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Docieraj z nami
do tysiêcy klientów

Nak³ad 25 000 egz.

reklama@ngp.pl , tel. 609-490-949
Budowa II linii metra

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

Na Woli i na Targówku

Zanim opowiemy, co dzieje siê na odcinku II linii metra
wiod¹cym na Targówek, na moment zatrzymamy siê przy
budowie wolskiego odcinka, z którego dociera³y ostatnio
coraz bardziej hiobowe wieœci. Po raz kolejny losy
promocyjna cena
budowy wisia³y na w³osku. Pamiêtamy powsta³e na
koron porcelanowych
pocz¹tku wdra¿ania inwestycji opóŸnienie, wynikaj¹ce z
na metalu i cyrkonie
braków w dokumentacji i wstrzymania jej przez wojewodê
mazowieckiego.
Tym razem G³ówny InspekZastój z powodu szeœciu
tor Nadzoru Budowlanego dzia³ek?
11 kwietnia uchyli³ decyzjê
Dla potrzeb budowy stacji
wojewody o pozwoleniu na Ksiêcia Janusza przewidziano
Tu¿ przed œwiêtami, 13 kwietnia br., w Muzeum budowê stacji Ksiêcia Janu107 dzia³ek o ³¹cznej poWarszawskiej Pragi odby³o siê kolejne spotkanie z cyklu sza. Wedle GNIB decyzja
wierzchni 62,6 tys. m2. W¹tpli„Wokó³ Rewitalizacji”, tym razem poœwiêcone ulicy wojewody wymaga³a powoœci GINB dotycz¹ szeœciu
Targowej. W panelowej dyskusji zatytu³owanej „Ulica nownego rozpatrzenia ze
dzia³ek o ³¹cznej powierzchni
Targowa – serce Pragi po zawale” wziêli udzia³ miesz- wzglêdu na w¹tpliwoœci co do
1,9 tys. m2, a wiêc bardzo
kañcy i spo³ecznicy z Praskiego Stowarzyszenia Miesz- prawa dysponowania przez
niewielkiego procenta ca³oœci.
kañców „Micha³ów” – Krzysztof Michalski (moderator miasto szeœcioma nieruchospotkania) i Tomasz Peszke, kierownik MWP, Adam moœciami na terenie budowy Skutkiem procedury ponownego rozpatrywania sta³o
Lisiecki, przedstawiciel stowarzyszenia SISKOM i tej stacji.
siê wstrzymanie budowy
Zarz¹du Dróg Miejskich, Jan Jakiel, a tak¿e by³y radny
wartej ponad miliard z³otych.
Rady Miasta, Krystian Legierski.
Rolety wewnêtrzne
Sytuacja wymaga³a natychDyskusja, któr¹ Michalski Przedstawiciel MWP zwróci³
plisy, ¿aluzje, moskitery miastowych dzia³añ. Tym
prowadzi³ z uczestnikami równie¿ uwagê na zmiany
Rolety zewnêtrzne
razem w tej kwestii zgodni byli
panelu oraz z publicznoœci¹, w wygl¹dzie Targowej, jakie
zarówno prezydent Warszawy,
(monta¿
gratis!)
poœwiêcona by³a kilku aspektom zasz³y po 1945 r., gdy ulica ta
jak i wojewoda mazowiecki.
zwi¹zanym z historyczn¹
tel. 600-925-147
dokoñczenie na str. 2
Sto³eczny ratusz zadeklarorol¹ Targowej w dziejach
22 679-23-41
wa³ jak najszybsze z³o¿enie
Pragi, a tak¿e teraŸniejszoœci
Warszawa, 24 kwietnia 2017r. dokumentów potwierdzaj¹cych
i przysz³oœci tej ulicy. O historii
prawo do dysponowania
ulicy, architekturze, a tak¿e
szeœcioma spornymi dzia³kadzia³alnoœci „higienistów” i
mi, zaœ wojewoda jak naj„zieleniarzy”, w tym o spo³ecznym
szybsze wydanie ponownego
Komitecie Plantacyjnym, dziêki
pozwolenia na budowê
któremu w 20-leciu miêdzywoWyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 4 kwietnia stacji Ksiêcia Janusza, a tym
jennym Targowa sta³a siê
2017 r. potwierdzaj¹cy legalnoœæ wyboru mnie przez 14 radnych samym i ca³ego, wolskiego
przepiêknym zielonym bulwarem
na stanowisko burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy odcinka II linii metra.
opowiada³ Adam Lisiecki.
dawa³ nadziejê na uspokojenie sytuacji w dzielnicy i zakoñdokoñczenie na str. 2
czenie trwaj¹cego od pó³tora roku impasu. Niestety pomimo
STOMATOLOGIA moich szczerych chêci i sk³adanych przeze mnie deklaracji
wspó³pracy Marcin Adamkiewicz zastêpca burmistrza Dzielnicy
PROMOCJA
Bia³o³êka wkrótce po og³oszeniu wyroku NSA postanowi³
- wype³nienia
z³o¿yæ rezygnacjê, co sk³oni³o mnie do podjêcia kroków
- korony porcelanowe
maj¹cych na celu szukania takich rozwi¹zañ koalicyjnych,
które gwarantowa³yby mo¿liwoœæ sprawnego dzia³ania zarówno
- protezy elastyczne
nowego Zarz¹du jak i Rady Dzielnicy do koñca obecnej
- protezy szkieletowe
kadencji. Dlatego te¿ m.in. po og³oszeniu przerwy w obradach
ul. Jagielloñska 3 XLIII sesji Rady Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy w dniu
tel. 22 619-99-99 12 kwietnia bie¿¹cego roku zwróci³em siê do obecnych na
sali radnych z apelem, aby wznieœæ siê ponad podzia³ami i
509-878-869
utworzyæ szerok¹ koalicjê, która pozwoli na skupienie ca³ej
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
uwagi i energii Zarz¹du na sprawach wa¿nych dla Bia³o³êki -

UWAGA!

Reanimacja serca Pragi

Rezygnacja Jana Mackiewicza
z funkcji burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka

www.dentysta-praga.pl

dokoñczenie + stanowisko £ukasza Oprawskiego na str. 3

Elastyczne
protezy nylonowe

S
NEW

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

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

XLIII i XLIV sesje Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Rada znów nie pracuje
Z obu sesji zwo³anych na 12 kwietnia praktycznie nie
odby³a siê ¿adna. Jedna z sesji zosta³a zwo³ana na wniosek
prezydent Warszawy, druga na wniosek grupy radnych.
W proponowanym przez z³o¿y³ rezygnacjê. Jego oœwiadprezydent Warszawy po- czenie publikujemy obok.
rz¹dku obrad sesji znalaz³o
W porz¹dku obrad drugiej
siê m.in. odwo³anie Jana sesji, zwo³anej na wniosek
Mackiewicza, dopiero co radnych: Ilony £¹ckiej, Piotra
przywróconego na stanowi- Basiñskiego, Waldemara
sko burmistrza przez wyrok Roszaka, Anny Myœliñskiej,
Naczelnego S¹du Admini- Magdaleny Roguskiej, Filipa
stracyjnego. Jak mo¿na Pelca, Paw³a Tyburca, Zbidomniemywaæ, odwo³anie to gniewa Madziara i Agnieszki
mia³o nast¹piæ pod pretek- Borowskiej znalaz³o siê odstem niekompletnoœci sk³adu wo³anie obu zarz¹dów i pozarz¹du po rezygnacji Marcina wo³anie nowego zarz¹du,
Adamkiewicza z funkcji odwo³anie Wiktora Klimiuka z
wiceburmistrza. W efekcie 24 funkcji przewodnicz¹cego
kwietnia Jan Mackiewicz sam rady oraz z³o¿enie skargi na

wszystkie rozstrzygniêcia
nadzorcze wojewody mazowieckiego. Wiktorowi Klimiukowi
uda³o siê otworzyæ pierwsz¹
sesjê. Tu¿ po przedstawieniu
przez prawnika opinii na temat
skutków wygaszenia mandatu
Lucyny Wnuszyñskiej przez
wojewodê mazowieckiego
rozpêta³o siê piek³o. Radni
PO oraz IMB przekrzykuj¹c
siê z przewodnicz¹cym i z
radnymi drugiej strony sporu
politycznego uniemo¿liwili
prowadzenie obrad. Wiktor
Klimiuk zarz¹dzi³ przerwanie
sesji. Termin jej wznowienia
nie jest znany.
(egu)
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Reanimacja serca Pragi
dokoñczenie ze str. 1

sta³a siê g³ówn¹ arteri¹ komunikacyjn¹ Pragi, a drzewa i
szerokie chodniki musia³y
ust¹piæ miejsca infrastrukturze
szynowej i drogowej. Tomasz
Peszke zaprezentowa³ idee
uspokojenia ruchu w centrum
Pragi i powrotu do koncepcji
Targowej, jako ulicy reprezentacyjnej, jakie przyœwieca³y
spo³ecznikom praskim w
zwi¹zku z budow¹ II linii
metra. Ich efektem sta³o siê
stworzenie koncepcji zmian
przestrzennych, szerzej znanych
pod nazw¹ Targowa 2.0 lub
Targowa dla Ludzi. W pracach
nad tymi zmianami uczestniczyli spo³ecznicy z PSM
Micha³ów, Siskomu, Zielonego

