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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

gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na

moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej

Docieraj z nami

 do tysiêcy klientów

reklama@ngp.pl , tel. 609-490-949
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Przypominamy, ¿e wchodz¹cy

w sk³ad finansowego imperium

Zygmunta Solorza obszar

Portu to jeden z najcenniejszych

terenów inwestycyjnych i przy-

rodniczych w Warszawie. Od

ponad 13 lat teren ten nadal

nie jest objêty miejscowym

planem zagospodarowania

przestrzennego. W lipcu 2005 r.

Rada Miasta podjê³a uchwa³ê

w sprawie przyst¹pienia do

sporz¹dzenia miejscowego

planu zagospodarowania

przestrzennego (mpzp) dla

tego terenu, jednak do dziœ,

mimo dwóch publicznych

wy³o¿eñ – w 2011 r. i 2015 r. –

planu nie uchwalono. Brak

planu nie oznacza, ¿e w Porcie

nic siê nie dzieje. Wrêcz prze-

ciwnie, teren Portu jest od kilku

lat sukcesywnie zabudowywany,

przede wszystkim z przezna-

czeniem na cele mieszkaniowe.

Wzd³u¿ Okrzei czy Sierakow-

skiego powstaj¹ w wiêkszoœci

nowe budynki, wygl¹daj¹ce

doœæ efektownie pod wzglêdem

prostoty elewacji, jednak gaba-

rytowo znacznie odbiegaj¹ce

od znajduj¹cych siê w pobli¿u

starych kamienic. To wynika

„Rekiny” kr¹¿¹

w Porcie

m.in. z faktu projektowania

nowych budynków w oparciu

o uzyskiwane dla ka¿dej z

inwestycji warunki zabudowy,

czyli popularne „wz-tki”. Historia

„wz-tek”, jest prawie tak samo

d³uga jak historia tworzenia

planu zagospodarowania

przestrzennego dla Portu.

„Wz-tki” pojawi³y siê w 2003 r.

w ustawie o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym,

jako tymczasowe rozwi¹zanie

umo¿liwiaj¹ce zabudowê terenów

nie objêtych planem miejscowym.

W polskich realiach rozwi¹zania

tymczasowe jednak funkcjonuj¹

W 10 i 11 numerze naszej gazety w serii artyku³ów

zatytu³owanych „Rekiny biznesu” z rady dzielnicy

przybli¿yliœmy czytelnikom sylwetki praskich radnych

Ryszarda i Sebastiana Kêdzierskich oraz Marka Bieleckiego

oraz budz¹ce w¹tpliwoœci, co najmniej natury etycznej,

ze wzglêdu na dzia³ania na styku polityki i biznesu szcze-

gó³y ich aktywnoœci zawodowej. Publikacja artyku³ów

spotka³a siê z nerwow¹ reakcj¹ ich „bohaterów”,

mierzon¹ liczb¹ interpelacji wymierzonych w gazetê, jak

i niektórych radnych, którzy podpisali siê pod s³ynnym

listem otwartym do przewodnicz¹cego Kêdzierskiego,

w którym to liœcie radni opozycji za¿¹dali wyjaœnienia

zarzutów podnoszonych w artyku³ach. Jednoczeœnie

do redakcji zaczê³y docieraæ informacje o kolejnych

budz¹cych w¹tpliwoœci etyczne sprawach, z którymi

zwi¹zani byli przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy

rady dzielnicy. Jedna z tych spraw dotyczy inwestycji

realizowanej na terenie Portu Praskiego.

Mimo okresu wakacyjnego

radni stawili siê niemal w kom-

plecie. Procedowanie rozpo-

czêto od punktu 79, ale za

zgod¹ inicjatorów zwo³ania

sesji, dopisano do porz¹dku

obrad kolejne punkty: infor-

macjê ws. biblioteki przy Ki-

jowskiej, zmiany w komisjach

– w zwi¹zku z akcesem dwójki

radnych niezale¿nych do

komisji ochrony œrodowiska,

zmiany w za³¹czniku bud¿e-

towym. Na wniosek Ireneusza

Tondery o dodanie punktu

dot. wyjaœnieñ przewodnicz¹-

XXXI sesja Pragi Pó³noc cz. 10

Plany na rok… 2017, ostra

polityka pod znakiem wyborów
Zwo³ane na dzieñ 21 sierpnia, ju¿ dziesi¹te, mo¿na po-

wiedzieæ jubileuszowe, posiedzenie w ramach XXXI sesji

nadzwyczajnej przybra³o formu³ê sprintersk¹ – wnioskodawcy

ewidentnie d¹¿yli do jej zakoñczenia, przy od pocz¹tku

nerwowej atmosferze. W kuluarach nadal kr¹¿y³y plotki

o planowanym odwo³aniu wiceburmistrza Marcina Iskry,

a przewodnicz¹cy rady nawet nie kry³ negatywnych emocji.

cego rady ws. informacji po-

danych przez Now¹ Gazetê

Prask¹ w cyklu artyku³ów pt.

„Rekiny biznesu” wyraŸnie

poirytowany Ryszard Kêdzier-

ski z góry odmówi³ dalszych

wyjaœnieñ, poza pismem wy-

stosowanym wczeœniej, które

autorzy wniosku o zwo³anie

sesji poœwiêconej temu tema-

towi uznali za zdecydowanie

niewystarczaj¹ce. W g³oso-

waniu jednak odrzucono

wniosek o w³¹czenie tego

W nades³anych do redakcji

pismach, przedsiêbiorcy zajmu-

j¹cy siê nad Kana³em ¯erañ-

skim gospodark¹ odpadami

kwestionuj¹ generowanie

uci¹¿liwoœci zapachowych i

ha³asu, na które od lat skar¿¹

siê mieszkañcy ulicy Zarzecze

i okolic. Ignoruj¹c protesty

mieszkañców, przedsiêbiorcy

ci twierdz¹, ¿e prowadz¹

swoj¹ dzia³alnoœæ zgodnie z

udzielonymi im przez organy

administracyjne pozwoleniami

oraz przestrzegaj¹ norm i

wymogów obowi¹zuj¹cego

prawa. Jedna ze spó³ek sor-

tuj¹ca i kompostuj¹ca odpady

zapewnia, ¿e posiada wzorcow¹,

nowoczesn¹ instalacjê, wypo-

sa¿on¹ w bariery antyodorowe

i specjalne filtry, umo¿liwiaj¹c¹

ograniczenie uci¹¿liwoœci

Zarzecze - œmieciowy

konflikt trwa
Opublikowanie w nr 11/2018 Nowej Gazety Praskiej, z

dnia 20.06.2018, tekstu pt. „Rada Dzielnicy Bia³o³êka wobec

mafii œmieciowej”, przedstawiaj¹cego uchwalenie stanowiska

Rady Dzielnicy Bia³o³êka w sprawie dzia³alnoœci firm zloka-

lizowanych nad Kana³em ¯erañskim, przy ulicy Zarzecze i

Go³dapskiej, zajmuj¹cych siê magazynowaniem, sorto-

waniem i przetwarzaniem odpadów, która to dzia³alnoœæ

jest bardzo uci¹¿liwa dla okolicznych mieszkañców ze

wzglêdu na przykry zapach i nocne ha³asy, wywo³a³o

gwa³town¹ reakcjê wy¿ej wymienionych podmiotów.
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Plany na rok… 2017, ostra polityka pod znakiem wyborów
punktu pod obrady. Na proœbê
ze strony Tondery o wyk³adniê
prawn¹, w kontekœcie wskaza-
nych przez niego punktów re-
gulaminu rady, nowy prawnik
obs³uguj¹cy sesjê odmówi³
jej przedstawienia podczas
obrad, upieraj¹c siê przy póŸ-
niejszej odpowiedzi pisemnej.

