Fryderyka Chopina i

lotniska Warszawa Babice. W

przypadku Portu Fryderyka

Chopina, emisje nie s¹ od-

wzorowane ze wzglêdu na

obszar ograniczonego u¿yt-

kowania, wyznaczony wokó³

portu przez marsza³ka woje-

wództwa mazowieckiego.

Jeœli chodzi o lotnisko Ba-

bice, to ocena jego oddzia³y-

wania dokonywana by³a na

podstawie punktów pomiaru

przy ulicy Obroñców Tobruku

i ulicy Kampinoskiej. Z mapy

wynika, ¿e na ha³as pocho-

dz¹cy z tego lotniska nara¿o-

na jest tylko niewielka grupa

mieszkañców, co s¹dz¹c po

wypowiedziach obecnych na

prezentacji mapy mieszkañców

¯oliborza i Bielan, nie do

koñca jest prawdziwe.

Wydawa³oby siê, ¿e ostatni

rodzaj ha³asu - ha³as prze-

mys³owy - w Warszawie nie

wystêpuje z powodu braku

przemys³u. Jednak mamy w

Warszawie obiekty przemy-

s³owe, w tym 17 parkingów

wielkopowierzchniowych.

Sporo interwencji mieszkañców

dotyczy poza tym ha³asu

generowanego przez nale¿¹ce

te¿ do tej kategorii obiekty

handlowe. Oddzia³ywanie

tych obiektów ma charakter

lokalny. Ha³as w tym przypad-

ku pochodzi najczêœciej z

urz¹dzeñ wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych. Dla takich

obiektów zawsze wydawane

s¹ decyzje o dopuszczalnym

poziomie ha³asu i w przy-

padku ich przekroczenia

jest mo¿liwoœæ nak³adania

kar na uci¹¿liwego przed-

siêbiorcê.

Tyle dowiedzieliœmy siê o

Mapie akustycznej Warszawy

na spotkaniu w Centrum

Kreatywnoœci Targowa. Nie-

stety, kilku dyskutantów

stwierdzi³o, ¿e mapa jest

œrednio u¿yteczna, ¿e jedynie

pokazany na niej ha³as drogowy

ma jakieœ odzwierciedlenie

w rzeczywistoœci, natomiast

odwzorowanie ha³asu lotni-

czego i kolejowego jest to-

taln¹ pora¿k¹.Organizatorzy

t³umaczyli, ¿e spotkanie ma

charakter informacyjny.

Mapa pos³u¿y do stworzenia

d³ugofalowej polityki walki

z ha³asem i opracowania

„Programu ochrony œrodowiska

przed ha³asem”. Poza tym

poszczególne warianty mapy

s¹ Ÿród³em danych dla

pañstwowego monitoringu

œrodowiska, a tak¿e s¹ wyko-

rzystywane m.in. przy tworze-

niu planu zagospodarowania

przestrzennego.

Z map¹ mo¿na siê zapo-

znaæ na stronie: www.mapa-

akustyczna.um.warszawa.pl.

Joanna Kiwilszo

wrzeœnia br. piœmie, do którego

dotar³a redakcja, przypomnia³a

radnemu o podjêtym zobowi¹-

zaniu i wezwa³a do usuniêcia

muralu w terminie 7 dni. Musia³y

up³yn¹æ kolejne tygodnie, by w

po³owie paŸdziernika rzeczony

mural wreszcie znikn¹³. Ponad

3 miesi¹ce po zakoñczeniu

g³osowania…

Czy tak powinien dzia³aæ

dzielnicowy radny, w dodatku

cz³onek Komisji Ochrony

Œrodowiska i Przestrzeni Pu-

blicznej? Czy drugi cz³on nazwy

komisji jest dla jej cz³onka tylko

zwyk³ym frazesem? OdpowiedŸ

na te pytania pozostawiamy

szanownym czytelnikom.

Red.

Wspó³pracuj¹cy z Fundacj¹

Hereditas Piotr M¹drach,

konserwator zabytków, przedstawi³

uczestnikom festiwalu bazê

detalu architektonicznego

praskich kamienic i obiektów

postindustrialnych. Jest ona

pok³osiem projektu „Akademia

Praski detal na #detalfest w £odzi
Za nami I Ogólnopolski Festiwal Detalu Architektonicznego

#detalfest, który odby³ siê w dniach 5-8 paŸdziernika w £odzi.

Wœród prelegentów z ca³ej Polski nie mog³o zabrakn¹æ

Warszawy, któr¹ reprezentowa³a Fundacja Hereditas.

Opiekunów Dziedzictwa”, w którym

uczestniczyli wolontariusze

podzieleni na dwie grupy –

pierwsza, pod kierunkiem Ja-

ros³awa Zieliñskiego, historyka

Warszawy, inwentaryzowa³a

detale Nowej Pragi, Starej Pragi

i Kamionka; druga, kierowana

przez Piotra M¹dracha,

zajmowa³a siê obiektami

Szmulowizny i Micha³owa.

Prelekcja spotka³a siê z zain-

teresowaniem uczestników.

Tegoroczna baza detalu archi-

tektonicznego obejmuje ulice:

Targow¹, 11 Listopada, In¿yniersk¹,

Bia³ostock¹, Tarchomiñsk¹,

Kawêczyñsk¹ i Objazdow¹ i jest

udostêpniona bezp³atnie pod

adresem http://zabytek.co/detal

Partnerami dzia³añ w ra-

mach projektu by³y: Urz¹d

Dzielnicy Praga Pó³noc,

Muzeum Warszawskiej Pragi,

Polska Izba Artystów Konser-

watorów Dzie³ Sztuki oraz

pracownia Zabytki.doc. Pro-

jekt dofinansowano w ramach

programu Narodowego Insty-

tutu Dziedzictwa – Wolontariat

dla Dziedzictwa.

Monika Weso³owska

Wreszcie znikn¹³

kontrowersyjny mural

Pomys³ na tak¹ formê

promocji od pocz¹tku budzi³

kontrowersje wœród miesz-

kañców. Czêœci siê podoba³,

jako niestandardowe narzêdzie,

jednak wiele osób zwraca³o

uwagê na w¹tpliw¹ estetykê

takiego przedsiêwziêcia oraz

fakt, ¿e tego rodzaju napisy

mog¹ byæ zachêt¹ dla kolej-

nych ulicznych „artystów”,

których niechcianych „dzie³”

nie brakuje na œcianach i

murach Pragi Pó³noc. Ich

usuniêcie oczywiœcie jest

bardzo kosztowne.