Mazowsza, Forum Rozwoju
Warszawy, radni (w tym
wspominany Legierski), a
tak¿e wielu mieszkañców.
Symbolem tamtych zmian sta³o
siê przywrócenie w 2014 r. naziemnych przejœæ dla pieszych
(zlikwidowanych w latach 70.)
na skrzy¿owaniu TargowaZ¹bkowska-Okrzei. O politycznej kuchni w budowaniu
porozumienia ponad podzia³ami wokó³ zmian na Targowej
opowiada³ Krystian Legierski.
Z kolei Jan Jakiel zwróci³
uwagê na to, ¿e du¿e zmiany
infrastrukturalne zwi¹zane z
budow¹ Trasy Œwiêtokrzyskiej
czy obwodnicy Œródmieœcia
na praskim odcinku stanowiæ
bêd¹ asumpt do zmian rewi-

talizacyjnych ulicy Targowej,
pozwalaj¹cych myœleæ o
powrocie do idei ulicy-bulwaru.
Na fakt, by z pewnymi
zmianami nie czekaæ, zwracali
uwagê s³uchacze panelu.
Grzegorz Walkiewicz, autor
zwyciêskiego projektu do
bud¿etu partycypacyjnego
„Zielona Targowa” opowiedzia³
o planowanych na ten rok nasadzeniach drzew i krzewów.
Inni zebrani zwracali uwagê
m.in. na niespójn¹ politykê
lokalow¹ (wiêkszoœæ lokali
u¿ytkowych zajmuj¹ banki,
sklepy monopolowe i sklepy
z u¿ywan¹ odzie¿¹).
Kolejne spotkanie z cyklu
„Wokó³ rewitalizacji” planowane
jest na maj.
KMI

Mieszkañcy sprz¹tali Pragê
W Dzieñ Ziemi, 22 kwietnia br., kilkudziesiêciu
mieszkañców Pragi Pó³noc pod kierunkiem spo³eczników
z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkañców „Micha³ów”,
Towarzystwa Przyjació³ Pragi, Rady Kolonii Œliwice oraz
Domu S¹siedzkiego „Szmulowizna” wziê³o udzia³ w akcji
„Robimy porz¹dki na Pradze”. Jej celem by³o zwrócenie
uwagi na problem dzikich wysypisk, funkcjonuj¹cych na
terenie naszej dzielnicy.
Przez blisko dwie godziny du¿ych worków wype³nionych
uda³o siê wysprz¹taæ kilka œmieciami, zniszczony sprzêt
zaniedbanych dzia³ek na RTV, meble i inne gabaryty.
Szmulkach (przy £ochowskiej
Akcjê wspar³ Zarz¹d Praskich
i Wo³omiñskiej), Nowej Pradze Terenów Publicznych i m.st.
(przy Szwedzkiej) i na Œli- Warszawa. Uczestnicy sprz¹tania
wicach (w okolicach ulicy zostali wyposa¿eni w worki i
Witkiewicza). Namacalnym rêkawice, a najm³odsi uczestnicy
efektem akcji by³o kilkadziesi¹t otrzymali symboliczne nagrody.

Budowa II linii metra

Na Woli i na Targówku
dokoñczenie ze str. 1

Ekspresowe tempo na
Targówku
Tymczasem na Targówku
prace przebiegaj¹ na tyle
wartko, ¿e jeœli nic nadprogramowego siê nie zdarzy, ten
odcinek mo¿e zostaæ ukoñczony przed czasem. Planowano, ¿e tarcze Maria i Anna

rozpoczn¹ dr¹¿enie w czasie
wakacji, a tu niespodzianka –
byæ mo¿e rusz¹ ju¿ w maju.
Stacja przy Ossowskiego
(C17) ma ju¿ w ca³oœci wykonane nastêpuj¹ce prace:
strop górny na czêœci stacyjnej i komorze rozjazdów,
strop poœredni na komorze
rozjazdów, konstrukcje na

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

Startuj¹ ekolekcje z ekobohaterem
Miejskie Przedsiêbiorstwo Oczyszczania rozpoczyna
program ekologicznych zajêæ edukacyjnych „Jak zostaæ
EKOBOHATEREM?” dedykowany szko³om i przedszkolom
na terenie Targówka, Rembertowa i Pragi-Po³udnie.
Pierwsze lekcje odby³y siê w kwietniu.
Do udzia³u w programie zg³osi³o siê blisko 40 placówek
oœwiatowych. Podczas spotkañ z EKOBOHATEREM uczniowie dowiedz¹ siê jak prawid³owo postêpowaæ z odpadami.–
Cieszymy siê z tak du¿ego zainteresowania nasz¹ ofert¹
edukacyjn¹. Nie wszystkie szko³y i przedszkola uda nam siê
wspólnie z EKOBOHATEREM odwiedziæ przed wakacjami,
dlatego cykl zajêæ bêdzie kontynuowany tak¿e w przysz³ym
roku szkolnym – mówi Piotr Karczewski z MPO.
Zajêcia s¹ elementem dzia³añ informacyjno-edukacyjnych
towarzysz¹cych projektowi modernizacji Zak³adu Unieszkodliwiania Sta³ych Odpadów Komunalnych. Lekcje odbêd¹
siê w formie nauki poprzez zabawê. Animatorzy wspólnie z
dzieæmi skakaæ bêd¹ po du¿ej planszy, a w drodze do mety
segregowaæ œmieci, poznawaæ korzyœci p³yn¹ce z recyklingu czy
wykorzystania odpadów do produkcji energii. Ekologicznym
zmaganiom kibicowaæ bêdzie maskotka EKOBOHATERA.
Zajêcia w danej placówce poprzedzi konkurs plastyczny.

komorach K1, K2 i K4. Niemal
w ca³oœci wykonano wykop
na komorze rozjazdów i w
ponad 30 procentach wykop
na komorze stacji. Na stacji
Trocka (C18) m.in. koñczy siê
wykonywanie œcian szczelinowych i baret torów odstawczych,
zakoñczono kanalizacjê
sanitarn¹ w p³ycie dennej,
wykonano kolejne odcinki
sieci cieplnej nad stropem
górnym torów odstawczych i
zlikwidowano tymczasow¹
sieæ ciepln¹; zakoñczony
zosta³ wykop podstropowy
do p³yty dennej i murki prowadz¹ce na torach odstawczych. Trwa wykonywanie
stropu górnego na torach
odstawczych.
Kondratowicza bêdzie
jak nowa
Kiedy zakoñczy siê budowa
II linii metra na Targówku,
ulica Kondratowicza doczeka
siê totalnej rewitalizacji. Ma
byæ w przysz³oœci przyjazn¹
alej¹ miejsk¹ z szerokimi
chodnikami, ze œcie¿kami rowerowymi po obu stronach, z
dwiema jezdniami wyposa¿onymi w dwa pasy ruchu w obu
kierunkach, z nasadzeniami
zieleni w postaci drzew i
krzewów, z miejscami parkingowymi. W pobli¿u Parku
Bródnowskiego powstanie
centrum lokalne z kawiarni¹ i
bibliotek¹. Koncepcja centrum
bêdzie opracowana dopiero po
przeprowadzeniu konsultacji
spo³ecznych z mieszkañcami
Targówka, którym owo centrum
bêdzie s³u¿yæ.
(egu)

Jak zapewnia koordynator
akcji, Krzysztof Michalski z
Praskiego Stowarzyszenia
Mieszkañców „Micha³ów”, w
najbli¿szej przysz³oœci planowana jest powtórka sprz¹tania, obejmuj¹ca kolejne
zak¹tki Pragi. Organizatorzy
zachêcaj¹ równie¿ do
przesy³ania zdjêæ i adresów innych dzikich wysypisk. Mo¿na to zrobiæ wysy³aj¹c maila na skrzynkê
porzadkipraskie@gmail.com.
Spo³ecznicy przeka¿¹ zbiorcz¹
listê takich miejsc do ZPTP.
SPO

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
Aleksandry Wolskiej, reprezentowanej przez Roberta Szatkowskiego, z³o¿ony dnia 14 lutego
2017 r. i zmieniony dnia 17 marca 2017 r. oraz 22 marca 2017 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej DN 100 mm L=95,0 m
z rur ¿el. sferoidalnych wraz z hydrantem p.po¿. na dz. nr ew. 128/8, 128/12, 17/1, 115/3 z obr.
4-01-24 przy ul. Przyrzecze róg Kêpa Tarchomiñska na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o. o., ul. Piêkna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowany
przez Józefa Hamudê, z³o¿ony dnia 13 marca 2017 r. i uzupe³niony dnia 20 marca 2017 r.,
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci
elektroenergetycznej SN (podziemna) na cz. dz. nr ew. 259/5, 259/1, 259/7 z obr. 4-06-35
przy ul. P³ochociñskiej, Drucianej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna,
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 10 paŸdziernika 2016 r. zawieszony
dnia 17 paŸdziernika 2017 r. i podjêty dnia 14 lutego 2017 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej DN 100 mm Lca
300 m oraz sieci kanalizacji œciekowej DN 200 mm Lca 300 m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kana³u g³ównego do granic nieruchomoœci w ul. Cytadeli na dz. nr. ew. 69/12,
69/6, 69/7, 69/9, 69/8, 48/11, 70/2, 67/10, 22/26, 22/27, 50/21, 70/3, 73/3, 50/19, 50/24, 50/15,
50/26, 50/27, 50/9, 50/17, 50/5, 50/28, 50/10, 21/11, 73/2 z obrêbu 4-05-05, dz. nr. ew. 18/27,
18/1, 18/28, 18/29 z obrêbu 4-05-06 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.

nowa gazeta praska 3

Kto wykona nowe wejœcie do ZOO?