Procedowano kolejne punkty
porz¹dku obrad ustalone na
pocz¹tku 2017 r., kiedy nad-
zwyczajn¹ sesjê rozpoczêto.
Wiêkszoœæ tematów dotyczy³a
wiêc wyjaœnieñ planów i pro-
jektów na 2017 r., wielokroæ
póŸniej omawianych w komi-
sjach i na posiedzeniach rady.
Najbardziej zabawnie, tak¿e w
kontekœcie letnich upa³ów, pre-
zentowa³ siê punkt dotycz¹cy
sprawozdania z akcji „Zima w
mieœcie 2016/2017”. Mimo
wniosków o wykreœlenie punk-
tów dotycz¹cych roku 2017,
z woli PiS porz¹dek obrad
kontynuowano bez zmian.

Z informacji bie¿¹cych, mo¿-
na siê by³o dowiedzieæ, m.in., ¿e
przed³u¿a siê termin podpisania
przez miasto umowy z BGK
Nieruchomoœci ws. programu
„Mieszkanie Plus”. Wed³ug in-
formacji z miasta, rozmowy z
Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego ca³y czas s¹ prowadzone.

Na 100-lecie niepodleg³oœci
w dzielnicy przewidziano
wiele imprez kulturalnych. Na
budynku praskiego ratusza
powstanie mural, zaplanowano
te¿ wielki piknik 10 listopada.
Najwiêksz¹ konsternacjê
wœród osób na widowni wzbu-
dzi³, w³aœnie zrealizowany,
pomys³ ofoliowania aluminium
ca³ego budynku przy Z¹b-
kowskiej 9. Projekt realizuj¹
artyœci zza oceanu, a nosi on,
chyba trafn¹, nazwê: „Odlatu-
jemy”. Aluminium wed³ug
urzêdu jest symbolem zmian
na Pradze Pó³noc...

Mimo nieobecnoœci osób
odpowiedzialnych za zarz¹dza-
nie zieleni¹ na Pradze radni
na sesji dyskutowali równie¿ o
terenach zielonych. Zgroma-
dzona publicznoœæ z pewnoœci¹
zapamiêta postulat radnej Jary,
by powycinaæ drzewa w Parku
Praskim, jako ¿e zagra¿aj¹
mieszkañcom (sesja odbywa-
³a siê po tym, gdy na jedn¹ z
mieszkanek spad³ w parku
uschniêty konar). Postulat rad-
nej wpisuje siê w popularn¹ w
niektórych œrodowiskach teoriê
o tym, ¿e za wypadki z udzia-
³em ludzi odpowiada… sama
przyroda (dlatego te¿ wycinane
s¹ np. wspania³e zielone aleje
wzd³u¿ dróg).

Wiêksze zainteresowanie
wzbudzi³y inwestycje pó³noc-
nopraskiego DOSiR-u. Wci¹¿
rozwa¿ane jest czêœciowe za-
daszenie boiska na Kawê-
czyñskiej, jednak balon, który
mia³by tam stan¹æ, wymaga
w³asnego fundamentu, problem
jest tak¿e ze znalezieniem
d³ugoletniego dzier¿awcy, któ-
ry taki zakup by sfinansowa³.
Problemy s¹ tak¿e z kolejnym
ju¿ remontem obiektu p³ywal-
ni przy Jagielloñskiej 7, który
we wrzeœniu na pewno jeszcze
nie zostanie oddany do u¿ytku.
Rozwa¿ane jest wynajêcie
p³ywalni przy Kawêczyñskiej,
w Wy¿szej Szkole Menad¿er-
skiej. Remont p³ywalni na Ja-
gielloñskiej siê przeci¹ga nie
tylko z powodu powszechnego
w ostatnim czasie braku wyko-
nawców, ale te¿ trudnoœci na

miejscu. Po powstaniu nowej
zabudowy przy Wrzesiñskiej,
pozosta³o 80 cm przejœcia
miêdzy budynkami, co nie po-
zwala na transport materia³ów
budowlanych, a tym bardziej
postawienie dŸwigu – wyja-
œnia³ dyrektor Zbigniew Korcz.
Dach p³ywalni jest przezna-
czony do rozbiórki. Remont
obiektu de facto trwa ju¿ od 7
lat i tak naprawdê nie wiado-
mo, co z nim zrobiæ. Pada³y te¿
informacje o dostêpnoœci us³ug
DOSiR-u dla mieszkañców.
Uczniowskie kluby sportowe
mog¹ korzystaæ z obiektów z
50% bonifikat¹, co jednak przy
stawce 400 z³ za godzinê nadal
mo¿e stanowiæ spor¹ zaporê
w dostêpie do dzielnicowych
obiektów sportowych. Jednak
za organizowane na terenie
DOSiR imprezy charytatywne
nie s¹ pobierane op³aty.

W sprawie przed³u¿aj¹cej siê
procedury podpisania umowy
najmu z RSM Praga na reak-
tywowan¹ bibliotekê przy Ki-
jowskiej [w ostatnim numerze
NGP pisaliœmy o interwencji
Dzielnicowej Komisji Dialogu
Spo³ecznego w tej sprawie –
przyp. red.], doœæ jednoznacznie
wypowiedzia³ siê zastêpca
burmistrza Zbigniew Cierpisz,

dzia³ania dyrekcji biblioteki
w dzielnicy Praga Pó³noc
okreœlaj¹c jako obstrukcyjne.
Zapowiedzia³ te¿ mo¿liwoœæ
zastosowania œrodków dyscy-
plinuj¹cych wobec dyrektor Ja-
niny Zakrzewskiej-Mas³owskiej,
ze zwolnieniem dyscyplinarnym
w³¹cznie.

Kiedy w punkcie dotycz¹-
cym kolejnych upamiêtnieñ
¿o³nierzy wyklêtych, jeden z
obecnych na widowni senio-
rów próbowa³ krytycznie siê o
tych ¿o³nierzach wypowie-
dzieæ, odebrano mu g³os, do-
magaj¹c siê dowodów na po-
parcie g³oszonej przez niego
tezy. Ogólna awantura na tym
tle wœród radnych doprowadzi³a
do przerwy w obradach.

Przeg³osowano zmiany w

bud¿ecie zg³oszone przez

zarz¹d dzielnicy. M.in. prze-

znaczono 100 tysiêcy z³otych

na wykonanie przejœcia pod

torami do dawnego Cmentarza

Cholerycznego. Drug¹ czêœæ

potrzebnej kwoty wy³o¿y PKP.

W efekcie teren ma zostaæ

przekazany Pradze Pó³noc.