Faktem jest, ¿e Ciepieñko,

uzyskawszy zgodê odpowied-

nich jednostek dzielnicy na

malunek, zobowi¹za³ siê do

jego usuniêcia niezw³ocznie

po og³oszeniu wyników g³oso-

wania, a te zosta³y, jak pamiê-

tamy upublicznione 14 lipca br.

Po wielu interwencjach

mieszkañców, dopytuj¹cych siê

kiedy mural zniknie, dyrektor

ZGN w datowanym na 26

„G³osuj na parking przy Darwina”. Napisem o takiej treœci,

którym przyozdobiono œcianê gara¿y przy ul. Darwina 9,

naprzeciw stacji Veturilo, zachêca³ do g³osowania na swój

projekt wyznaczania miejsc parkingowych na trawnikach

przyulicznych w bud¿ecie partycypacyjnym dzielnicowy

radny Kamil Ciepieñko.
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Pe³en zakres us³ug

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

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 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:

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 listopada

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

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

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

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

www.serwis-rtv.waw.pl

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

KONSERWATOR, z³ota r¹czka

606-181-588

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

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

SKUP AUT I MOTOCYKLI

KA¯DY STAN 791-373-004

mini og³oszenia

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

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, bogini Lada, £ada, Leila

nasz s³owiañski odpowiednik

egipskiej Izis. Obydwie, nieza-

le¿nie od siebie, uto¿samiaj¹

³ad i porz¹dek we wszechœwie-

cie. Uwa¿ane za symbol ma-

cierzyñstwa i p³odnoœci, za

matki wielu bóstw. Jak Izis,

Lada mia³a nasze s³owiañskie

œwi¹tynie w ró¿nych miejscach

mocy. Mia³a klasztor, szko³ê

duchow¹ i westalki, dziewice

zwane Ladacznicami. Jednym

z tych miejsc jest Czêstochowa,

a dok³adnie wzgórze zwane

jasnym, czyli Jasna Góra.

Lada jako miejscowa gospodyni

Mazowsza, w tym Jasnej Góry,

by³a sol¹ w oku krwawo wpro-

wadzanemu kultowi Maryi, po-

chodz¹cej z Afryki, dok³adniej

z Palestyny, dok³adniej z

Judei, dok³adniej z Betlejem,

Nazaretu, Jerozolimy.

Woda jest podstaw¹ ¿ycia

naszej planety, tak¿e nas,

którzy w nachalny i chciwy

sposób zinterpretowali s³owa

o jej podporz¹dkowaniu. Nisz-

czenie i zatruwanie naszego

domu coraz ³atwiej rozpoznaæ

po zmieniaj¹cym siê sk³adzie

wody. Do p³ynnych dwóch

atomów wodoru i jednego

tlenu do³¹czone zosta³y sole

mineralne, niezbêdne dla fauny

i flory, a wraz z dominuj¹c¹

pozycj¹ rodzaju ludzkiego

wpuszczane s¹ toksyny. Jedn¹

z najgroŸniejszych i powszech-

nych toksyn wspó³czesnoœci jest

fluor. Pi¹ta pozycja w rankingu

trucizn. Dodawany bezmyœlnie

do wody wodoci¹gowej, po-

chodz¹cy z emisji przemys³owej,

hut, ceramiki, nawo¿enia na-

wozami sztucznymi. Fluorozê

³atwo poznaæ po zaniku

mchów, porostów i sosnowe-

go drzewostanu. Fluor jest

sk³adnikiem py³ów, a tak¿e

deszczu. Nie ma miejsca,

którego nie mo¿e zatruæ. Z

ocen weterynaryjnych prowa-

dzonych od lat 70., obserwo-

wano wzrost œmiertelnoœci w

gospodarstwach owczarskich.

U wszystkich gatunków sztyw-

noœæ koñczyn i kulawizny,

szczególnie dokuczliwe u

koni i zwierzyny wolno ¿yj¹cej.

Fluor powoduje wady wrodzone

p³odów i wy¿sz¹ œmiertelnoœæ

noworodków. W gabinetach

weterynaryjnych, zajmuj¹cych

siê g³ównie psami i kotami

diagnozowane s¹ dysplazje

stawów ³okciowych i bio-

drowych. Tak¿e nowotwory

koœci, szczególnie u psów

ras du¿ych. W bardzo szybko

buduj¹ce siê koœci wnika du¿a

iloœæ fluoru, powoduj¹c rozko-

jarzenie gospodarki wapniowej

oraz uszkadzanie enzymów i

genów odpowiedzialnych za

szeroko pojêt¹ odpornoœæ.

SprawdŸmy zatem sk³ad

wody, któr¹ wlewamy do misek

naszych przyjació³. Ka¿da

patologia, wystêpuj¹ca u

zwierz¹t, mo¿e spotkaæ nas

w ci¹gu najbli¿szych piêtna-

stu lat. Aliœci od lat plag¹ w

Polsce jest bezp³odnoœæ

nowotwory, osteoporoza,

choroby stawów.

Ciemny lud, czarne bilbordy,

czarna odrapana twarz

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

- Problem zmian klimatu od

lat jest w Warszawie traktowa-

ny z du¿¹ powag¹. W 2008 r.

Prezydent Hanna Gronkie-

wicz-Waltz powo³a³a Zespó³

ds. ochrony klimatu, którego

jednym z celów jest inspirowa-

nie i uruchamianie dzia³añ

zwi¹zanych z ³agodzeniem

zmian klimatycznych poprzez

redukowanie emisji gazów

cieplarnianych. Wynikiem tych

dzia³añ by³o przyst¹pienie w

2009 r. do ogólnoeuropejskiej

inicjatywy Porozumienie Bur-

mistrzów, w 2011 r. przyjêcie

planu dzia³añ na rzecz zrów-

nowa¿onego zu¿ycia energii

w perspektywie do 2020 r., a

w 2015 r. planu gospodarki

niskoemisyjnej. Obecnie pra-

cujemy nad drugim w¹tkiem

polityki klimatycznej, czyli

adaptacj¹ do zmian klimatu –

mówi Renata Kaznowska,

wiceprezydent m.st. Warszawy

i dodaje - Dobra strategia ada-

ptacji wp³ynie na poprawê

bezpieczeñstwa mieszkañców

naszego miasta.

Projekt ADAPTCITY

Projekt „Przygotowanie

strategii adaptacji do zmian

klimatu miasta metropolitalne-

go przy wykorzystaniu mapy

klimatycznej i partycypacji

spo³ecznej”, w skrócie „ADA-

PTCITY” realizowany jest w

stolicy od trzech lat. Efektem

pierwszego etapu by³o opraco-

wanie dotycz¹ce zagro¿enia

miasta ze strony zmian klimatu

obecnie oraz pod koniec XXI

wieku. Zosta³o ono przygotowane

przez zespo³y naukowców

pracuj¹cych zarówno nad

zagadnieniem zmian klimatu

dzisiaj i w przysz³oœci, jak i

wp³ywu tego zjawiska na mia-

sto, ludzi w nim mieszkaj¹cych

oraz œrodowisko przyrodnicze

Warszawy.