Rezygnacja Jana Mackiewicza
z funkcji burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka
dokoñczenie ze str. 1

na inwestycjach i rozwoju dzielnicy, zaspokajaniu potrzeb
mieszkañców. Niestety mój apel pozosta³ bez echa. Z
przykroœci¹ stwierdzam, ¿e nie widzê w obecnej sytuacji
perspektyw na wprowadzenie realnych zmian w funkcjonowaniu bia³o³êckiego samorz¹du. Realnych, poniewa¿
zmiany pozorne i trwanie na stanowisku bez niezbêdnego
wsparcia radnych mnie nie interesuj¹.
Troska o Bia³o³êkê i jej mieszkañców by³a, jest i na zawsze
pozostanie dla mnie dobrem nadrzêdnym. Maj¹c to na uwadze sk³adam z dniem 24 kwietnia 2017 roku rezygnacjê ze
stanowiska burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Ufam, ¿e równie¿ radni podziel¹ moje zdanie, a wznowione
bez zbêdnej zw³oki obrady Rady Dzielnicy i przyjêcie mojej
rezygnacji pozwol¹ na wyjœcie z obecnego impasu.
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym podziêkowaæ wszystkim
tym, którzy wspierali mnie w moich dzia³aniach i na których
zawsze mog³em liczyæ, a w szczególnoœci cz³onkom i radnym
Stowarzyszenia Razem dla Bia³o³êki.
Jan Mackiewicz
burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

26 kwietnia godz. 17.30
27 maja godz. 11.00

Warszawa, 24 kwietnia 2017 r.

Stanowisko ws. rezygnacji
burmistrza Jana Mackiewicza
Prawomocny wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego
z dnia 4 kwietnia 2017 r. jasno pokaza³, ¿e koalicja ugrupowañ „Prawa i Sprawiedliwoœci” oraz „Razem dla Bia³o³êki”
od samego pocz¹tku stoi na stra¿y najwa¿niejszej zasady
konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, praworz¹dnoœci.
Wyrok dawa³ nadziejê na uspokojenie sytuacji w dzielnicy i
zakoñczenie trwaj¹cego od pó³tora roku impasu.
Z wielkim ¿alem stwierdzam, ¿e ugrupowania Platforma
Obywatelska oraz Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki zdecydowa³y siê nie tylko nie wspieraæ dzia³añ prawomocnego
zarz¹du dzielnicy, ale tak¿e przejœæ do kontrofensywy,
czego symbolem sta³a siê rezygnacja pierwszego dnia pracy
z³o¿ona przez zastêpcê burmistrza Marcina Adamkiewicza
i zagro¿enie wprowadzeniem przez warszawski ratusz
zarz¹du komisarycznego w Bia³o³êce.
Konfrontacyjne nastawienie radnych PO-IMB, maj¹ce na
celu zwalczanie prawowitego zarz¹du dzielnicy oraz deklaracje „grillowania” zamiast deklaracji wsparcia skutecznie
utrudniaj¹ funkcjonowanie i sprawowanie skutecznego zarz¹du.
Dlatego z przyczyn czysto ludzkich rozumiem i szanujê
decyzjê o rezygnacji burmistrza Jana Mackiewicza.
Tym samym administrowanie dzielnic¹ powierzone
zosta³o osobom upowa¿nionym do tego przez prezydent
m.st. Warszawy, Hannê Gronkiewicz-Waltz. Jest to sytuacja
nios¹ca za sob¹ wymierne szkody dla dzielnicy. Ten niekorzystny scenariusz mo¿e zostaæ przerwany decyzj¹ radnych
dzielnicy Bia³o³êka.
Dlatego apelujê do radnych, aby poprzez podjêcie w
sposób praworz¹dny uchwa³ okreœlaj¹cych sk³ad osobowy
zarz¹du dzielnicy uporz¹dkowali sprawy i wskazali, kto cieszy
siê ich poparciem oraz zaufaniem. Bardzo proszê o rozwa¿ny
wybór. Bia³o³êka zas³uguje na godn¹ reprezentacjê.
£ukasz Oprawski - zastêpca burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka

Do 4 maja przedsiêbiorcy maj¹ czas na sk³adanie ofert w
przetargu na wykonanie nowego wejœcia do warszawskiego
ZOO. Powstanie ono od strony ul. Jagielloñskiej, na wysokoœci
placu Hallera. Wy³oniony w postêpowaniu wykonawca,
bêdzie mia³ maksymalnie 90 dni na wykonanie inwestycji.
Budowa dodatkowego wejœcia dzone s¹ przez Sto³eczny
to kolejna inwestycja, która Zarz¹d Rozbudowy Miasta.
prowadzona bêdzie na teTeraz SZRM poszukuje
renie ogrodu zoologicznego. wykonawcy nowego wejœcia,
Rozpoczê³y siê tam prace które zlokalizowane bêdzie po
przy remoncie alei g³ównej, wschodniej stronie ZOO. Pokoñczy siê budowa wybiegu wstanie tam budynek kasowy
dla panter œnie¿nych, a rein- wraz z obrotowymi bramkami
trodukowane ¿ó³wie b³otne na wejœciowymi oraz furtk¹ dla
jesieni zyskaj¹ nowy dom. osób niepe³nosprawnych.
Wszystkie inwestycje prowa-

System bramek wejœciowych
bêdzie wyposa¿ony w kontrolê
dostêpu. Ich otwieranie bêdzie
siê odbywa³o za pomoc¹
czytnika biletów, a w sytuacjach
awaryjnych przyciskiem z
budynku kasowego.
Forma budynku kas nawi¹zywaæ bêdzie do licznych na
terenie ogrodu pawilonów
drewnianych, w tym pawilonów
przy g³ównym wejœciu od strony
ul. Ratuszowej. W jego wnêtrzu
oprócz kas znajdzie siê niewielkie

zaplecze socjalne i sanitarne,
a wszystkie pomieszczenia
bêd¹ klimatyzowane.
W postêpowaniu przetargowym
najistotniejsza jest cena, która
stanowi 60% wagi kryteriów.
Drugim z mierników bêdzie
termin wykonania zamówienia.
Oferenci mog¹ wskazaæ czas
realizacji budowy od 60 do
90 dni. Zwyciêzca przetargu
bêdzie zobowi¹zany przyst¹piæ do prac niezw³ocznie po
podpisaniu umowy.
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Imaginary Landscape
Ogl¹daj¹c wystawê prac Kuby Janysta w Galerii 81o
uczestniczymy w swoistym eksperymencie prze³o¿enia
dŸwiêków otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci na formê
obrazu. Inspiracj¹ do tego eksperymentu by³a muzyka
Johna Cage’a.

Tematem przewodnim wystawy Imaginary Landscape,
która 22 kwietnia zosta³a
otwarta w praskiej Galerii 81o
jest, jak sam tytu³ wskazuje,
wyobra¿ony krajobraz. Pojêcie to jest wieloznaczne. Z
jednej strony odnosi siê do
krajobrazu zewnêtrznego, który
odbiorcy jest narzucony.
Z drugiej strony ³¹czy siê z
rzeczywistoœci¹ wewnêtrzn¹,
czyli z naszymi emocjami,
uczuciami i wyobra¿eniami.
Jest jeszcze trzeci krajobraz
– sfera szumu informacyjnego,
ha³as treœci, nat³ok otaczaj¹cych nas dŸwiêków i
obrazów.
Twórczoœæ Kuby Janysta,
zaprezentowana w Galerii
81o jest w³aœnie prób¹ krytycznego ujêcia tego ha³asu
informacyjnego poprzez zmaterializowanie go w postaci
konkretnych obrazów. Mo¿na
wiêc powiedzieæ, ¿e wystawa
Imaginary Landscape jest swego rodzaju eksperymentem,
a widzowie s¹ tego eksperymentu nie tylko uczestnikami,
ale wrêcz inicjatorami.
Kuba Janyst, absolwent
Wydzia³u Architektury Politechniki Krakowskiej (2005)
oraz College of Art. And
Architecture University of
Tennessee, w swojej malarskiej twórczoœci nie czerpie