Niespodziewanie dzielnica

wzbogaci³a siê te¿ o niewielki

spadek na Dom Samotnej

Matki przy Szymanowskiego.

Po wyczerpaniu prawie
wszystkich merytorycznych
punktów porz¹dku obrad,
PiS niespodziewanie zg³osi³
projekt uchwa³y bêd¹cej wnio-
skiem do Instytutu Pamiêci
Narodowej o przekazanie in-
formacji z teczki osobowej
radnego Ireneusza Tondery.
Z wymiany zdañ pomiêdzy
samym zainteresowanym a
przewodnicz¹cym rady Ryszar-
dem Kêdzierskim wynika³o, ¿e
de facto jest to forma odwetu

za cykl artyku³ów o rekinach
biznesu w Nowej Gazecie
Praskiej, o których napisanie
prominentny polityk podejrzewa
w³aœnie Tonderê, mimo
zaprzeczeñ jego samego.
Ryszard Kêdzierski by³ jednym
z negatywnych bohaterów
tych publikacji.

Po d³u¿szej przerwie, w
nadal nerwowej atmosferze,
obrady wznowiono, ale przy
wstrzymaniu siê od uczestnic-
twa w g³osowaniu radnych

Ostatnio by³am œwiadkiem, jak
w porannym ruchu drogowym,
po jednym z dwóch pasów drogi
lokalnej, porusza³o siê dwoje
rowerzystów, zajmuj¹c pas w
kierunku centrum œpiesz¹cym
siê do pracy kierowcom. Ktoœ
móg³by zapytaæ czemu moja
wypowiedŸ ma negatywny wy-
dŸwiêk. Otó¿ równolegle do
pasa, który zajmowali, jad¹c
na równi ze sob¹ i weso³o roz-
mawiaj¹c, biegnie chodnik… z
nowiutk¹, szerok¹ œcie¿k¹
rowerow¹, na której mogliby
oboje siê swobodnie pomieœciæ,
nie tamuj¹c ruchu osobom
œpiesz¹cym siê do pracy.
Sama jestem i rowerzystk¹, i
kierowc¹, i pieszym. Kuriozal-
ne zachowanie tej dwójki
spowodowa³o, ¿e postanowi-
³am siêgn¹æ do prawa, bo za-
wsze uwa¿a³am, ¿e kodeks o
ruchu drogowym obowi¹zuje
WSZYSTKICH UCZESTNI-
KÓW tego¿. Zdaje siê jednak,
¿e spora iloœæ kierowców
jednoœladów w chwili dosiada-
nia swego wehiku³u, zapomina
o tym.

Niestety. Mam racjê. Rowe-
rzyœci musz¹ siê stosowaæ do
wszystkich przepisów o ruchu
drogowym oraz wszystkich
znaków, o ile w treœæ przepisu
nie zawiera ich wykluczenia,
a znak nie jest opatrzony w ta-
bliczkê wykluczaj¹c¹ stoso-
wanie go do u¿ytkowników
rowerów.

Warto tu zauwa¿yæ, ¿e
cz³owiek doros³y nie musi
posiadaæ karty rowerowej, na-
tomiast m³odzie¿ w przedziale
wiekowym 10-18 lat takowy

nakaz obowi¹zuje. Godny
zaznaczenia te¿ jest fakt, ¿e
nie tylko policja mo¿e podej-
mowaæ dzia³ania w sytuacjach
z udzia³em rowerzystów,
uprawniona jest równie¿ stra¿
miejska.

W co musi byæ wyposa¿ony

rower?

- min. 1 lampkê przedni¹ o

œwietle bia³ym ci¹g³ym, ewen-

tualnie o œwietle ¿ó³tym (tu
œwiat³o mo¿e byæ przerywane);

- min. 1 œwiat³o tylne czer-
wone, odblaskowe,

- min.1 œwiat³o tylne czer-
wone o œwietle ci¹g³ym lub
przerywanym.

Na sta³e przymontowane
winno byæ œwiat³o odblaskowe,
pozosta³e oœwietlenie mo¿e
byæ demontowalne, o ile nie
wykorzystuje siê roweru po
zmroku, kiedy istnieje bezwa-
runkowy obowi¹zek oœwietlenia
pojazdu nawet na œcie¿ce
rowerowej.

Rower musi równie¿ byæ

wyposa¿ony w sprawny hamu-

lec, dzwonek lub inny sygna³

ostrzegawczy (uwaga: zakaz

u¿ywania przeraŸliwych sy-

gna³ów), kierunkowskazy (o

ile rower jest skonstruowany

tak, ¿e uniemo¿liwia sygnalizo-

wanie skrêtu rêk¹). Zalecane,

jednak nie nakazane jest, by

rower posiada³ ¿ó³te œwiat³a

odblaskowe na peda³ach,

bia³e œwiat³o odblaskowe na

przodzie, ¿ó³te odblaski na obu

ko³ach oraz pasek odblaskowy

na obrêczach kó³ lub oponach.

Omawiany jednoœlad mo¿e te¿,

a contrario do samochodu,

byæ wyposa¿ony w opony z
kolcami oraz, bez dodatko-
wych uprawnieñ, mo¿na nim
ci¹gn¹æ przyczepkê, o ile
d³ugoœæ ca³ego kompletu nie
przekracza 4 m d³ugoœci.

Podstawowe obowi¹zki

Rowerzysta, podobnie jak
kierowca, ma obowi¹zek byæ
trzeŸwym podczas prowadzenia
pojazdu. Mo¿e te¿ przewoziæ
dziecko do lat 7 w foteliku
zamontowanym pomiêdzy
kierownic¹ a siode³kiem (waga
dziecka do 15 kg), a do 22 kg
w przypadku dziecka wiezio-
nego równie¿ w foteliku za
siode³kiem. Absolutnie nie
mo¿na w trakcie jazdy korzy-
staæ z telefonu, jeœli wyma-
ga to u¿ycia rêki/r¹k, a wiêc
zestaw g³oœnomówi¹cy jest
jedyn¹ opcj¹.

Rowerzyœci maj¹ nakaz
korzystania ze œcie¿ek rowe-
rowych. Tu nale¿y zwróciæ
uwagê na znaki. Jeœli widzimy
na chodniku znak, gdzie pieszy
jest oddzielony od symbolu
roweru kresk¹ poziom¹,
oznacza to, ¿e jest to chod-
nik dopuszczaj¹cy ruch ro-
werowy, ale to pieszy ma
pierwszeñstwo na nim. Inaczej
maj¹ siê sprawy, jeœli mamy
znak, gdzie symbol pieszego
oddziela od roweru kreska
pionowa. Znak ten oznacza, ¿e
mamy dwie równoleg³e do sie-
bie czêœci nawierzchni, ka¿da
przeznaczona dla osób poru-
szaj¹cych siê w okreœlony
sposób i ka¿dy zobowi¹zany
jest poruszaæ siê po swojej
stronie tej¿e.

Rowerzysta jest zobowi¹-
zany te¿ do sygnalizowania
skrêtów, o ile rower nie jest
wyposa¿ony w kierunkowska-
zy, poprzez wystawienie rêki

po stronie, w któr¹ zamierza
skrêciæ.