Drugim etapem by³y prace

Warszawskiego Okr¹g³ego Sto³u

ds. Adaptacji do Zmian Klimatu

(WOSAK), który zosta³ powo³any

przez Prezydent m.st. Warsza-

wy. W sk³ad tego organu wesz³o

18 przedstawicieli organizacji

pozarz¹dowych, œwiata nauki,

Urzêdu m.st. Warszawy oraz

podmiotów œwiadcz¹cych

us³ugi dla mieszkañców. Jego

zadaniem by³o przygotowanie

materia³ów do opracowania pro-

jektu za³o¿eñ Strategii adapta-

cji do zmian klimatu dla m.st.

Warszawy do roku 2030 z

perspektyw¹ do roku 2050. Na

kolejnym etapie projektu za³o¿e-

nia do Strategii Adaptacji by³y

przedmiotem szerokich konsul-

tacji spo³ecznych. Przygotowano

równie¿ zestaw map klimatycz-

nych stolicy - cenne Ÿród³o

informacji przy tworzeniu

Strategii adaptacji.

Mapa klimatyczna Warszawy

W serwisie mapowym War-

szawy umieszczono katalog

zawieraj¹cy mapy klimatyczne

- Adaptcity. Wybieraj¹c od-

powiednie warstwy, mo¿na

zobaczyæ: bazê interwencji

Stra¿y Po¿arnej, mapy opadów,

mapy powierzchni nieprze-

puszczalnych oraz biologicznie

czynnych, mapy rozk³adu

wartoœci albedo, mapy wskaŸ-

nika jakoœci zieleni, a tak¿e

mapy temperatury powietrza

i powierzchni miasta.

- W ramach prac zwi¹zanych

z przygotowaniem map zosta³y

przeprowadzone analizy poten-

cjalnych skutków zmian klimatu

dla Warszawy w perspektywie

II po³owy XXI wielu. Analizy

dotyczy³y m.in. takich zjawisk

meteorologicznych jak fale

upa³ów, fale mrozów, silny wiatr,

silne opady atmosferyczne.

Mapy zostan¹ wykorzystane do

przygotowania scenariuszy

przysz³ych zmian klimatycznych

w Warszawie oraz potencjalnego

ryzyka dla ludzi, gospodarki i

przyrody, a tak¿e jako punkt

wyjœcia przy opracowaniu

praktycznej koncepcji adaptacji

do zmian klimatu w Warszawie

– mówi Leszek Drogosz

dyrektor Biura Infrastruktury

m.st. Warszawy.

Mapy klimatyczne Warsza-

wy to równie¿ ciekawe Ÿród³o

informacji dla mieszkañców

miasta. Dziêki nim z wiêksz¹

œwiadomoœci¹ mo¿na podej-

mowaæ decyzjê m.in. o zaku-

pie mieszkania i wyborze

dzielnicy, w której chcemy

zamieszkaæ. Mog¹ z nich

równie¿ korzystaæ planiœci,

urbaniœci i deweloperzy.

Punktem wyjœcia do prak-

tycznego, ale i profesjonalne-

go zajmowania siê adaptacj¹

do zmian klimatu w mieœcie

by³o rozpoznanie, jakie fak-

tycznie zagro¿enia mog¹ za-

istnieæ przy prognozowanej

skali zmian klimatu globalne-

go. Dlatego niezbêdne by³o

stworzenie map klimatycz-

nych, jako podstawy do formu-

³owania strategii adaptacji. Na

podstawie map stworzono

scenariusze przysz³ych zmian

klimatycznych na terenie

Warszawy, a tak¿e ryzyk z

nich wynikaj¹cych, co bezpo-

œrednio przek³ada siê na skutki

dla ludzi, gospodarki i przyrody.

Spotkania konsultacyjne

Podczas 18 spotkañ we

wszystkich dzielnicach miasto

przedyskutowa³o z mieszkañcami

wypracowane do Strategii

za³o¿enia. W ramach konsul-

tacji spo³ecznych zosta³y ze-

brane opinie dotycz¹ce prefe-

rowanych kierunków adapta-

cji do zmian klimatu w po-

szczególnych obszarach mia-

sta. Spotkania by³y równie¿

okazj¹ do zg³oszenia przez

warszawiaków w³asnych pro-

pozycji. Konsultacje spo³eczne

trwa³y od 1 lutego do koñca

czerwca br.

Przygotujmy siê na zmiany klimatu

Zefirek jest psem energicznym, potrzebuj¹cym du¿o swobody.

Uwielbia spacerowaæ i czêsto niechêtnie wraca do schroniska…

a mo¿e po prostu bardzo nie lubi tego miejsca? Poza tym jest

kochanym ³asuchem, co widaæ po jego tuszy. W poszukiwaniu

smaczków przychodzi do wolontariuszy, uk³ada siê ³apkami na

kolanach i czeka z szerokim uœmiechem na pysku. Zefirek lubi

g³askanie, ale chyba nie potrafi siê o nie upominaæ. Na swój delikatny

i nienachalny sposób podchodzi i nieœmia³o nadstawia g³owê.

Zefirek nie przejawia agresji wobec ludzi i szybko przywi¹zuje

siê do nowych osób. Wprawdzie zwraca trochê uwagê na inne psy,

ale obecnoœæ suczki w nowym domu nie powinna byæ dla niego dla

niego problemem. Piesek ju¿ osiem lat w schronisku czeka na nowy dom.

Kontakt w sprawie adopcji: Justyna tel. 783 003 754

Kto przygarnie Zefirka

Warszawa, jak i wiele innych miast na œwiecie, nara¿ona

jest na ekstremalne zjawiska, jak susze, powodzie czy silny

wiatr. Skutkami tego typu zdarzeñ oraz ich ³agodzeniem

i zapobieganiem bêdzie wkrótce zajmowa³a siê Strategia

adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy.
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Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

Spo³eczny obserwator

Kolejna edycja bud¿etu partycypacyjne-

go na Pradze Pó³noc bêdzie skutkowa³a

realizacjami zwyciêskich projektów w roku

2019. Zwyciêskie projekty z poprzednich

edycji znajdziecie Pañstwo pod adresem.

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/.