wy³¹cznie z fascynacji architektur¹, ale raczej muzyk¹.
Wychodzi od dŸwiêków. Nie
s¹ to jedynie wspomniane
szumy komunikacyjne i ha³as
treœci, ale te¿ konkretne
dŸwiêki muzyczne. Interesuje
go przede wszystkim muzyka
elektroniczna.
- Najpierw s³yszê obraz,
a dopiero potem malujê –
mówi artysta. – Innymi s³owy,
realizujê dŸwiêki w formie
wizualnej.
Kuba Janyst nawi¹zuje w
swoich pracach do twórczoœci
amerykañskiego kompozytora
muzyki wspó³czesnej Johna
Cage’a (1912-1992), a szczególnie do utworu „Imaginary
Landscape No 4” na 12 radioodbiorników obs³ugiwanych
przez 24 osoby, reguluj¹ce
d³ugoœæ fal oraz g³oœnoœæ.
John Cage lubi³ eksperymentowaæ z dŸwiêkiem i zapisem
partytury. Lubi³ te¿ ekstrawaganckie realizacje, czego przyk³adem mo¿e byæ Tacet 4’33’’
czyli 4 minuty i 33 sekundy ciszy
„granej” przez bezczynnie
siedz¹c¹ orkiestrê.
- Eksperyment doprowadzi³
do powstania tych obrazów i
ka¿dy obraz jest eksperymentem – wyjaœnia Kuba
Janyst.
Wszystko zale¿y bowiem
od odbiorcy: ile czasu po-

œwiêci obrazom z³o¿onym z
barwnych geometrycznych
kresek, jak na nie spojrzy.
Nie nale¿y siê spieszyæ ani
zniechêcaæ, jeœli obraz nie
chce nam od razu pokazaæ,
co tak naprawdê znajduje
siê za warstw¹ setek linii.
Czasem ulegamy z³udzeniu
optycznemu, gdzie d³ugie
wpatrywanie daje nieoczekiwane efekty. Dzieje siê tak na
przyk³ad w przypadku dwóch
obrazów, na których, w g³êbszej warstwie przedstawione
s¹ okrêgi. Kiedy przeniesiemy wzrok na obraz wisz¹cy
obok, te¿ widzimy okr¹g,
mimo ¿e go tam nie ma.
Wychodzenie od dŸwiêków
daje obrazom Kuby Janysta
niesamowit¹ wieloznacznoœæ. Poza tym uformowanie
obrazów, w pozycji poziomej,
pionowej czy skoœnej, a tak¿e
takie elementy, jak natê¿enie
czy k¹t padania œwiat³a, daje
widzowi nieskoñczenie wiele
mo¿liwoœci odbioru.
Niezwykle ciekawa jest te¿
technika, któr¹ opracowa³ Kuba
Janyst. Artysta nie u¿ywa
pêdzla, lecz nak³ada akrylow¹ farbê na p³ótno krawêdzi¹ szpachli. Ka¿dy obraz to
od 15 do 20 tysiêcy takich
na³o¿eñ. Wielokrotne dok³adanie farby, „zagêszczanie”,
powoduje, ¿e obraz sk³ada
siê z wielu wypuk³ych linii,
uk³adaj¹cych siê jakby w
drgaj¹ce fale dŸwiêkowe.

- To, jak te obrazy wyeksponowane s¹ dzisiaj, to tylko
jeden z mo¿liwych wariantów
– mówi kuratorka wystawy,
dr Julia Lewandowska. – Od
widzów zale¿y, jak¹ drogê

wybior¹, aby je obejrzeæ. W
ka¿dym wypadku odbiorcy staj¹
siê wspó³twórcami artystycznego wydarzenia, bo ka¿da
wybrana œcie¿ka prowadzi do
zupe³nie innych emocji.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowany przez
Tomasza Bogackiego, z³o¿ony dnia 7 marca 2017 r. i zmieniony dnia 27 marca 2017 r., w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci elektroenergetycznej SN
15 kV na dz. nr ew. 53 z obr. 4-16-01 przy ul. P³ochociñskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ w Warszawie, ul. Równoleg³a 4A, 02-235
Warszawa, reprezentowanej przez Wies³awa Chrustowskiego, z³o¿ony dnia 16 marca 2017 r.,
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej
dystrybucyjnej œredniego ciœnienia (max. ciœ. robocze MOP = do 0,5 MPa) na dz. nr ew. 38/13, 38/7
z obr. 4-16-22 przy ul. Chudoby i w drodze dojazdowej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ w Warszawie, ul. Równoleg³a 4A, 02-235
Warszawa, reprezentowanej przez Zbigniewa D¹browskiego, z³o¿ony dnia 16 marca 2017 r.,
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci
gazowej œredniego ciœnienia PE φ 40mm L=65,0 m, na czêœci dz. nr ew. 4/6 z obr. 4-02-07
przy ul. Chlebowej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni
(licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców
do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197. Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po
up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl
i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Po¿ar w Choszczówce
Kolejny pustostan sp³on¹³ w Choszczówce. Przyczyny po¿aru ustala policja.

Z 9 na 10 kwietnia oko³o
pó³nocy s¹siedzi zauwa¿yli
ogieñ w budynku przy ulicy Piwoniowej. P³on¹³ przedwojenny,
piêtrowy dom nale¿¹cy do
rodziny Brachów. Budynek od
kilku lat nie by³ zamieszkany
przez w³aœcicieli, wykorzystywany by³ tylko rekreacyjnie.
Zaalarmowana stra¿ po¿arna
szybko ugasi³a ogieñ. Jednak
oko³o godziny 4 nad ranem
po¿ar wybuch³ na nowo.
Tym razem przyjecha³y dwa
samochody gaœnicze GCBA.
Mimo sprawnej akcji z wykorzystaniem podnoœnika hydraulicznego, z którego stra¿acy
podawali pr¹d wody na pal¹cy

Wystawê obrazów Kuby
Janysta „Imaginary Landscape”
w Galerii 81o przy ul. K³opotowskiego 38 lok. 5 mo¿na
ogl¹daæ do 26 maja 2017 roku.
Joanna Kiwilszo

siê dach, wnêtrze domu
sp³onê³o niemal zupe³nie.
Przyczyny po¿aru na razie
nie s¹ znane – ustala je policja.
Budynek by³ raczej w dobrym
stanie, ale jak mówi rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
ryzyko wyst¹pienia po¿aru
wzrasta, kiedy nie ma na miejscu
dbaj¹cych o dom w³aœcicieli.
Dziwne jest jednak to, ¿e
ugaszony ju¿ po¿ar wybuch³
ponownie po kilku godzinach.
- Zdarza siê, ¿e po ugaszeniu i
sprawdzeniu, czy wszystkie elementy zosta³y ugaszone, zostaje
jednak zarzewie ognia – t³umaczy
rzecznik prasowy KM PSP.
Mo¿liwe, ¿e tak by³o w tym
przypadku. Nie mo¿na jednak
wykluczyæ podpalenia. Znajduj¹ca siê w atrakcyjnym miejscu
nieruchomoœæ wystawiona
JK
by³a na sprzeda¿.
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£adniej! - czyli warszawska uchwa³a krajobrazowa
Od 5 czerwca rozpoczn¹ siê konsultacje spo³eczne
warszawskiej uchwa³y krajobrazowej. Zapraszamy do
zapoznania siê z g³ównymi za³o¿eniami tego dokumentu,
który uporz¹dkuje przestrzeñ naszego miasta.
Wygl¹d naszego otoczenia pisów dotycz¹cych reklamy
i sposób jego ukszta³towania zewnêtrznej, nak³adania op³at
maj¹ kluczowy wp³yw na za umieszczanie noœników
jakoœæ ¿ycia i decyduj¹ o reklamowych widocznych w
tym, jak czujemy siê w danej przestrzeni publicznej i karaprzestrzeni. Estetykê Warszawy nia inwestorów nieprzestrzei innych polskich miast szpec¹ gaj¹cych tych przepisów. –
od lat wielkoformatowe p³achty Przygotowujemy narzêdzie,
na elewacjach i niskiej jakoœci które pozwoli skutecznie
szyldy. Nadmierne „rozpano- zadbaæ o estetykê naszego
szenie” siê reklam w prze- miasta – mówi Renata Kastrzeni budzi uzasadniony znowska, zastêpca Prezyprotest mieszkañców i orga- denta m.st. Warszawy. Chcemy okreœliæ zasady donizacji spo³ecznych.
Do 2015 r. samorz¹dy tycz¹ce reklam, szyldów,
mia³y bardzo ograniczone ma³ej architektury i ogrodzeñ.
Warszawa kilka dni po
mo¿liwoœci walki z nielegalnymi i szpec¹cymi reklamami. wejœciu w ¿ycie ustawy we
Sytuacjê zmieni³o dopiero wrzeœniu 2015 r. przyjê³a g³ouchwalenie Ustawy o zmianie sami radnych stosown¹
niektórych ustaw w zwi¹zku uchwa³ê i rozpoczê³a prace
ze wzmocnieniem narzêdzi nad regulacjami, które bêd¹
ochrony krajobrazu, czyli obowi¹zywa³y na terenie
tzw. „ustawy krajobrazowej”, ca³ego miasta. Prace te zmiepowsta³ej z inicjatywy Prezy- rzaj¹ do koñca, tak, aby od 5
denta RP Bronis³awa Komo- czerwca projekt warszawskiej
rowskiego. Dokument ten uchwa³y krajobrazowej móg³ byæ
wprowadzi³ istotne zmiany w ju¿ konsultowany z mieszkañcami.
szeregu ustaw, daj¹c samo- W ramach konsultacji sporz¹dom narzêdzia do skutecz- ³ecznych, odbywaj¹cych siê pod
niejszej ochrony przestrzeni, has³em „£adniej!”, wydamy
m.in. poprzez mo¿liwoœæ przewodnik po uchwale, który
uchwalania lokalnych prze- u³atwi zrozumienie jej zapi-