Kiedy rowerzysta mo¿e

korzystaæ z jezdni?

Tylko jeœli brak jest œcie¿ki
rowerowej. W takiej sytuacji
rowerzysta powinien korzystaæ
z pobocza drogi trzymaj¹c siê
prawej krawêdzi. Dopiero gdy
brak jest pobocza, lub nie na-
daje siê ono do jazdy ma on
prawo wjechaæ na jezdniê.
ALE NIE NA CHODNIK!

O ile jest mo¿liwa jazda rów-
noleg³a w parê osób, jest ona
obostrzona. Na jezdni zaleca
siê jazdê ‘gêsiego’, chyba, ¿e
jazda równoleg³a nie utrudnia
ruchu pozosta³ych uczestni-
ków… sytuacja jak¹ opisa³am
na pocz¹tku jest dok³adnym
odzwierciedleniem tego
zastrze¿enia.

Cykliœci pod ¿adnym pozo-
rem nie mog¹ te¿ poruszaæ siê
pod pr¹d, niezale¿nie od typu
drogi na jakiej siê poruszaj¹.

Chodnik - ziemia zakazana

Cyklistów obowi¹zuje zakaz
jazdy po chodniku. Jest jednak
parê wyj¹tków od tej zasady:

- osoby, którym towarzysz¹
dzieci poni¿ej 10. roku ¿ycia na
w³asnych rowerkach

- o ile na równoleg³ej do
chodnika drodze dopuszczono
prêdkoœæ powy¿ej 50 km na
godzinê, a chodnik ma ponad
2 metry szerokoœci.

- przy uwzglêdnieniu powy¿-
szych zasad mo¿na te¿ korzy-
staæ z chodnika w przypadku
z³ej pogody, opadów œniegu,
mg³y czy innego ograniczenia
widocznoœci.

Przejœcie dla pieszych

O ile nie mamy do czynienia
ze œcie¿k¹ rowerow¹, przebie-
gaj¹c¹ przez drogê równolegle

do przejœcia dla pieszych,
jak to ma obecnie miejsce w
wielu miastach, rowerzysta
jest ZOBOWI¥ZANY do
przeprowadzania roweru przez
takow¹ przeprawê. Przekra-
czanie jezdni kontynuuj¹c
jazdê jest tylko mo¿liwe, jeœli
korzystamy ze œcie¿ki i tylko
w jej obrêbie.

Parkowanie

Rower mo¿na zaparkowaæ
na chodniku, o ile jest on
szerszy ni¿ 1,5 m, a sposób,
w jaki parkujemy nie ograniczy
pieszym mo¿liwoœci ruchu.
Niew³aœciwie zaparkowany
rower mo¿e zostaæ usuniêty na
koszt w³aœciciela na parking
strze¿ony. Koszt to 100 z³ + 15 z³
za ka¿d¹ dobê przechowywania.

Uwagi koñcowe

Zaleca siê, by wszyscy
rowerzyœci byli wyposa¿eni
w kamizelki odblaskowe
szczególnie, gdy poruszaj¹ siê
po jezdni lub poboczu, kask
jest równie¿ wyposa¿eniem
zalecanym.

Rowerzysta, za naruszenie
praw ruchu drogowego mo¿e
zostaæ ukarany mandatem, a
jeœli jest równie¿ kierowc¹,
dodatkowo otrzymaæ punkty
karne. Szczególnie surowo
traktuje siê rowerzystów, wy-
muszaj¹cych pierwszeñstwo
czy to wzglêdem pieszych, czy
samochodów, choæ same kwo-
ty na jakie mandaty opiewaj¹
bywaj¹ o wiele ni¿sze ni¿ w
przypadku kierowców.

Pamiêtajmy o naszych
obowi¹zkach i prawach.. czy to
pieszo, czy na dwóch kó³kach
czy na czterech. Szanujmy sie-
bie i innych u¿ytkowników
dróg. Zaoszczêdzimy sobie i
im niepotrzebnych nerwów i
zdrowia.

Prawnik na Wrotkach

Rowerzysta to pe³noprawny uczestnik ruchu drogowego
W obliczu znacznego wzrostu iloœci ‘zmotoryzowanych

inaczej’ zwanych popularnie rowerzystami, od pojazdu

jakim siê poruszaj¹ warto zastanowiæ siê, jakie s¹ ich

prawa i obowi¹zki.

NOWOŒÆ!!! MO¯LIWOŒÆ WNIOSKOWANIA

O PO¯YCZKÊ NA DOCHÓD Z ZASI£KU 500+

niezale¿nych, bêd¹cych (?)
w nieformalnej koalicji z PiS,
punkt nie przeszed³. Tym
samym zapewne pogrzebana
zosta³a mo¿liwoœæ reaktywacji
komisji ochrony œrodowiska,
do czego radni niezale¿ni d¹-
¿yli. Bez wsparcia ze strony
PiS nie bêdzie to mo¿liwe.

Po prawie siedmiu godzi-
nach obrad, z powodu braku
kworum sesjê ponownie
przerwano.

Kr.

XXXI sesja Pragi Pó³noc cz. 10
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dokoñczenie ze str. 1

„Rekiny” kr¹¿¹ w Porcie
latami, a o tym, jakie budynki po-
wstan¹ na terenie bez planu
miejscowego (w Warszawie dotyczy
to niemal 2/3 powierzchni) de-
cyduj¹ urzêdnicy dzielnicowych
wydzia³ów architektury (w przy-
padku Pragi P³n. od lat pracami
tego wydzia³u kieruje Renata
Burczyñska) lub Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego (w
przypadku budynków o wiêkszej
kubaturze). Procedura wydawania
„wz-tek” jest od lat krytykowana
ze wzglêdu na pog³êbianie chaosu
przestrzennego („wz-tki” s¹ czêsto
sprzeczne ze studium i projek-
tem mpzp), wyd³u¿anie procesu
inwestycyjnego (dopiero na pod-
stawie „wz-tki” inwestor wystê-
puje o pozwolenie na budowê)
oraz ryzyko korupcji (zarzut wy-
dawania „wz-tek” pod dyktando
konkretnych inwestorów). M.in.
z ww. powodów zarówno inwe-
storowi, jak i urzêdnikom oraz lo-
kalnym politykom powinno wiêc
zale¿eæ na jak najszybszym
przyjêciu planu dla Portu.

Inwestycje w Porcie od dawna
znajduj¹ siê w orbicie zaintere-
sowañ radnego Kêdzierskiego,
a tak¿e jego politycznego i
biznesowego wspó³pracownika,
Marka Bieleckiego. Jak pisaliœmy
w drugiej czêœci „Rekinów...”
panowie nie wahaj¹ siê zachwa-
laæ zalet inwestycji w Porcie
Praskim, o czym mo¿na by³o
siê przekonaæ ogl¹daj¹c przy-
gotowany przez Polsat materia³
filmowy z okazji 370. rocznicy
lokacji Pragi. Ryszard Kêdzierski
wspomina³ w nim, ¿e inwestycje
w Porcie „daj¹ asumpt do roz-
woju dzielnicy”, a Bielecki dopo-
wiada³, ¿e nad Wis³¹ „wreszcie
zacznie byæ ¿ycie”. Obaj z Portem
s¹ równie¿ zwi¹zani poprzez
fakt posiadania w jednym z
budynków mieszkania (R. Kê-
dzierski) oraz zarejestrowania
w tym mieszkaniu swoich firm

(Kenpol, Biemar). Kêdzierski by³
te¿ obecny na tak szczególnym
wydarzeniu, jakim by³o wmuro-
wanie w 2015 r. kamienia wê-
gielnego pod budowê jednego
z budynków na terenie Portu.