Z doœwiadczenia wiem, a by³em trzykrotnie

przewodnicz¹cym i raz wiceprzewodnicz¹-

cym zespo³u, ¿e spoœród du¿ego grona

osób rozpoczynaj¹cych w nim prace

(mieszkañcy, przedstawiciele organizacji

pozarz¹dowych, radni dzielnicowi, przed-

stawiciele jednostek ni¿szego rzêdu,

urzêdnicy dzielnicowi wskazani przez bur-

mistrza, przedstawiciel m³odzie¿owej rady

dzielnicy i przedstawiciel dzielnicowej rady

seniorów) do koñca dotrwa niewielu. Ze-

spo³y spotykaj¹ siê oko³o 15 razy w roku z

ró¿n¹ czêstotliwoœci¹, w ró¿nych godzinach.

Ma³o kto jest na wszystkich obecny.

Tegoroczna edycja zaczyna siê z pro-

blemami. Nie wiem, czy Ÿle dobrano termin

i godzinê, czy kandydatów zniechêci³ fakt

zmiany regulaminu, w wyniku którego nie

bêd¹ mogli zg³aszaæ w³asnych projektów do

bud¿etu, ale na Pradze -w jednej jedynej

dzielnicy w Warszawie - musia³ siê odbyæ

nabór uzupe³niaj¹cy cz³onków zespo³u.

Jednoczeœnie, pomimo mojego zg³oszenia

do zespo³u, „¿yczliwe” mi osoby spowodo-

wa³y, ¿e nie bêdê w nim obecny. Mimo to

na pytanie, czy warto anga¿owaæ siê w to

przedsiêwziêcie odpowiadam: zdecydowanie

tak. Sam z³o¿ê i namawiam do sk³adania

projektów. Dziêki nim zrealizowano nowe

nasadzenia drzew, skwery, miejsca sportu

i rekreacji, trasy rowerowe, przejœcia dla

pieszych, oœwietlenie, pojawiaj¹ siê nowe

kosze na œmieci i ³awki. Wszystko tam,

gdzie oczekuj¹ tego mieszkañcy. Wiele

zg³oszonych cennych projektów od lat nie

mo¿e doczekaæ siê realizacji, s¹ niszowe

lub przegra³y w danym roku z projektami

bardziej atrakcyjnymi, a œrodki na projekty

bud¿etu partycypacyjnego w ka¿dym roku

s¹ limitowane na wysokoœci 1% bud¿etu

ca³orocznego, czyli ok. 3 mln rocznie. Nie

znajduj¹ jednak w zarz¹dzie dzielnicy

zrozumienia m.in. moje propozycje, aby

nie traciæ ich z uwagi i po przejrzeniu

niektóre z nich realizowaæ w ramach

„zwyk³ego” bud¿etu dzielnicy, jak np.

oœwietlenie przestrzeni publicznej we-

wn¹trz osiedli, œcie¿ki rowerowe, przejœcia

dla pieszych, modernizacja chodników i

nawierzchni dróg lokalnych, wjazdów na

podwórka, nasadzenia i budowa skwerów

na Pradze. Trafiaj¹ siê tak¿e propozycje,

które budz¹ kontrowersje innych miesz-

kañców, jak np. budowa pawilonu na

skwerze przy Szymanowskiego (niezale¿-

nie, w zwi¹zku z innymi projektami, skwer

bêdzie uporz¹dkowany, nast¹pi wymiana

chodnika wzd³u¿ skweru i jego bocznych

chodników, uporz¹dkowanie i nasadzenia

krzewów, pojawi¹ siê nowe rabaty i ³awki).

Przewidywane s¹ tak¿e z kolejnego pro-

jektu nasadzenia drzew i kosze na œmieci.

Ciekaw jestem ca³oœci.

PS. Krzysztof Michalski: gratulujê

przewodnictwa zespo³u po raz kolejny.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Bud¿et partycypacyjny - kolejna edycja

Kremowe, zielone, a ostatnio szare. Ma-

sywne, ciê¿kie, wykonane z grubej blachy.

Stawiane przy wiatach œmietnikowych (w

najlepszych wypadku), przy budynkach, na

trawnikach, centralnie na ulicy. Tytu³ fe-

lietonu z pewnoœci¹ podpowie szanownym

czytelnikom, o czym dziœ chcê napisaæ. Tak,

o blaszanych kontenerach na tekstylia, które

jak grzyby po deszczu, pojawiaj¹ siê niemal

w ka¿dej miejscowoœci w naszym kraju.

Ostatnio ich kolejna fala zala³a Pragê

Pó³noc. Szare kontenery mo¿na zobaczyæ

niemal na ka¿dym kroku. Nie trzeba byæ

specjalnie spostrzegawczym. Ich masywne

sylwetki, ustawione np. na trawnikach,

od razu rzucaj¹ siê w oczy. Zapytacie

Pañstwo, o co chodzi, przecie¿ zbiórki

tekstyliów s¹ legalne, a zebrane ubrania

trafiaj¹ do osób potrzebuj¹cych. W œwiecie

idealnym tak z pewnoœci¹ by by³o. Ale nie

w naszym kraju. Na polskich ulicach jest

wystawionych kilkadziesi¹t tysiêcy

kontenerów na tekstylia. W sporej czêœci

stawiane s¹ nielegalnie, prawem kaduka,

w przekonaniu, ¿e nikt siê nie przyczepi.

Szczególnie w sytuacji, gdy np. zdobi je

logo PCK. W³aœcicielem wiêkszoœci kon-

tenerów jest prywatna firma z siedzib¹

w Skar¿ysku Kamiennej. Firma, która

zarabia naprawdê spore pieni¹dze na

przerobie szmacianych odpadów i

sprzeda¿y co lepszych k¹sków do

sklepów z u¿ywan¹ odzie¿¹. Ktoœ powie,

¿e recykling starych szmat to szczytna

dzia³alnoœæ na rzecz ochrony œrodowiska

naturalnego. Nie sposób siê z tym nie zgodziæ,

o ile kontenery na tekstylia nie ingeruj¹

w nasz¹ wspóln¹ przestrzeñ. Niestety,

ustawienie wiêkszoœci z nich nie tylko razi

oko, ale i prowadzi do destrukcji trawników,

nawierzchni chodników, a nierzadko

stwarza zagro¿enie w ruchu drogowym.

Nasza dzielnica nie jest w stanie

poradziæ sobie z zalewaj¹c¹ j¹ fal¹

kontenerów. Na naszych ulicach stoi ich

kilkadziesi¹t i co jakiœ czas dostawiane s¹

nowe, w innej kolorystyce. Wokó³ piêtrz¹

siê stosy szmat. Stawiane s¹ nielegalnie,

bez pozwolenia administratora terenu,

albo teoretycznie legalnie, ale w liczbie

przewy¿szaj¹cej w znacz¹cy sposób lokal-

ne potrzeby. ¯eby to zobrazowaæ pos³u¿ê

siê przyk³adem sprzed kilku lat. PCK

ustawi³o w ca³ej Warszawie mnóstwo

kontenerów. W³adze Pragi zgodzi³y siê na

oko³o 20 sztuk, w³adze ¯oliborza raptem

na 2 kontenery. Widaæ ró¿nicê w trosce

o estetykê przestrzeni publicznej.