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
28.04 (pi¹tek) godz. 19.00 - Aran¿acje florystyczne w bieli
– warsztaty florystyczne. Jak po³¹czyæ zieleñ i biel? Do
czego wykorzystaæ m³ode pêdy? Jak kompozycj¹ podkreœliæ
rangê uroczystoœci? Mog¹ to byæ dekoracje komunijne,
aran¿acje wystroju wnêtrza i sto³u na ró¿ne okazje: rodzinny
obiad, wiêksze przyjêcie lub po prostu na powitanie lata.
Jak natura mo¿e nam pomóc ubraæ stó³? Dowiecie siê
podczas warsztatów. Op³ata 70 z³.
29.04 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
Mali Einsteini – temat: Kierunek – Australia. Doœwiadczenia
i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,
II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.
Skok na sztukê czyli wehiku³em przez sztukê polsk¹. Historia
sztuki dla najm³odszych (7-11 lat). Temat: Stanis³aw Ignacy
Witkiewicz. Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³.
uTKANA sobota – warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych.
Godz. 9.30-13.30. Op³ata 50 z³.
29.04 (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla
doros³ych. Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.
13.05 (sobota) - Przed-Nocka Muzeów w Domu Kultury „Zacisze”:
Godz. 15.30 warsztaty scenograficzne z Miko³ajem Malesz¹.
Liczba miejsc jest ograniczona, obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.
Godz. 17.30 otwarcie wystawy w galerii DK Zacisze i spektakl
pt. „Plastuœ” w wykonaniu Teatru Wariacja.
Projekt jest adresowany do dzieci i obejmuje warsztaty
robienia scenografii, otwarcie wystawy „Œwiat Miko³aja” –
obrazy Miko³aja Maleszy oraz spektakl pt. „Plastuœ” w
wykonaniu Teatru Wariacja.
Plastusia zna wiêkszoœæ dzieci – to plastelinowy ludzik, który
mieszka w piórniku pewnej bardzo ma³ej dziewczynki. Ka¿de
dziecko marzy o takim Plastusiu. Ka¿de dziecko chcia³oby
mieæ takiego towarzysza i milusiñskiego przyjaciela podczas
swoich pierwszych dni w szkole. Plastuœ jest równie¿ bohaterem spektaklu, który w tym dniu zagraj¹ aktorzy Teatru
Wariacja. Ale ten spektakl bêdzie inny ni¿ wszystkie. Dlaczego? Poniewa¿ dzieci same zrobi¹ do niego scenografiê!
Bêdzie spotkanie z aktork¹ Lidi¹ Sycz i warsztaty scenograficzne z Miko³ajem Malesz¹. Dzieci pos³uchaj¹ muzyki i
poznaj¹ atmosferê spektaklu, a póŸniej spróbuj¹ swoich si³
w przygotowaniu scenografii do „Plastusia”. Miko³aj Malesza
– malarz, scenograf, artysta – powie, jakie s¹ zasady budowania
scenografii, o czym trzeba pamiêtaæ tworz¹c j¹, na co
nale¿y zwróciæ uwagê i jakich materia³ów u¿yæ. Scenografia
wykonana podczas warsztatów bêdzie gra³a w spektaklu.
Nie co dzieñ coœ takiego siê zdarza. Takie rzeczy tylko podczas
Przed-Nocy Muzeów w Domu Kultury Zacisze.

sów i efektów, jakie przynios¹.
Zorganizujemy równie¿ debaty,
spotkania i dy¿ury, podczas
których bêdziemy odpowiadaæ
na pytania i zbieraæ opinie na
temat tego projektu. Ju¿ dziœ
zapraszam wszystkich do zapoznania siê z za³o¿eniami
naszej uchwa³y – mówi Marlena Happach, dyrektora Biura
Architektury i Planowania
Przestrzennego.
Warszawska uchwa³a krajobrazowa bêdzie regulowaæ
kwestie dotycz¹ce reklam,
szyldów, ma³ej architektury
oraz ogrodzeñ. Usystematyzuje
wielkoœci szyldów i reklam,
okreœli ich dopuszczalne typy
oraz miejsca, w których mog¹
byæ sytuowane.
Projekt zak³ada m.in. ¿e
szyldy bêdzie mo¿na umieszczaæ tylko w strefie parteru
budynków (z nielicznymi wyj¹tkami), w taki sposób, by nie

przes³ania³y cennych detali
architektonicznych, zaœ tzw.
szyldy semaforowe nie bêd¹
mog³y przekraczaæ okreœlonych wymiarów.
Noœniki reklamowe bêd¹
mog³y byæ stosowane jedynie
wzd³u¿ konkretnie wyznaczonych
ci¹gów komunikacyjnych.
Ograniczona zostanie mo¿liwoœæ
sytuowania wyœwietlaczy i
ekranów reklamowych, a
noœniki na budynkach i
budowlach bêd¹ mog³y byæ
umieszczane tylko w œciœle
okreœlonych sytuacjach – np.
siatki reklamowe, okrywaj¹ce
rusztowania, tylko na krótki
okres, zaœ inne reklamy tylko
na œlepych œcianach o charakterze technicznym.
Do poprawy jakoœci krajobrazu przyczyni siê równie¿
uporz¹dkowanie sytuowanych
na terenach publicznych
obiektów ma³ej architektury,

takich jak ³awki, s³upki i kosze
na œmieci. W projekcie ustawy
znajd¹ siê zapisy dotycz¹ce
palety materia³ów, z których
bêdzie mo¿na je wykonywaæ.
Zostan¹ tak¿e wprowadzone
regulacje, dotycz¹ce grodzenia.
Zapisy okreœl¹ dopuszczaln¹
wysokoœæ i a¿urowoœæ ogrodzeñ, wska¿¹ materia³y, z
jakich powinny byæ wykonane
(od strony przestrzeni publicznych jako niew³aœciwe zostan¹
np. wskazane ogrodzenia z
blachy fa³dowej i betonowych
prefabrykatów). Uchwa³a
wykluczy mo¿liwoœæ grodzenia projektowanych jako
otwarte osiedli z okresu
PRL, a tak¿e przegradzania
przez wspó³czesne kompleksy mieszkaniowe ci¹gów
pieszych pomiêdzy przestrzeniami publicznymi lub
ci¹gów wyznaczonych w
planach miejscowych.

- Chcemy zatrzymaæ degradacjê przestrzeni. Mieszkañcy
Warszawy chc¹ i mog¹ mieszkaæ ³adniej. Proponowana
uchwa³a krajobrazowa umo¿liwi rozpoczêcie wprowadzania
przynajmniej niektórych oczekiwanych od dawna zmian. Po
jej wdro¿eniu powinny znikn¹æ
ra¿¹ce w wielu miejscach noœniki reklamowe, a szyldy bêd¹
harmonijniej komponowaæ siê
z budynkami, na których siê
znajduj¹ – dodaje Wojciech
Wagner, zastêpca dyrektora
Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego.
Po zakoñczeniu konsultacji
projekt warszawskiej uchwa³y
krajobrazowej zostanie poddany ponownej analizie, a
nastêpnie, zgodnie z ustaw¹,
po przejœciu procedury
uzgodnieñ i wy³o¿enia publicznego, trafi pod obrady
Rady m.st. Warszawy.
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No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów
www.e-maestro.eu
OPONY - Atrakcyjne ceny
tel. 665-007-515

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA
ul. Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
ginekolog, psychiatra
US£UGI
ADWOKAT JOANNA LIPKA
przyjmuje ju¿ na Grochowie przy
ul. Grenadierów 12 umowy,
odszkodowania rozwody,
alimenty nieruchomoœci,
spadki sprawy karne i inne
tel. 517-355-662
• Drzwi antyw³amaniowe

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

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

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

AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
ROLETY dzieñ/noc
507-930-069
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZABUDOWY balkonowe
514-165-445
PRACA
PRACA: Doradca ds. Obs³ugi
Klienta. Zadzwoñ: 666-359-224.
Czekamy na Ciebie!
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

Pomó¿ organizmowi rozwi¹zaæ problem z:
zakwaszeniem, nadwag¹, nadciœnieniem,
cholesterolem, cukrzyc¹.
Szukasz pracy dodatkowej?
ZOSTAÑ NASZYM PARTNEREM - tel. 602 267 377