Powy¿sze zwi¹zki z Portem, a
tak¿e fakt zasiadania w radzie
dzielnicy i wspó³tworzenia koali-
cji rz¹dz¹cej Prag¹, czyni¹ z obu
panów obiekt zainteresowania in-
westorów. Któ¿ nie chcia³by znaæ
radnego, z którym np. mo¿na
wybraæ siê do burmistrza i poroz-
mawiaæ jak cz³owiek z cz³owie-
kiem o wyzwaniach zwi¹zanych
z realizacj¹ jakiejœ inwestycji?
Zapewne tak by³o w przypadku
spotkania, do jakiego dosz³o w
lutym br. w pó³nocnopraskim
urzêdzie. Jak wynika z informacji,
do których dotar³a nasza gazeta,
uczestniczyli w nim m.in. bur-
mistrz Zab³ocki, przewodnicz¹cy
rady dzielnicy Ryszard Kêdzierski,
dyrektor Zarz¹du Praskich Terenów
Publicznych, Maciej Wójtowicz
(osobiœcie zaproszony przez Kê-
dzierskiego i Marka Bieleckiego),
a tak¿e… prezes Portu Praskiego,
Adam Pykel. Jednym z tematów
spotkania by³y prace prowadzo-
ne przy budowie œluzy i bramy
przeciwpowodziowej u wejœcia do
Portu. Bez tej inwestycji nie ma
mowy o zabudowie terenów
wokó³ samego kana³u portowego.
Budowa œluzy wi¹za³a siê z wy-
cink¹ czêœci drzewostanu, jed-
nak¿e ze wzglêdu na fakt, ¿e jest
to inwestycja prywatna, a nie celu
publicznego, wszelkie koszty
zwi¹zane z prowadzeniem prac,
spoczywaj¹ na inwestorze – w tym
przypadku na Porcie Praskim.
Przebieg lutowego spotkania
móg³ sugerowaæ coœ zupe³nie in-
nego. Przyby³emu na spotkanie
dyrektorowi ZPTP prezes Portu
mia³ przedstawiæ do podpisania
dwa egzemplarze wniosku o wy-
cinkê trzech drzew w okolicach
pomnika Koœciuszkowców. Mimo

¿e inwestycja jest inwestycj¹
prywatn¹, zgodnie z przedstawio-
nymi mu na spotkaniu dokumen-
tami o wycinkê wnioskowaæ mia³
dyrektor ZPTP (w zwi¹zku z rze-
komo prowadzon¹ w tym miejscu
inwestycj¹ celu publicznego).
Prezes Portu mia³ wrêcz stwier-
dziæ, ¿e wszystko jest gotowe i na
dokumentach brakuje jedynie
podpisu szefa ZPTP… Na mar-
ginesie warto dodaæ, ¿e pierwot-
nie (w sierpniu 2017 r.) inwestor
wnioskowa³ o wycinkê ³¹cznie 11
drzew, ale uzyska³ zgodê jedynie
na 7 (wspominane trzy drzewa
zosta³y ujête w czwórce drzew do
uratowania).

Odmowa podpisania przez
Wójtowicza dokumentów
przynios³a skutek w postaci
dzia³añ odwetowych ze strony
Marka Bieleckiego, prawej rêki
Kêdzierskiego w radzie dzielnicy.
Bielecki z³o¿y³ seriê piêciu
interpelacji wymierzonych w
kierowan¹ przez Wójtowicza

jednostkê. Wyst¹pienia doty-
czy³y przeró¿nych spraw, po-
cz¹wszy od zaœmieconych
dzia³ek, przez sprawê zwolnio-
nego pracownika ZPTP, a
skoñczywszy na wniosku o
udostêpnienie sprawozdañ
rocznych z dzia³alnoœci ZPTP.
Zbie¿noœæ czasowa pomiêdzy
odmow¹ podpisania wniosków
o wycinkê, a z³o¿onymi przez
Bieleckiego interpelacjami,
ka¿¹ przypuszczaæ, ¿e by³a to
próba wywarcia dodatkowego
nacisku na dyrektora ZPTP.

Nawet je¿eli opisana powy¿ej
sytuacja mia³a charakter incy-
dentalny, w naszym przekonaniu
wymaga ona wyjaœnienia,
podobnie jak ca³a dzia³alnoœæ
„rekinów”, nie tylko na sesji
rady dzielnicy (do czego ra-
czej nie dojdzie), ale przede
wszystkim przez odpowiednie
instytucje. Stawia ona w bar-
dzo negatywnym œwietle nie
tylko praski samorz¹d, ale i
przebieg ró¿nych inwestycji w
naszej dzielnicy, szczególnie
tych, przy których pojawiaj¹
siê „rekiny”.                     Red.

W po³owie sierpnia media
obieg³a informacja o wypadku na
przejœciu dla pieszych przez uli-
cê Jagielloñsk¹ (na wysokoœci
Brechta). Ch³opca na rowerze
potr¹ci³ samochód. Na szczêœcie
nie dosz³o do najgorszego, jednak
z powodu tego wypadku jest mi
szczególnie przykro, poniewa¿ od
dawna przejœcie to powinno byæ
znacznie bardziej bezpieczne – za
spraw¹ bud¿etu partycypacyjne-
go. Wchodzi³o bowiem w zakres
mojego zwyciêskiego projektu
„Poprawa spójnoœci sieci tras ro-
werowych na Nowej Pradze i
PelcowiŸnie” z pierwszej edycji
na... 2015 rok. Mia³ tam powstaæ
azyl dla pieszych. Rozumiem, ¿e
siê nie uda³o od razu, ¿e koszty
realizacji wszystkich elementów
projektu okaza³y siê z ró¿nych
przyczyn wy¿sze. Mamy ju¿ jed-
nak rok 2018, a realizacjê azylu
zaplanowano na 2019, 2020…
Azyle dla pieszych to stosunko-
wo niedrogie inwestycje, pozwa-
laj¹ce zwiêkszyæ bezpieczeñstwo
pieszych. Nie wszystkich wypad-
ków da siê w ten sposób unikn¹æ,
ale mo¿na ograniczyæ ich liczbê
i skutki.