Z nielegalnymi trudno sobie poradziæ.

Urzêdnicy wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e konte-

nery do kogoœ nale¿¹ i mimo ¿e stawia siê

je nielegalnie, to nie mo¿na ich od tak „od-

holowaæ” z ulic. Za burmistrza Lisieckiego,

po d³ugich bojach, w tym z udzia³em ni¿ej

podpisanego, z naszych ulic zniknê³o prawie

20 kontenerów. Co z tego, jak kilka tygodni

póŸniej jego zastêpcy z Praskiej Wspólnoty

Samorz¹dowej wraz z ZGN zgodzili siê na

ustawienie podobnej liczby nowych z logo

PCK (niektóre stoj¹ do dziœ mimo zgody

czasowej). Tym samym bilans kontenerów

na ulicach nie uleg³ zmianie. Dziœ niestety

jest gorzej; kontenerów, mimo braku zgody

w³aœcicieli dzia³ek, przybywa. Próby ich

usuniêcia na razie spalaj¹ na panewce,

zw³aszcza, ¿e urzêdnicy odpowiedzialni za

stan ulic „boj¹ siê” braæ sprawy w swoje

rêce. Praga staje siê dzielnic¹ blaszanych

kontenerów. Jak d³ugo to jeszcze potrwa?

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Dzielnica blaszanych kontenerów
Szko³y na Bia³o³êce nie powstaj¹, drogi nie

s¹ budowane, a kolejne wielomilionowe œrodki

bud¿etowe lekk¹ rêk¹ przesuwane s¹ na

enigmatyczne „lata kolejne”. I to, szanowni

Pañstwo, w najszybciej zaludniaj¹cej siê dziel-

nicy, wymagaj¹cej jednoczeœnie najwiêkszych

w Warszawie nak³adów finansowych. W tym

samym czasie zarz¹d dzielnicy, sk³adaj¹cy

siê obecnie z przedstawicieli partii PO oraz

ugrupowañ IMB oraz Gospodarnoœci, podpi-

suje porozumienie, na mocy którego skazani

z lokalnego zak³adu karnego bêd¹ anga¿o-

wani do wykonywania zadañ zwi¹zanych z

zapobieganiem lub usuwaniem skutków klêsk

¿ywio³owych oraz lokalnych zagro¿eñ. Nie

powiem, ¿ebym pozytywnie ocenia³ dzia³al-

noœæ obecnego uk³adu, ale takiej samokrytyki

siê nie spodziewa³em. Zgoda, faktycznie s¹

lokalnym zagro¿eniem, ale jednak liczy³em,

¿e ich szkodliwa dzia³alnoœæ nie skoñczy siê

dla dzielnicy klêsk¹ ¿ywio³ow¹. Tak czy owak

zarz¹d uzna³, ¿e woli byæ na taki scenariusz

przygotowany, wiêc i my powinniœmy

przygotowaæ siê na wszystko.

A teraz trochê faktów. W 2015 roku na Bia-

³o³êce rozpoczêto budowê 11 placówek oœwia-

towych. A¿ 5 z nich powstawa³o we wspó³pracy

z firm¹ Dorbud, kojarzon¹ ze skompromitowanym

by³ym burmistrzem Piotrem Jaworskim. Firma,

podobnie jak Piotr Jaworski, pochodzi z

Kielc. Ponadto, wspólnoty zarz¹dzane przez

Jaworskiego równie¿ korzystaj¹ z us³ug firmy

Dorbud. Ju¿ w po³owie 2016 roku dotarliœmy

do informacji, ¿e Dorbud nie wywi¹zuje siê z

harmonogramu prac i nie p³aci podwykonawcom.

Pomimo zg³aszanych przez nas zastrze¿eñ

zarz¹d dzielnicy sta³ na stanowisku, ¿e pod-

wykonawcy oszukuj¹, a szko³y i przedszkola

zostan¹ oddane w zaplanowanym terminie, czyli

we wrzeœniu 2017 roku. W po³owie 2017 roku

zarz¹d zmieni³ terminy oddania placówek

na koniec 2017. A w paŸdzierniku 2017 roku

rozwi¹za³ umowy z Dorbudem, powo³uj¹c siê

na fakt, ¿e nie realizuje zobowi¹zañ. Termin

otwarcia 2 szkó³ i 3 przedszkoli zosta³ obecnie

przesuniêty na wrzesieñ 2018 roku! Nie

wiadomo, czy zostanie spe³niony, bo firma

Dorbud nie opuœci³a placów budów i domaga

siê odszkodowañ. Zarz¹d z kolei ani myœli

o odszkodowaniach i oskar¿a Dorbud o nie-

rzetelnoœæ, wprowadzanie w b³¹d i z³¹ wolê. W

konsekwencji niedopilnowania przez zarz¹d

spraw priorytetowych dla mieszkañców, dzieci

bêd¹ uczy³y siê nawet na trzy zmiany. Tak Ÿle

nie by³o od dawna. S¹ jednak sprawy, dla

których zarz¹d ma zrozumienie i organizuje

nawet specjalne negocjacje. Od pewnego czasu

deweloper Dom Development boryka³ siê z pro-

blemem w uzyskaniu pozwolenia na budowê

inwestycji. Warunkiem by³o powstanie ronda,

czemu sprzeciwiali siê lokalni mieszkañcy. I

wtedy do akcji wkroczy³ nikt inny jak sam

by³y wiceprezydent Warszawy Jaros³aw JóŸwiak,

zaufany prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz.

S¹dzicie Pañstwo zapewne, ¿e od tego momen-

tu sprawy potoczy³y siê po myœli mieszkañców.

Niestety, negocjacje zakoñczy³y siê pe³nym

sukcesem dewelopera, a by³y wiceprezydent

Warszawy Jaros³aw JóŸwiak okaza³ siê klasycznym

lobbyst¹ na rzecz dewelopera. Jest nadzieja, ¿e za

swoje postêpowanie poniesie odpowiedzialnoœæ,

bo je¿eli w ci¹gu roku od odejœcia ze stanowiska

wystêpuje w sprawach, na które mia³ wp³yw jako

wiceprezydent, to ³amie prawo antykorupcyj-

ne. Jaros³aw JóŸwiak zosta³ zdymisjonowany 16

wrzeœnia 2016 roku. W³adze Bia³o³êki, póki

co, nie chc¹ zdradziæ terminu spotkania, ale

jest prawdopodobne, ¿e odby³o siê przed

16 wrzeœnia 2017 roku. Jednak nawet jeœli

sprawiedliwoœci stanie siê zadoœæ i nieuczciwy

urzêdnik pañstwowy poniesie odpowiedzialnoœæ,

to naprawienie szkód wyrz¹dzonych dzielnicy

bêdzie niezwykle trudne.