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

Historia ko³em siê toczy
Przedwojenny minister Beck
w obliczu wojny nie wierzy³,
¿e Rosjanie zaatakuj¹. Jego
i wczeœniej Pi³sudskiego, jak
to nazwaæ … zaufany, Tadzio
Kobylañski … oczywiœcie,
szlachcic, ziemianin, co wa¿ne z przedziwnym stopniem:
nadetatowy major ze starszeñstwem, ikona polskoœci,
tak namiesza³ w g³owach
ówczesnych wa¿nych, ¿e
wschód Polski zosta³ kompletnie nieprzygotowany do
agresji Sowietów. Kobylañski
by³ rosyjskim p³atnym szkodnikiem i szpiegiem. £atwo
zwerbowany za d³ugi karciane
i wstyd za upodobanie do tej
samej jak¿e mêskiej p³ci. Inne
ministerstwa te¿ by³y nas¹czone „Kobylañskimi”. Historia
lubi siê powtarzaæ, a brak
wyci¹gniêtych wniosków z
historii oznacza zgubê narodu,
proszê cacanych patriotów,
ludzików zielonych ze znakiem Polski Walcz¹cej od
2015 roku, medialnych
przemawiaczy, pos³ów, senatorów, ministrów obroñców
popiersi, pomników, krzy¿y,
nienarodzonych p³odów, a
z³oœæ wy³adowuj¹cych i
swoje oburzenie na kobietach,
dzieciach poprzez ustawy z
piek³a rodem. Zauwa¿yliœcie,
drodzy Pañstwo, jak ma³o
wœród nas jest ludzi szczêœliwych, którzy dotarli do
prawdy, a jak wielu przyby³o
oburzonych i obroñców
tego, czego jeszcze nie ma,
a jest coraz bli¿ej?
W przestrzeni publicznej
pojawi³o siê has³o odpowiedzialnego rozwoju. Na czyj

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:
26, 27, 28, 29 kwietnia
2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 maja
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

koszt i odpowiedzialnoœæ
pytam? Has³o to ³¹czy siê z
okreœleniami za darmo i kasa
do rêki za nic. Populizm dotyczy tak¿e przyrody. Widaæ
to na przyk³adzie populacji
dzików i szczurów w naszych
miastach i obrze¿nych
wsiach.
Jak dziki, kojarzone od
wieków z lasem, puszcz¹ i
kniejami nagle znalaz³y siê
pod naszymi oknami? Ano z
prostego braku odpowiedzialnoœci i g³upoty. Wyrzucanie
odpadków przez okno lub w
pobli¿u okien t³umaczone
trosk¹ i dokarmianiem „g³odnych zwierz¹tek” powinno byæ
dotkliwie finansowo karane za
sprowadzenie zagro¿enia w
ruchu drogowym i epizootyczne
nara¿enie ludzi na choroby
zakaŸne. Jednorazowe dokarmienie dzików oznacza na
zawsze. Te zwierzêta od tego
momentu do koñca ich ¿ycia
bêd¹ odwiedza³y trawnik w
œrodku osiedla, na którym nieodpowiedzialny debil wysypa³
podgni³e kartofle przywiezione
z miejsca urodzenia czêsto
setki kilometrów st¹d. Du¿o
wiêkszym problemem jest

szczur wêdrowny, który w
ma³ych populacjach ¿y³ przed
powstaniem miast. Dzisiejsze
góry ¿arcia w odpadkach w
supermarketach i œmietnikach,
parkach, bulwarach nad
Wis³¹ daj¹ ¿ycie szczurom
za darmo.
Miasto Warszawa pieniêdzmi mieszkañców wydaje wierzcie mi - powa¿ne kwoty

na od³awianie dzików, deratyzacjê - czyli odszczurzanie
i nieujawnione szkody i leczenie chorób zakaŸnych
roznoszonych przez szkodniki.
Widzê, jak mocno dzia³aj¹
wieœniacze geny pañszczyŸnianych przodków, co nic nie
mieli nawet u tych, co je maj¹.
Z t¹ tradycj¹ ³atwo kraœæ i
okradaæ, ³atwo ok³amywaæ,
rozbijaæ butelki po piwie w
parku, sikaæ w windzie czy
rzucaæ pety byle gdzie. Aliœci
jak oplem w kredycie bez OC
uderzy siê w dzika na ulicy to
czy nie ma prawa obudziæ siê
„s³uszny” gniew - jak ONI
mogli na to pozwoliæ. Oni i
oburzeni.
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ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. j. t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm. j. t.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie ul. Klasyków 36, w imieniu którego
wystêpuje Pe³nomocnik MARKO-BIS Wanda Markowska, z³o¿onego 29 marca 2017 r., w sprawie
zmiany decyzji nr 68/CP/2016 z 28.12.2016 r. ustalaj¹c¹ warunki i szczegó³owe zasady
zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci kanalizacji
œciekowej t³ocznej DN60-400 Lca 300 m w ul. Klasyków - w rejonie wiaduktu kolejowego nad
torami Warszawa - Gdañsk w Warszawie na terenie Dzielnicy Bia³o³êka zlokalizowanej na
dzia³kach o nr ew. 15/4, 15/5, 15/6, 16/6, 14/7, 14/8, 14/10, 1/19, 1/20 w obrêbie 4-04-07;
nr ew. 1/2, 1/3, 9/7 z obrêbu 4-04-06;
nr ew. 1/2, 1/5, 3/5 w obrêbie 4-04-12 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy w
zakresie dopisania dzia³ki nr ew. 1/31 z obrêbu 4-04-07.
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.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WNIOSKU
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia
o zmianie wniosku w dniu 14 marca 2017 r. oraz 22 marca 2017 r., przez inwestora – Polsk¹
Spó³kê Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ w Warszawie, ul. Równoleg³a 4A, 02-235 Warszawa,
reprezentowan¹ przez Agnieszkê Grzesiak, w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej gazu ziemnego œredniego ciœnienia – urz¹dzenie
podziemne z przy³¹czami – ETAP 1, na dz. nr ew. 16/17, 16/5, 16/20, 16/21, 22, 23, 3/4 z obrêbu
4-17-03, dz. nr ew. 88/26, 88/1, 88/16, 88/15, 88/14, 88/13, 88/3, 88/25, 88/12, 88/5, 88/27, 61/6,
61/2, 62/5, 62/7, 62/6, 62/2, 62/3 z obrêbu 4-17-02, dz. nr ew. 1/9, 14/3, 1/6, 60/2, 1/10, 1/11, 1/12,
1/13, 1/14, 1/1, 65/18, 65/5, 36/9, 36/16, 36/10, 36/11, 36/12, 36/14, 27/3, 27/4, 27/1, 27/5, 27/6,
27/7, 27/8, 64/10, 64/8 z obrêbu 4-17-07 przy ul. Na Prze³aj, Œlepej, £azanowickiej, Braniewskiej,
Wadowickiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, w nastêpuj¹cy sposób:
- wy³¹czenie dz. nr ew. 94/15 z obr. 4-17-02 oraz dz. nr ew. 65/17 z obr. 4-17-07.
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.

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy
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Miasto dla biznesu i mieszkañców
Wspó³czesne miasta pe³ni¹ wielorakie funkcje – przede wszystkim maj¹
zapewniæ odpowiedni komfort i jakoœæ
¿ycia swoim mieszkañcom. S¹ one
jednak tak¿e czêsto siedzibami ró¿nych
instytucji, jak równie¿ istotnymi elementami gospodarczego krwioobiegu
swojego kraju, a nawet ca³ego regionu.
Dlatego podczas mojej ostatniej wizyty
z zainteresowaniem obserwowa³em
rozwi¹zania stosowane we Frankfurcie
nad Menem, a swoimi spostrze¿eniami
chcê siê podzieliæ z Czytelnikami.
Pierwsze skojarzenia, jakie pojawiaj¹
siê w przypadku miasta Frankfurt, to:
centrum finansowe, jeden z najwiêkszych portów lotniczych œwiata, siedziba
Europejskiego Banku Centralnego,
znane centrum wystawiennicze. Mog³oby

siê wydawaæ, ¿e miasto tak zorientowane
na biznes nie do koñca wywi¹zuje siê ze
swojej roli s³u¿ebnej wobec mieszkañców.
Muszê jednak stwierdziæ, ¿e jest dok³adnie odwrotnie. Oprócz drapaczy chmur
znajduje siê tam wiele miejsc do odpoczynku i rekreacji. Sam brzeg rzeki Men
zagospodarowany zosta³ w taki sposób,
aby koncentrowa³a siê tam aktywnoœæ
mieszkañców – s¹ wiêc œcie¿ki rowerowe,
a tak¿e pokryte traw¹ nabrze¿a, na
których mo¿na urz¹dziæ piknik, poczytaæ ksi¹¿kê czy pograæ w badmintona.
W³aœnie ta zieleñ i swobodny dostêp do
niej s¹ szczególnie urzekaj¹ce. Do tego
dochodzi ciekawa architektura mostów,
które s¹ kolorowe i tak zaprojektowane,
¿e sprawiaj¹ wra¿enie „ma³omiasteczkowych”. Okolice wokó³ siedziby