W miêdzyczasie powsta³o
nowe przejœcie z azylem u wy-
lotu ul. Szanajcy, niestety, o tym

przy Brechta trochê zapomnia-
no. A to w³aœnie w tym miejscu
przechodz¹ mieszkañcy w
drodze do koœcio³a czy do
nowej bramy ZOO. Azyl jest
potrzebny zw³aszcza dla osób
starszych, dla których ka¿da
dodatkowa odleg³oœæ do poko-
nania jest du¿ym utrudnieniem,
oraz dzieci, które nie zawsze
potrafi¹ nale¿ycie oceniæ sytu-
acjê na drodze. Przy wyborze
priorytetów inwestycyjnych
powinno siê przede wszystkim
braæ pod uwagê wzglêdy bez-
pieczeñstwa. W przypadku tego
przejœcia pozostanie nam tylko
mieæ nadziejê, ¿e nie wydarzy
siê na nim ¿aden kolejny wypa-
dek do 2020 roku…

Karolina Krajewska

Przewodnicz¹ca

Rady Osiedla Œliwice

Po s¹siedzku

Bezpieczeñstwo

na pierwszym miejscu

Janowski ca³kowicie pokry³
foli¹ aluminiow¹ œciany zabytko-
wej kamienicy na starej Pradze
wybudowanej w roku 1870. Ar-
tysta pragnie zwróciæ uwagê na
szeroko pojête aspekty spo³ecz-
ne, architekturê i codzienne
¿ycie dzielnicy, które w swej
konkluzji spowoduj¹ ró¿nego ro-
dzaju przemyœlenia i refleksje,

„Z¹bkowska 9, odlatujemy!”

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 S.A., pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,
reprezentowanego przez pe³nomocnika, z³o¿ony 14 sierpnia
2018 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie kana³u
ogólnosp³awnego DN 300 mm wraz z odcinkami sieci kanaliza-
cyjnej od kana³u g³ównego do granic nieruchomoœci DN 160 mm,
o ³¹cznej d³ugoœci Lca 100 m, na dzia³ce ew. nr 9/7 i czêœci
dzia³ek ew. nr 9/8, 10/26, 10/27 z obrêbu 4-01-20 oraz na czêœci
dzia³ek ew. nr 2/9, 5/4 z obrêbu 4-01-28, w ul. Leœnej Polanki
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.

W ubieg³ym tygodniu up³yn¹³

termin zg³aszania prac konkursowych

na opracowanie koncepcji architekto-

nicznej budowy wielofunkcyjnej hali

sportowej przy Szkole Podstawowej

nr 73 na Pradze-Pó³noc.

Jest to inwestycja d³ugo oczekiwana

przez rodziców i uczniów szko³y. - Uda³o

nam siê pozyskaæ dodatkowe œrodki bu-

d¿etowe i wyjaœniliœmy kwestiê roszczeñ

do gruntu, które przez wiele lat hamowa³y

realizacjê inwestycji – mówi burmistrz

dzielnicy Wojciech Zab³ocki.

Termin sk³adania prac up³yn¹³ 17 sierpnia.

Ju¿ wiemy, ¿e do konkursu przyst¹pi³o 28

pracowni architektonicznych. Celem konkursu

jest wybór najlepszej pod wzglêdem archi-

tektonicznym, funkcjonalnym i estetycznym

koncepcji architektonicznej budowy przy-

szkolnej wielofunkcyjnej hali sportowej z

niezbêdnym zapleczem i zagospodarowanie

terenu wokó³ szko³y. - Zwyciêzcy konkursu

zostanie powierzone opracowanie doku-

mentacji projektowej niezbêdnej do prze-

prowadzenia przetargu na budowê hali.

Dodatkowo autorzy najlepszej pracy otrzy-

maj¹ nagrodê w wysokoœci 20 tys. z³otych

– mówi zastêpca burmistrza Zbigniew

Cierpisz, który jednoczeœnie pe³ni funkcjê

przewodnicz¹cego s¹du konkursowego. Za

II i III miejsce przewidziano nagrody w

wysokoœci odpowiednio 12 i 8 tys. z³otych.

Obecnie cz³onkowie s¹du weryfikuj¹

zg³oszone prace oraz dokonuj¹ ich oceny.

Oficjalne publiczne og³oszenie wyników od-

bêdzie siê w dniu 3 wrzeœnia na terenie szko³y.

Termin realizacji inwestycji wartej ok. 15 mln

z³otych zaplanowany jest na 2020 rok.

Hala coraz bli¿ej

Futurystyczna instalacja artystyczna „Z¹bkowska 9,

odlatujemy!” na fasadzie XIX-wiecznej kamienicy zosta³a

specjalnie zaprojektowana przez artystê Piotra Janowskiego

dla mieszkañców warszawskiej Pragi.

bardzo czêsto spontaniczne i nie
do przewidzenia w czasie przy-
gotowywania i budowy projektu.
– Oficjalna prezentacja dzie³a
artysty odbêdzie siê 8 wrzeœnia
w trakcie Œwiêta Ulicy Z¹bkow-
skiej, ale ju¿ dzisiaj instalacja
wzbudza zainteresowanie i
intryguje przechodniów – mówi
burmistrz Wojciech Zab³ocki.

- Wierzê, ¿e moja aluminiowa
kamienica na chwilê zamieni siê
w symboliczny srebrny most, który
po³¹czy pe³n¹ marzeñ przedwo-
jenn¹ przesz³oœæ, a nastêpnie
dramatyczne lata jej mieszkañców
w czasie okupacji ze wspó³cze-
snymi pozytywnymi zmianami,
które tak zdecydowanie zachodz¹
w tej fascynuj¹cej dzielnicy -
podkreœla Piotr Janowski.

Aluminiowa fasada w bardzo
subtelny i wra¿liwy sposób poka-
zuje i odkrywa (a nie zakrywa co
jest dla Piotra Janowskiego nie-
zmiernie znacz¹ca ró¿nic¹) archi-
tektoniczne piêkno i proporcje, a
jej odrapane ceglane œciany, pe³ne

ran i blizn, otuli delikatnie aluminium,
które to przecie¿ symbolizuje
zmiany i rozwój, oraz œwietlan¹
wrêcz kosmiczn¹ przysz³oœæ. Pa-
radoksalnie, jest to odkrywanie
poprzez ukrywanie.

Artysta Piotr Janowski (ur. w
1962 roku w £odzi) ukoñczy³
Liceum Plastyczne w £odzi i
studiowa³ na Akademii Sztuk
Piêknych w £odzi. Jest równie¿
absolwentem presti¿owej uczelni
artystycznej w Chicago, School
of the Art Institute of Chicago.
Swoje prace wystawia³ miêdzy
innymi w Stawski Gallery w Kra-
kowie, The Polish Museum of
America w Chicago, Centrum
Sztuki Wspó³czesnej Zamek
Ujazdowski w Warszawie,
Galerie Hilger w Wedniu.

W roku 2015 Piotr Janowski
pojawi³ siê na pierwszych stronach
œwiatowych mediów po stworzeniu
w Stanach Zjednoczonych w Tarpon
Springs na Florydzie du¿ej instalacji
zatytu³owanej „402 Ashland Ave”.
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Dom Kultury Zacisze

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

27.08-10.09 - artKOLA¯ wakacyjny - wystawa prac

dzieciêcych, które powsta³y w Sierpniowej Akademii Sztuki

podczas „Lata w mieœcie”.

2.09 (niedziela) - Po¿egnanie Wakacji w Parku Bródnowskim

- DK Zacisze zaprasza na warsztaty w godzinach 12.00-17.00.