£ukasz Oprawski

by³y zastêpca burmistrza

Dzielnicy Bia³o³êka

Prawo i Sprawiedliwoœæ

Bia³o³êcka karuzela

Skazani pomog¹ zarz¹dowi

Praski folwark

Wielu mieszkañców Pragi pyta, dlaczego

tak ma³o widoczne s¹ zmiany. Spróbujê

nakreœliæ proces funkcjonowania dzielnicy.

Zarz¹dzanie miastem to bardzo skompli-

kowany proces. Wymaga interdyscyplinarnej

znajomoœci wielu zró¿nicowanych zagadnieñ,

uwzglêdniaj¹cych ekonomiê, prawo, gospo-

darkê przestrzenn¹ czy ochronê œrodowiska.

Wa¿na jest wizja rozwoju miasta, koncepcja

rozwoju lokalnego i regionalnego czy te¿

zrównowa¿onego rozwoju. Wa¿ne jest okre-

œlenie instrumentów i czynników, które mog¹

przyczyniæ siê do rozwoju miasta, jak równie¿

warunkuj¹cych rozwój i koniecznych do

uwzglêdnienia zarz¹dzania miastem. Istnieje

koniecznoœæ wzmacniania rozwoju poprzez

dok³adnie opracowane oraz szczegó³owe

strategie, rozwój kapita³u ludzkiego oraz

spo³ecznego, wzmacnianie infrastruktury tech-

nicznej, czy akcentowanie tradycji historycznych

i kulturalnych miasta. Do realizacji niezbêdni

s¹ wykwalifikowani pracownicy, z wiedz¹ i

doœwiadczeniem, a nie osoby, dla których

jedynym kryterium jest nadanie polityczne.

W m.st. Warszawa utworzono jednostki

pomocnicze – 18 dzielnic. Rada Warszawy,

w drodze uchwa³y, po przeprowadzeniu kon-

sultacji z mieszkañcami lub na ich wniosek

tworzy, ³¹czy, dzieli i znosi jednostki pomoc-

nicze. Organem stanowi¹cym i kontrolnym

jest rada dzielnicy, a organem wykonawczym

zarz¹d dzielnicy. Wyboru do rady dzielnicy

dokonuj¹ mieszkañcy podczas wyborów

samorz¹dowych. Do zadañ rady dzielnicy na-

le¿y m.in. rozwi¹zywanie istotnych proble-

mów dzielnic, sta³y kontakt z mieszkañcami

dzielnic, wspó³praca z komisjami Rady Miasta

i opiniowanie spraw dotycz¹cych dzielnic, a

nastêpnie informowanie o nich mieszkañców

dzielnic, wspó³organizowanie i wspieranie

inicjatyw zmierzaj¹cych do poprawy ¿ycia

mieszkañców dzielnic np. w zakresie komu-

nikacji miejskiej, zagospodarowania prze-

strzennego dzielnic, ochrony œrodowiska,

wspó³pracy z policj¹, stra¿¹ miejsk¹, stra¿¹

po¿arn¹ w zakresie utrzymania ³adu, porz¹dku

publicznego, bezpieczeñstwa mieszkañców.

Wybrani przedstawiciele tworz¹cy radê (radni),

dokonuj¹ wyboru zarz¹du, który kieruje

bie¿¹cymi sprawami dzielnicy, gospodaruje

mieniem komunalnym powierzonym dzielnicy,

prowadzi gospodarkê finansow¹ dzielnicy

w zakresie bud¿etu miasta oraz sprawuje

nadzór nad jednostkami organizacyjnymi

miasta, takimi jak Zak³ad Gospodarowania

Nieruchomoœciami, ZPTP, Dzielnicowe Biuro

Finansów Oœwiaty, DOSIR, OPS, Biblioteka

Publiczna czy Dom Kultury.

Czy zatem zarz¹d dzielnicy ma faktycznie

wp³yw na prace jednostek bud¿etowych

m.st. Warszawy na Pradze Pó³noc? Nadzór

w teorii to sta³e i bie¿¹ce kontrolowanie

podleg³ej lub podporz¹dkowanej jednostki

z równoczesnym wydawaniem stosownych

decyzji, maj¹cych na celu usprawnienie,

udoskonalenie dzia³alnoœci nadzorowanej

jednostki. Aby organ nadzoruj¹cy, w tym

przypadku zarz¹d dzielnicy, móg³ w³adczo

oddzia³ywaæ na jednostki nadzorowane,

przepisy musz¹ mu przyznawaæ takie

uprawnienia. Niestety, zarz¹d dzielnicy nie

posiada œrodków nadzoru – ani œrodków

oddzia³ywania merytorycznego, ani

œrodków nadzoru personalnego.

Dyrektorów bowiem wszystkich jednostek

bud¿etowych powo³uje i odwo³uje Prezydent

m.st. Warszawy. W du¿ej wiêkszoœci w

pó³nocnopraskich jednostkach bud¿etowych

w œcis³ym kierownictwie zasiadaj¹ od wielu

lat te same osoby, bez wzglêdu na iloœæ skarg

mieszkañców, bez wzglêdu na ocenê wysta-

wion¹ przez zarz¹d dzielnicy, bez wzglêdu

na opiniê rady dzielnicy w przedmiocie

sprawozdañ z dzia³alnoœci jednostek, bez

wzglêdu na wyniki przeprowadzonych kontroli.

Czy¿by nadzór nad jednostkami bu-

d¿etowymi m.st. Warszawy jako zadanie

dzielnicy by³ i jest jedn¹ wielk¹ fikcj¹?

Inercja ratusza

A mo¿e dotyczy to tylko Pragi Pó³noc,

która d¹¿y do transparentnoœci, jawnoœci,

wiarygodnoœci, a przede wszystkim

uczciwoœci wobec w³asnych mieszkañców?

„Tu maska maskê drêczy!

Zrzuæcie maski!

Zwyk³ymi stañcie siê ludŸmi!”

W. Gombrowicz

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

W poprzednim felietonie podzieli³em siê

marzeniem o wprowadzeniu w Warszawie

automatycznych kierowców autobusów,

którzy znaliby trasê swojego pojazdu - co

dziœ nie zawsze ma miejsce. To by³ oczywiœcie

¿art: tak naprawdê warszawskiej komuni-

kacji potrzebne jest coœ wrêcz przeciwnego.