Europejskiego Banku Centralnego urz¹dzone s¹ w dosyæ zaskakuj¹cy sposób –
wype³nia je zieleñ, znajduje siê tam
wiele drzew, mo¿na te¿ skorzystaæ z
si³owni plenerowej.
Transport, jak to zazwyczaj ma
miejsce w Niemczech, zorganizowany
jest wokó³ zintegrowanych sieci kolei
miejskich i metra. Co ciekawe, ogromne
lotnisko we Frankfurcie oddalone jest od
centrum miasta o dwa przystanki kolej¹.
Przejazd zajmuje wiêc zaledwie kilkanaœcie minut.
Wszystko to sprawia, ¿e ta wielka
finansowa metropolia jest funkcjonalna, a jednoczeœnie komfortowa
dla mieszkañców. Zachowana jest
równowaga funkcji miejskich. Myœlê,
¿e warto korzystaæ z tego przyk³adu

Spo³eczny obserwator

Praga zza ekranów
(zachowuj¹c stosowne proporcje –
Warszawa jest przesz³o dwukrotnie
wiêksza) planuj¹c równie¿ rozwój
naszego miasta.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy”
Ko³o
„Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

Prosto z mostu

Œwiate³ko w psim tunelu
Psi problem ujawnia siê najwyraŸniej
przedwioœniem, gdy spod œniegu zaczynaj¹ wychylaæ siê dziesi¹tki, setki psich
odchodów. Ju¿ mniej pachn¹cych, ale nadal
brudz¹cych. Psi problem trwa jednak
ca³y rok - wie o tym rodzic ka¿dego
dziecka, którego nie sposób powstrzymaæ
od biegania po osiedlowym trawniku.
Mniej wiêcej raz na miesi¹c spacer z kilkuletnim maluchem koñczy siê bowiem
doœæ nieprzyjemnym, a czasoch³onnym
czyszczeniem dzieciêcego obuwia z
brunatnej, brzydko pachn¹cej mazi.
Nic nie powstrzyma psiej fizjologii. Nic
nie zmieni te¿ jednak ludzkiej psychologii.
Gdy kilkanaœcie lat temu w Warszawie
zaczê³y pojawiaæ siê torebki na psie

odchody, przygl¹da³em siê tej akcji ¿yczliwie, choæ by³em pewien, ¿e problemu
nie rozwi¹¿e. Czêœæ w³aœcicieli da³a siê
przekonaæ do u¿ywania torebek, a czêœæ
nie. Nie mog³o byæ inaczej. Rzecz w tym,
¿e by³a to inicjatywa urzêdników, a nie
w³aœcicieli psów. A psie odchody to nie
decybele ani dziura ozonowa. Zmniejszenie ich liczby - powiedzmy - dwukrotnie
nie redukuje problemu proporcjonalnie
dwukrotnie. Problem zafajdanej podeszwy
dzieciêcego butka pozostaje praktycznie
taki sam. Odchodów na publicznych
trawnikach, o chodnikach nie wspominaj¹c, nie powinno byæ wcale.
Dlatego bardzo siê ucieszy³em, gdy
w projektach zg³aszanych do bud¿etu

partycypacyjnego znalaz³em wreszcie racjonalny sposób rozwi¹zania psiego problemu. W tym roku zg³oszono (w ca³ej
Warszawie) oko³o trzydziestu projektów
wybiegów dla psów. Widaæ, ¿e s¹ to projekty wymyœlane przez zaprzysiêg³ych
psiarzy: pe³no w nich p³otków, równowa¿ni, pochylni, s³upków i rozmaitych
atrakcji do obw¹chiwania. I bardzo dobrze.
Wiêkszoœæ projektów zawiera postulat
sprz¹tania odchodów po psie i wyrzucania ich do kosza. Nie wykracza to poza
dotychczasowe rozwi¹zania torebkowe,
które nie okaza³y siê skuteczne.
Natomiast autorzy bodaj jednego
projektu zaproponowali stworzenie na
terenie wybiegu miejsca o powierzchni

Praski folwark

Komplikacje zmian
Jednostki bud¿etowe i wydzia³y urzêdu
dzielnicy Praga Pó³noc wesz³y w okres
przemian organizacyjnych, dostosowuj¹cych ich struktury do potrzeb pe³nionych funkcji i zadañ na rzecz pra¿an. W
fazê przeobra¿eñ, zorientowanych g³ównie na poprawê efektywnoœci i jakoœci
realizowania ich statutowych misji.
W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów
dzielnica jest najwa¿niejszym typem
wspólnoty samorz¹dowej. To w³aœnie w³adze
dzielnicowe i przedstawiciele jednostek
bud¿etowych s¹ najbli¿ej mieszkañców,
którzy szukaj¹ u nich pomocy we wszystkich sprawach. Nadzieje i oczekiwania
mieszkañców powoduj¹, ¿e misja dzielnicy ewaluuje w kierunku instytucji odpowiedzialnej za wszystkie aspekty ich
losu i bytu. Kompleksowe podejœcie do
zarz¹dzania rozwojem sta³o siê nakazem
chwili. Dlatego te¿ zmiany biurokratycznego zarz¹dzania s¹ nieuniknione.
Niestety, s¹ równie¿ oponenci zmian
- najwiêksza jednostka bud¿etowa w
dzielnicy Praga Pó³noc – ZGN. Jednostka,
która nie podlega prawom konkurencji
rynkowej, a szkoda, uwzglêdniaj¹c koszty
zarz¹dzania zasobem komunalnym m.st.
Warszawy! Jednostka, która nie ma obiektywnych mechanizmów, wymuszaj¹cych
d¹¿enie do redukowania kosztów dzia³alnoœci
oraz zwiêkszania efektywnoœci dzia³ania.
W myœl za³o¿eñ New Public Management
sensem funkcjonowania instytucji publicznej jest skuteczne i efektywne realizowanie celów. Ocenie w znaczeniu
przedmiotowym i ekonomicznym podlegaæ powinny odnotowywane na tym
polu wyniki. Dla ich osi¹gania niezbêdne

s¹ nie tylko wysokie kompetencje merytoryczne na wszystkich poziomach
funkcjonowania, ale tak¿e chêæ i mo¿liwoœæ
podejmowania przedsiêbiorczych decyzji
i dzia³añ, zw³aszcza na stanowiskach kierowniczych. Efektywnoœæ, skutecznoœæ i
gospodarnoœæ w zaspokajaniu potrzeb
spo³ecznoœci lokalnej oraz za³atwianiu
spraw indywidualnych osób w sposób
profesjonalny, rzetelny, skuteczny, w trybie
i terminach, okreœlonych przepisami prawa,
przy gospodarnym wykorzystaniu
œrodków znajduj¹cych siê w dyspozycji to podstawowe parametry oceny.
Efektywna realizacja tej misji wymaga
podejmowania dzia³añ. Czy¿by barier¹
utrudniaj¹c¹ przygotowanie i wdro¿enie
zmian jest bariera deficytu kompetencji
merytorycznych na poziomie zarz¹dzania
jednostk¹, a mo¿e bariera sztywnoœci
organizacyjnej? Czy ma³a podatnoœæ organizacji na zmiany jest spowodowana
przez obowi¹zuj¹ce regulacje nieformalne?
Zgodnie z &7 Statutu ZGN Dzielnicy
Praga Pó³noc: Dyrektor Zak³adu realizuje
dzia³ania okreœlone w statucie w imieniu
m.st. Warszawy, w granicach pe³nomocnictwa
udzielonego przez Prezydenta m.st.
Warszawy – i przed nim te¿ odpowiada.
Co ciekawe, najwiêkszy procent skarg
mieszkañców naszej dzielnicy, dotyczy
w³aœnie dzia³alnoœci ZGN, na którego
pracê wbrew panuj¹cej opinii zarz¹d
dzielnicy ma bardzo niewielki wp³yw.
Czy tak trudno zrozumieæ, ¿e celem
zmian jest sprawniejsze pod wzglêdem
jakoœci wype³nianie przez jednostkê jej
misji? Warunkiem uzyskania wysokiej
efektywnoœci jest zharmonizowanie