Organizator wydarzenia: Dzielnica Targówek m.st. Warszawy.

3.09 (poniedzia³ek) godz. 9.00-15.00 - Otwarte drzwi DK -

mo¿liwoœæ poznania pe³nej oferty Domu Kultury Zacisze na

sezon kulturalny 2018/19 w stoisku przed domem kultury.

12-19.09 - HOME*EU Wystawa prac przygotowanych przez

uczestników projektu, którzy poprzez sztukê wyrazili swoje

emocje zwi¹zane z sytuacj¹ w Europie i europejskimi

wartoœciami. Wystawê wzbogaca akronim HOME*EU

stworzony przez m³odych ludzi z ró¿nych krajów i m³odzie¿

z Oœrodka dla UchodŸców na Targówku.

4, 11, 18, 25.09 (wtorek) godz. 9.30 - Mama Fit – bezp³atne

zajêcia dla mam z dzieæmi (0-2 lata). Na ka¿de æwiczenia

obowi¹zuj¹ oddzielne zapisy przez stronê internetow¹.

Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2018.

8.09 (sobota) - Europa zmienia metropoliê warszawsk¹

piknik europejski organizowany przez Miasto st. Warszawa.

DK Zacisze zaprasza do stoiska w godzinach 10.00-15.00

na zajêcia i warsztaty. Miejsce: Skwer 1 Dywizji Pancernej

WP w s¹siedztwie Multimedialnego Parku Fontann.

8.09 (sobota) godz. 10.00-14.00 - Pchli Targ czyli s¹siedzka

wyprzeda¿ z atrakcjami dla ca³ej rodziny. Strefa Wolnego

Handlu finansowana z Bud¿etu Partycypacyjnego 2018.

9.09 (niedziela) godz. 16.00-18.00 - OTWARTA NIEDZIELA

ARTYSTYCZNA: pe³na informacja o ofercie na sezon 2018/19,

mo¿liwoœæ poznania instruktorów i bezpoœredniej rozmowy o

prowadzonych zajêciach, zapisy na warsztaty i zajêcia oraz

mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w zajêciach artystycznych. Wstêp wolny.

15.09 (sobota) godz. 18.00 - „Varsovie – Warszawa” polsko-

francuska impreza z tanecznymi animacjami i poczêstunkiem

realizowana w partnerstwie z Centrum Kultury Wilanów. Miejsce:

ul. Kolegiacka 3. Wstêp wolny. Finansowanie: Fundusz Animacji

Kultury 2018. Czêœæ II odbêdzie siê 13.10 w DK Zacisze.

16.09 (niedziela) godz.17.00 - Koncert Lwowskiego Tria

Fortepianowego organizowany przez Fundacjê „Pro Musica

Viva” w partnerstwie z DK Zacisze. W programie kompozycje

Józefa Elsnera, Antonina Dworzaka oraz Michai³a Glinki.

Wstêp wolny. Finansowanie: Urz¹d Dzielnicy Targówek.

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

* Mali Einsteini - temat: Co to jest si³a odœrodkowa. 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:

karnet 50 z³, pojedyncze zajêcia 30 z³.

23.09 (niedziela) godz. 17.00 - Sztuka lekarska - wystawa

malarstwa lekarzy Krystyny Dowgier, Paw³a Symonowicza,

W³odzimierza Cerañskiego. Otwarciu wystawy towarzyszy koncert

Kuby Sienkiewicza. Wstêp wolny. Wystawa czynna do 10.10.2018.

23.09 (niedziela) godz. 17.00 - Koncert Kuby Sienkiewicza. Wstêp

wolny. Koncert towarzyszy otwarciu wystawy „Sztuka lekarska”.

24-28.09 (poniedzia³ek-pi¹tek) - Zapisy na Uniwersytet

Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze w godzinach 10.00-15.00.

26.09 (œroda) godz. 11.00 - Dzieñ Sybiraka - ósma rocznica

nadania imienia Ko³u Œw. Arcybiskupa Zygmunta Szczêsnego

Feliñskiego. Spotkanie Ko³a Terenowego Sybiraków Warszawa

Praga-Pó³noc.

28.09 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury - inauguracja

sezonu kulturalnego 2018/19. W programie: prezentacja

czterdziestoletniego dorobku Muzeum Polskiej Sztuki Ludowej

w Otrêbusach oraz koncert barda Janusza Litwiñca. Wstêp wolny.

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

* Mali Einsteini – temat: Diamentowe eksperymenty. Zajêcia

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.

* Akwarela dla dzieci 7+. Temat: „Gra odcieni w malarstwie

monochromatycznym”. Godz. 11.00-12.30. Op³ata 20 z³.

30.09 (niedziela) godz. 17.00 - Ogród moje hobby uroczyste

rozstrzygniêcie jubileuszowej XX edycji konkursu. Organizatorzy:

Rada Osiedla Zacisze, Dzielnica Targówek m.st. Warszawy,

Dom Kultury Zacisze.

Kierowa³am ni¹ od pocz¹tku,
jako ¿e jestem absolwentk¹
dwóch kierunków studiów -
Ochrona œrodowiska oraz

In¿ynieria œrodowiska, czyli,
wydaje siê, osob¹ w³aœciw¹ na
tym miejscu. By³o to tak¿e spe-
³nienie obietnic wyborczych.
Dla przypomnienia, jeszcze
przed wyborem do rady bra-
³am czynny udzia³ w g³oœnej
akcji przeciwko uchwaleniu
bardzo szkodliwego dla Pragi
Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego

rejonu Portu Praskiego oraz
w³¹czy³am siê w obronê ponad
101 drzew w Parku Praskim
przed wycink¹ planowan¹
przez Zarz¹d Oczyszczania
Miasta (ówczesny opiekun
Parku Praskiego). Obie akcje
zakoñczy³y siê sukcesem.
Mam wra¿enie, ¿e poprzez

takie dzia³ania zaskarbi³am

sobie sympatiê i przychylnoœæ
mieszkañców dzielnicy, którzy
odwdziêczyli siê podczas

wyborów w 2014 roku.

Komisja zajmowa³a siê wie-
loma sprawami, maj¹cymi klu-
czowe znaczenie dla ochrony
i kszta³towania œrodowiska
przyrodniczego w dzielnicy
Praga Pó³noc. Tu omawiam
tylko niektóre z nich.

Podczas jednego z posie-

dzeñ w 2017 r. Komisja Ochrony

Œrodowiska podjê³a sprawê

bardzo niekorzystnego projek-
tu modernizacji zieleni na te-

renie Skweru Radziwi³³ów oraz

wprowadzenia tam nasadzeñ

kompensacyjnych w zamian za

wycinkê drzew i krzewów pod-

czas budowy Trasy Œwiêtokrzy-

skiej. Projekt ten by³ Ÿle wyko-

nany, poniewa¿ zak³ada³ wy-

cinkê du¿ej iloœci roz³o¿ystych,

wiekowych drzew i krzewów ze

Skweru Radziwi³³ów. Wycinka

za wycinkê by³a rozwi¹zaniem

zupe³nie bezsensownym.