Myœla³em o tym w autobusie, obserwuj¹c

rozpartych na siedzeniach trzech osi³ków,

racz¹cych siebie piwem, a pasa¿erów g³o-

œnym dialogiem z u¿yciem nie wiêcej jak

czterech dŸwiêcznych s³ów. Natkniêcie siê na

tak¹ scenkê w warszawskim autobusie jest

równie prawdopodobne, co szansa spotkania

w nim obywatela, który - s¹dz¹c po zapachu

- ostatni kontakt z wod¹ i myd³em mia³

ponad rok temu. Zmniejsza to ju¿ nawet

nie komfort, ale poczucie bezpieczeñstwa

podczas podró¿y. Przyczynia siê te¿ do

fiaska wysi³ków w³adz miasta, apeluj¹cych

do u¿ytkowników samochodów osobowych

o korzystanie z komunikacji publicznej.

Warszawskiej komunikacji potrzebne

jest przywrócenie instytucji konduktora. Nie:

kontrolera biletów, choæ tê funkcjê konduktor

równie¿ móg³by pe³niæ. Konduktor to przede

wszystkim gospodarz pojazdu, dbaj¹cy o

wygodê pasa¿erów. W jego obecnoœci znacznie

trudniej o zak³ócanie porz¹dku. Kierowcy

- zamkniêci w swoich szklanych klatkach

- osi³ków z piwem nie chc¹ i nie potrafi¹ za-

uwa¿yæ. Do wyj¹tków nale¿¹ te¿ kierowcy,

którzy interweniuj¹, gdy np. rowerzysta

zajmie miejsce przeznaczone dla wózka

dzieciêcego. Bo to robota dla konduktora.

Warunkiem sukcesu tego pomys³u jest,

by konduktor by³ pracownikiem Zarz¹du

Transportu Miejskiego - czyli pracowa³ W

INNEJ FIRMIE ni¿ kierowca. Tylko wtedy

konduktor bêdzie sprawowa³ nad kierowc¹

nadzór - nad jego punktualnoœci¹ i zacho-

waniem wobec pasa¿erów. Mo¿e te¿ np.

oceniaæ, czy autobus danej linii jest zat³oczony

(co powinno skutkowaæ zmian¹ pojazdów

obs³uguj¹cych tê liniê na wiêksze lub zwiêk-

szeniem czêstotliwoœci kursowania), czy

automat wyczytuj¹cy nazwy przystanków

ryczy zamiast dyskretnie informowaæ, czy

autobus dla wygody kierowcy ma wygaszon¹

po³owê oœwietlenia wewnêtrznego, itd.

Bêdzie to sporo kosztowa³o, pewnie tyle

co budowa kilku stacji metra. Ale stawk¹ jest

zmiana wizerunku komunikacji publicznej.

W³adze miasta wydaj¹ sporo pieniêdzy na

zakup nowych autobusów, ale zdaj¹ siê nie

rozumieæ, ¿e do sukcesu potrzebne s¹ nie tylko

„twarde” dzia³ania - inwestycje, lecz i miêkkie

- z dziedziny zarz¹dzania. Dziœ urzêdnicy wiedzê

o tym, co siê dzieje w miejskich autobusach,

czerpi¹ z opracowañ pisanych przez autorów

podró¿uj¹cych w³asnymi samochodami i od...

kierowców autobusów. To za ma³o.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

Konduktor na powrót
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21-22 paŸdziernika w

Galerii Wileñskiej odby³a siê

ju¿ szósta edycja EkoPragi,

czyli imprezy w niebanalny

sposób promuj¹cej ekolo-

giczny styl ¿ycia. EkoPraga

to wydarzenie, które ³¹cz¹c

zabawê, sztukê i naukê po-

kazuje, jak z korzyœci¹ dbaæ

o œrodowisko. Program

szóstej edycji by³ niezwykle

bogaty i ciekawy.

W specjalnie zaaran¿owanej

strefie na pierwszym piêtrze

Galerii Wileñskiej doroœli

uczestnicy wydarzenia mogli

wzi¹æ udzia³ w warsztatach

„Las w s³oiku” i stworzyæ

prawdziwe eko-dzie³o, bêd¹ce

póŸniej ozdob¹ ich mieszkania

lub mi³ym prezentem dla

bliskiej osoby. ¯ywe zielone

roœliny zamkniête w szklanym

naczyniu wygl¹daj¹ bowiem

niezwykle efektownie, a

do wykonania tej ozdoby

potrzebna jest tylko garœæ

ziemi, garœæ keramzytu,

szczypta kory, zielone roœliny

i trochê kreatywnoœci. Dodat-

kowo „Las w s³oiku” prawie

nie wymaga pielêgnacji – w

zaczopowanym naczyniu z

czasem wytwarza siê mikro-

klimat, który powoduje, ¿e

roœliny nie potrzebuj¹ ju¿

naszej ingerencji.

W tym samy czasie, kiedy

mamy tworzy³y swoje minia-

turowe leœne pejza¿e, dzieci

zamienia³y siê w artystów-sto-

larzy. W specjalnych okularach

i rêkawiczkach zasiada³y przy

stolarskich maszynach i pod

okiem instruktorów wyczaro-

wywa³y ze sklejki prawdziwe

cuda – serduszka, pszczo³y

i motyle.

Zarówno dzieci, jak i doroœli

mogli te¿ spróbowaæ swoich

si³ na rowerze. Posiadacze

karty sta³ego klienta Galerii

Wileñskiej mogli w³asnorêcznie,

a w³aœciwie w³asnono¿nie

przygotowaæ pyszny zdrowy

koktajl, owocowy lub warzywny,

w blenderze napêdzanym

si³¹ miêœni peda³uj¹cego ro-

werzysty. Na drugim piêtrze

natomiast znajdowa³ siê nie-

codzienny tor wyœcigowy.

Œcigaj¹ce siê na nim samo-

chodziki wprawia³a w ruch

równie¿ energia wytwarzana

na rowerze.

Kolejn¹ atrakcj¹ tego dnia

by³y koncerty na instrumentach,

które powsta³y z odpadów,

czy inaczej mówi¹c - ze

œmieci. Multiinstrumentalista

Pawe³ Podsiad³o i Szymon

Ko³akowski z Fundacji Eko-

logicznej „Arka” przekonali

zgromadzonych w Galerii

Wileñskiej widzów, ¿e ekologia

mo¿e byæ œwietnym pomy-

s³em na dzia³alnoœæ arty-

styczn¹. To, co wydawa³o

siê byæ zwyk³ym, starym,

nikomu nie potrzebnym

wiadrem - w ich rêkach

zamienia³o siê w instrument.