16 m. kw. „w którym psy mog¹ siê za³atwiæ”. Rodzaj piaskownicy - tak, jak siê
to robi w cywilizowanych miastach. ¯adnych torebek, oczekiwania od ludzi, ¿e
prze³ami¹ wstyd albo lenistwo schylaj¹c
siê po psi¹ kupkê. Po prostu wyznaczone miejsce, sprz¹tane ka¿dej nocy przez
w³aœciwe s³u¿by (to warunek sukcesu).
Zg³oszenie tego pomys³u przez samych
psiarzy daje nadziejê na sukces. Je¿eli zaœ
to rozwi¹zanie siê sprawdzi, to oczekujê od
w³adz miasta wprowadzenia go systemowo
we wszystkich dzielnicach - nie tylko tam,
gdzie przeforsowali go w³aœciciele psów.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Jeszcze kilka miesiêcy pozosta³o do
oddania do u¿ytku Trasy Œwiêtokrzyskiej.
Choæ inwestycja, poza wycink¹ czêœci
Parku Micha³owskiego oraz likwidacj¹
ogródków dzia³kowych za Dworcem
Wschodnim nie da³a siê póki co a¿ tak
mocno w koœæ mieszkañcom naszej
dzielnicy, wraz z postêpem prac widaæ
faktyczn¹ skalê nowo budowanej ulicy.
Dwa, a na projektowanych skrzy¿owaniach nawet trzy pasy ruchu w obu
kierunkach, terenoch³onnoœæ ulicy, a
tak¿e ³agodny przebieg ³uków skrêtu,
ka¿¹ s¹dziæ, ¿e mimo zapewnieñ
drogowców, nowa arteria bêdzie mia³a
charakter wybitnie przelotowy. O jej
antymiejskoœci (w kontraœcie do lansowanej tezy o budowie ulicy miejskiej)
œwiadcz¹ jednak najbardziej wznoszone
w okolicach Alei Tysi¹clecia 151 i ulicy
Kijowskiej kilkumetrowej wysokoœci
ekrany akustyczne. Tu¿ przed œwiêtami
oczom zaskoczonych mieszkañców
zaczê³a ukazywaæ siê konstrukcja
akustycznej œciany, która w teorii ma
chroniæ przed ha³asem, a w praktyce na
odcinku kilkuset metrów, w samym
sercu œródmiejskiej tkanki, stanowiæ
bêdzie barierê nie do pokonania.
Wydawa³oby siê, ¿e na kanwie negatywnych doœwiadczeñ wyniesionych
chocia¿by z ulicy Wo³oskiej drogowcy
dwa razy zastanowi¹ siê, nim zaczn¹
budowaæ ekrany. Nic bardziej mylnego.
Na obszarze poddawanej procesom
rewitalizacyjnym dzielnicy powstaje
œciana, która zamiast integrowaæ,
bêdzie pog³êbiaæ podzia³y i budziæ
frustracjê mieszkañców zmuszonych do
jej codziennego ogl¹dania (namacalnym efektem tych negatywnych emocji
stan¹ siê zapewne bazgro³y malowane
sprejem na ekranach).
Czy ekrany rzeczywiœcie bêd¹ chroniæ
przed ha³asem i zanieczyszczeniami?
W przypadku prostych œcian takich,
jakie budowane s¹ przy Kijowskiej,
trudno odpowiedzieæ jednoznacznie
na to pytania. Na ni¿szych piêtrach
powinno byæ nieco ciszej, jednak fala
dŸwiêkowa mo¿e oddzia³ywaæ na

wy¿ej po³o¿one lokale mieszkalne.
Wydaje siê równie¿, ¿e nieco przedwczeœnie podjêto decyzjê o budowie
ekranów. Mo¿na z tym by³o poczekaæ
do momentu dopuszczenia inwestycji
do u¿ytku i realizacji odpowiednich
badañ akustycznych. Mo¿na by³o
równie¿, analogicznie jak w przypadku Wo³oskiej, zastosowaæ cichy asfalt,
z domieszk¹ gumy. Czy Praga w tej
kwestii jest gorsza od Mokotowa?
Bior¹c pod uwagê skalê inwestycji i
zastosowane œrodki, mo¿na mieæ du¿e
w¹tpliwoœci odnoœnie zgodnoœci budowanej trasy z ide¹ rewitalizacji Pragi.
Zamiast ulicy miejskiej, ulicy ¿ywej, do
której powstania choæby na Z¹bkowskiej prowadz¹ ostatnie dzia³ania w³adz
miasta i czêœci spo³eczników, w œcis³ym
centrum Pragi, tu¿ przy Dworcu
Wschodnim powstaje szeroka arteria,
która bêdzie mocno oddzia³ywaæ na
komfort ¿ycia wielu mieszkañców.
Negatywne efekty jej realizacji w
postaci wzrostu poziomu ha³asu i
zanieczyszczeñ powietrza, oprócz
codziennego spogl¹dania na ekranowy
mur, odczujemy pewnie w nied³ugim
czasie. A mo¿na by³o tego wszystkiego
unikn¹æ, gdyby od pocz¹tku w procesie projektowania inwestycji dopuœciæ
udzia³ mieszkañców…
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Ch³odnym okiem
wielu czynników: struktur organizacyjnych,
procesów zarówno podstawowych, jak
i wspomagaj¹cych, infrastruktury
technicznej czy zasobów ludzkich. Kadra
zarz¹dzaj¹ca jednostk¹ w wiêkszym
stopniu powinna staæ siê przedsiêbiorczym
liderem ni¿ biurokrat¹.
Dobro mieszkañców naszej dzielnicy
nie powinno mieæ szyldu partyjnego.
Licz¹ siê ludzie i pomys³y, które mo¿na
wspólnie zrealizowaæ. Samorz¹d i
jednostki bud¿etowe to nie skostnia³a
struktura niepodlegaj¹ca zmianom. Nale¿y
mieæ nadziejê, ¿e przedstawiciele urzêdu
m.st. Warszawy, opracowuj¹c Wieloletni
Program Gospodarowania Mieszkaniowym
zasobem m.st. Warszawy, uwzglêdni¹
rozwi¹zania systemowe, które pozwol¹
faktycznie jednostkom bud¿etowym
realizowaæ swoj¹ misjê dla mieszkañców,
a w³adzom dzielnic umo¿liwi¹ bezpoœredni wp³yw na ich dzia³ania.
„Zmiany to proces, poprzez który
przysz³oœæ wchodzi w nasze ¿ycie”
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Tusk na bia³ym koniu
Dobrze wyre¿yserowany spektakl i
inscenizacja - tak nale¿y skwitowaæ przyjazd by³ego premiera Donalda Tuska do
Warszawy. By³a to niew¹tpliwie odpowiedŸ czêœci PO na próbê dyskredytacji
swojego lidera przez PiS. Rozgrywka pomiêdzy oboma partiami bêdzie siê zaostrza³a. PiS, po klêsce dyplomatycznej
w Brukseli, bêdzie d¹¿y³ do dyskredytacji
by³ego premiera na krajowym podwórku. Czêœæ dzia³aczy PO, zwi¹zanych z
Donaldem Tuskiem, widzi w nim herosa,
który przybêdzie na bia³ym koniu i pozwoli wróciæ im do gry. Niektórzy w
triumfalnym przyjedzie widzieli powrót
Marsza³ka z Magdeburga. Tylko jedna
ró¿nica: nie oczekiwa³a na niego Rada
Regencyjna i w³adza, ale PiS-owska prokuratura i wielogodzinne przes³uchanie
na tematy tajne i poufne, o których
opinii publiczna wiedzieæ nie powinna.
Tak jakby kogoœ obchodzi³y tajemnice
jakiejœ umowy sprzed lat bardziej ni¿
ujawnienie ca³ej polskiej agentury, funkcjonariuszy i oficerów wywiadu przez
PiS-owski IPN. Zas³ona tajnoœci powoduje,
¿e potencjalny przes³uchiwany jest
praktycznie bezbronny. Wszystko za

zamkniêtymi drzwiami, wszystko
klauzulowane. Opinia publiczna bêdzie
wiedzia³a tylko tyle, ile Ziobro minister
pozwoli. Donalda Tuska mog¹ czekaæ
ciê¿kie chwile. Wiele z jego kolejnych
pobytów w kraju bêdzie zwi¹zanych z
kolejnymi przes³uchaniami, jak nie przed
sejmow¹ komisj¹ ds. Amber Gold, to
przed kolejnymi prokuratorami. Jest wiêc
³atwym celem. Kij oczywiœcie ma dwa
koñce i ten drugi na dworcu kolejowym
pokazano. Zwolennicy by³ego premiera
gruszek w popiele zasypywaæ nie bêd¹ i
ka¿d¹ tak¹ sytuacjê bêd¹ wykorzystywaæ do kolejnych antyPiS-owskich
demonstracji. Donald Tusk nie stanie
siê jednak liderem ogólnego sprzeciwu.
Kalendarz wydarzeñ jest bezlitosny. Jego
kadencja jako przewodnicz¹cego Rady
Europy wygasa w 2019 roku. Do tego
czasu odbêd¹ siê Polsce wybory samorz¹dowe oraz do parlamentu krajowego i europejskiego. Tusk mo¿e dopiero
pojawiæ siê na scenie krajowej przed
wyborami prezydenckimi w 2020 roku.
U³o¿enie siê sceny politycznej po wyborach krajowych 2019 bêdzie zapewne
wa¿n¹ determinant¹ dla kolejnych

decyzji tego polityka, który tak¿e
we w³asnym œrodowisku nie jest
niekwestionowanym liderem. To
Grzegorz Schetyna po oczyszczeniu
sobie przedpola bêdzie g³ównym
re¿yserem list PO w kolejnych wyborczych zmaganiach.
PS. Zapraszam Pañstwa na wiec i
pochód pierwszomajowy. 10.30,
siedziba OPZZ, ul. Kopernika 36/40
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

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