Podobnie plastikowa beczka

sta³a siê bêbnem, a dwie po-

³¹czone rurki PCV – trombit¹,

podobn¹ do tej, jakiej u¿ywali

kiedyœ beskidzcy pasterze.

- Wykorzystujemy surowce

wtórne, bo ka¿dy z nich ma

swoj¹ barwê i tonacjê, w za-

le¿noœci od tego, w co i jak

siê uderza – mówi Szymon

dokoñczenie ze str. 1

Zaduszki
zwany dziadami. Jego celem

by³o nawi¹zanie kontaktów z

duszami zmar³ych i pozyska-

nie ich przychylnoœci. Do tego

zwyczaju nawi¹za³ Adam

Mickiewicz w „Dziadach”, opi-

suj¹c obrzêd wzywania dusz

zmar³ych, któremu przewod-

niczy Guœlarz.

Obecnie podczas Dnia

Zadusznego, podobnie jak

1 listopada w uroczystoœæ

Wszystkich Œwiêtych, nawiedza

siê cmentarze, przyozdabia

groby oraz zapala na nich

znicze. Dodatkowym elemen-

tem obchodów s¹ wypominki

za zmar³ych. Z ambon lub

przy o³tarzach odczytuje siê

imiona zmar³ych wypisane

na kartkach.

Podczas gdy na grobach

naszych bliskich tradycyjnie

p³on¹ tysi¹ce zniczy, na

Wo³yniu i Podolu s¹ zupe³nie

zapomniane polskie cmentarze.

Zaroœniêtymi i opuszczonymi

grobami nikt siê nie interesu-

je. Tak jest na przyk³ad w

¯urawnie (na zdjêciach),

miejscowoœci po³o¿onej w

obwodzie Lwowskim nad

Dniestrem, gdzie w 1676 roku

Jan III Sobieski stoczy³ zwy-

ciêsk¹ bitwê z Turkami i gdzie

urodzi³ siê Miko³aj Rej. W

Dzieñ Zaduszny pomyœlmy o

tych opuszczonych mogi³ach.

Joanna Kiwilszo

EkoPraga po raz 6.

w Galerii Wileñskiej

Nie by³o zagro¿enia
Budowa II linii metra

Przetarg na poci¹gi dla

metra

23 paŸdziernika min¹³ termin

sk³adania ofert w przetargu

rozpisanym przez Metro

Warszawskie na zakup 37

poci¹gów z opcj¹ zwiêkszenia

zamówienia o kolejne osiem

sk³adów. Nowoœci¹ by³o w

tym przypadku rozszerzenie

przetargu o firmy, które dot¹d

nie produkowa³y poci¹gów

dla metra, co mia³o na celu

przyci¹gniêcie do konkursu

rodzimego producenta, byd-

goskiej Pesy, która notabene

otrzyma³a dofinansowanie

Narodowego Centrum Badañ

i Rozwoju na produkcjê

prototypowego poci¹gu na

potrzeby metra. Ostatecznie

do przetargu stanê³o piêæ

firm, jednak nie by³o wœród

nich Pesy.  Wœród oferentów

znalaz³y siê firmy: Stadler, CAF,

Alstom Konstal, oraz konsorcja

- Skoda Transportation i Skoda

Vagonka, a tak¿e Siemens i

Newag. Specyfikacja przetargu

przewiduje, ¿e w wyborze

ofert decyduj¹ce bêd¹: cena

- w 50%, zu¿ycie energii – w 24%,

koszty utrzymania sk³adu – w

22% i wzglêdy ekologiczne – w

4%. Ponadto szeœciowagonowe

sk³ady powinny byæ wyposa¿one

w systemy w pe³ni kompatybilne

z systemami i urz¹dzeniami

infrastruktury I i II linii sto³ecz-

nego metra. Do zadañ oferenta

bêdzie nale¿a³o uzyskanie

dla poci¹gów œwiadectwa

dopuszczenia do eksploatacji

przez Urz¹d Transportu Ko-

lejowego, a tak¿e szkolenie

maszynistów. Zamówienie po-

winno byæ zrealizowane w ci¹gu

4 lat i 5 miesiêcy. Pierwszy

poci¹g ma stan¹æ na szynach

w ci¹gu 20 miesiêcy od daty

zawarcia umowy. Ponadto Metro

Warszawskie bêdzie mog³o

zdecydowaæ o rozszerzeniu

zamówienia o kolejnych 8 sk³a-

dów w ci¹gu 2,5 lat od daty

podpisania umowy z oferentem.

(egu)

Jak du¿¹ przyjemnoœci¹ jest samodzielne wykonanie

miniaturowego lasu w butelce albo przygotowanie

owocowego koktajlu w blenderze napêdzanym rowerem,

mo¿na siê przekonaæ tylko w Galerii Wileñskiej. Kto

chce byæ eko - powinien wybraæ siê na warsztaty z cyklu

EkoPraga!

Ko³akowski, potrz¹saj¹c grze-

chotk¹, zrobion¹ z metalowej

rurki, wype³nionej kulkami z

rowerowego ³o¿yska.

Do tych „odpadowych” in-

strumentów muzycy dodali

trochê elektroniki – stacjê

zapêtlaj¹c¹ dŸwiêki, co w

efekcie da³o niecodzienny

koncert muzyki recyklingowej.

Drugi dzieñ EkoPragi prze-

biega³ pod has³em mody,

oczywiœcie ekologicznej.

Uczestnicy organizowanych

przez Dom Kultury Praga

warsztatów uczyli siê, jak w

domu produkowaæ naturalne

kosmetyki, przerabiaæ stare

T-shirty i robiæ bi¿uteriê.

Studentka mody ASP zapro-

jektowa³a i wspólnie z uczest-

nikami stworzy³a niezwyk³¹

kreacjê z papieru. Umiejêtnoœæ

tworzenia bi¿uterii chêtni

uczestnicy wykorzystali

podczas konkursu ze sty-

list¹, który przygotowa³ trzy

jesienne stylizacje z bogatej

oferty salonów modowych

Galerii Wileñskiej.

W szóstej edycji EkoPragi

wziê³o udzia³ oko³o tysi¹ca

osób. By³o „miêdzynarodowo”

– wœród uczestników

s³ysza³o siê rozmowy w

ró¿nych jêzykach. To by³

naprawdê ciekawy weekend,

ucz¹cy ekologicznych za-

chowañ i przekonuj¹cy, ¿e

to, co naturalne, jest lepsze

ni¿ sztuczne.

Joanna Kiwilszo

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515

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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