W wyniku wypracowanego

przez komisjê stanowiska dy-

rektor Zarz¹du Miejskich Inwe-

stycji Drogowych, która by³a

odpowiedzialna za realizacjê

projektu zgodzi³a siê na jego

zmianê. Zupe³nie zmieniony

projekt z du¿¹ iloœci¹ nasadzeñ

oraz ochron¹ istniej¹cego drze-

wostanu dostarczy³ zarz¹d

dzielnicy, po ówczesnym zaopi-

niowaniu przez Komisjê Ochro-

ny Œrodowiska i Przestrzeni
Publicznej.

Na kolejnym posiedzeniu
Komisja Ochrony Œrodowiska
i Przestrzeni Publicznej wspól-
nie z ówczesnym Sto³ecznym
Konserwatorem Zabytków –
Micha³em Krasuckim wypraco-
wa³a stanowisko dotycz¹ce
odmowy wydania warunków
zabudowy dla dzia³ki o nume-
rze ewidencyjnym 14 z obrê-
bu 4-15-02. Dzia³ka znajduje
siê w Parku Praskim. Jej u¿yt-
kownikiem wieczystym jest
spó³ka Hebe Inwestment, a
w³aœcicielem Skarb Pañstwa.
Skutkiem odmowy by³ brak
mo¿liwoœci zabudowania tej
czêœci Parku Praskiego. Nie-
stety, w wyniku zmiany prze-
pisów prawa, zadania Sto³ecz-
nego Konserwatora Zabytków
przej¹³ Mazowiecki Wojewódz-
ki Konserwator Zabytków. Po
tym zdarzeniu u¿ytkownik w
ocenie komisji dokona³ niele-
galnej wycinki drzewa w sa-
mym œrodku okresu lêgowego
ptaków, a obecnie postawi³
tam dwie szpec¹ce „budy”.

Ponadto Komisja Ochrony

Œrodowiska w 2017 r. pomog³a

mieszkañcom kamienicy przy

ulicy Kawêczyñskiej 16, którzy

doœwiadczali ogromnej uci¹¿li-

woœci ze strony zak³adu stolar-

skiego, znajduj¹cego siê tu¿

obok wspomnianej kamienicy.

Zak³ad bowiem nie by³ wy-
posa¿ony w ¿adne Ÿród³o
ogrzewania i zim¹ spala³

toksyczne odpady w celu
ogrzania budynku. W wyniku
takiego dzia³ania z komina

obiektu wydobywa³y siê k³êby
dusz¹cego i silnie zanieczysz-
czonego dymu, co skutkowa-
³o ska¿eniem powietrza oraz
wzrostem zapadalnoœci na
choroby uk³adu oddechowego
wœród mieszkañców. Admini-
stratorem uci¹¿liwego obiektu
by³ Zak³ad Gospodarowania
Nieruchomoœciami (ZGN).

W wyniku interwencji Komisji
Ochrony Œrodowiska ZGN
zmuszony by³ ostatecznie roz-
wi¹zaæ umowê z zak³adem
stolarskim.

W tym samym roku Komisja
Ochrony Œrodowiska zajê³a siê
kolejn¹ bulwersuj¹c¹ spraw¹
zg³oszon¹ przez Wspólnoty
Mieszkaniowe Panieñska 3, 3a
i 5. Sprawa dotyczy³a niew³a-
œciwie przeprowadzonych prac
„utrzymania zieleni” przez
jedn¹ z firm, pracuj¹c¹ na

zlecenie Zarz¹du Praskich

Terenów Publicznych (ZPTP).
Firma ta podczas koszenia
trawników skosi³a równie¿ licz-
ne, roz³o¿yste byliny, nasadzo-
ne i starannie pielêgnowane
przez samych mieszkañców.
Dzia³anie to œwiadczy³o o

braku jakiejkolwiek wiedzy,

dotycz¹cej gatunków roœlin
oraz ogromnej niekompetencji
firmy, której g³ównym celem
powinna byæ ochrona istniej¹cej
zieleni. Oczywiœcie, zniszczo-
nych bylin nic ju¿ nie mog³o
przywróciæ, ale stanowisko

komisji jednoznacznie wska-

zywa³o, ¿e firma za szkody,

których siê dopuœci³a powinna
ponieœæ surow¹ karê.

Komisja jako pierwsza zwróci³a

uwagê na fakt, ¿e w dzielnicy
Praga Pó³noc nie ma ¿adnych
pomników przyrody i wskaza-
³a piln¹ potrzebê utworzenia
takowych, podejmuj¹c odpo-
wiednie stanowisko. W rezul-
tacie zarz¹d dzielnicy podj¹³
uchwa³ê, zg³aszaj¹c¹ konkret-
ne drzewa jako pomniki przy-
rody. Ostateczny g³os nale¿a³
do Rady Miasta.

Niestety, w miêdzyczasie

wydarzy³a siê ogromna trage-

dia, a mianowicie w³aœciciel

dzia³ki przy ulicy Kawêczyñ-

skiej 61 dokona³ nielegalnej

wycinki ponad stuletniego,

piêknego, roz³o¿ystego jesio-

nu, który by³ jednym z preten-

dentów do nadania statusu

pomnika przyrody. Wobec dra-

stycznie obni¿onych przez

Jana Szyszkê – by³ego ministra

œrodowiska kar za tego typu

szkodliwe dzia³ania w³aœciciel

dzia³ki w³aœciwie nie poniós³by

dotkliwej kary finansowej.

Analizuj¹c pracê Komisji

Ochrony Œrodowiska nale¿y

wspomnieæ o podjêtych stano-
wiskach, które niestety nie
spotka³y siê z aprobat¹ oraz

zainteresowaniem obecnego

przewodnicz¹cego Rady Dziel-

nicy, gdy¿ by³y dla niego bardzo

niewygodne. Nie zosta³y one

nigdy zrealizowane, chocia¿

mia³y s³u¿yæ poprawie jakoœci

¿ycia mieszkañców, zapewniæ

transparentnoœæ i przejrzystoœæ

w podejmowaniu decyzji, a tak¿e

wp³yn¹æ na poprawê jakoœci

powietrza w dzielnicy i zwiêk-

szyæ bioró¿norodnoœæ.

Komisji bardzo zale¿a³o na
tym, aby decyzje o warunkach
zabudowy, które s¹ obecnie
wydawane przez tylko jeden

wydzia³ w urzêdzie dzielnicy, a
mianowicie – Wydzia³ Archi-
tektury i Budownictwa by³y
opiniowane równie¿ przez
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska,
poniewa¿ dotycz¹ zabudowy i
czêsto niszczenia terenów

zielonych. Ponadto zgodnie z
ustawowym obowi¹zkiem

w³aœciciel dzia³ki musi zapew-
niæ 25% terenu biologicznie
czynnego, co zdaniem komisji
czêsto jest ³amane. Jednak
takie podejœcie komisji by³o dla
przewodnicz¹cego Rady
Dzielnicy niewygodne, dlatego
niestety nadal warunki zabu-

dowy wydawane s¹ tylko i

wy³¹cznie przez Wydzia³ Ar-
chitektury i Budownictwa.

Kolejnym tematem, który
niestety nie zosta³ zrealizowa-
ny s¹ „³¹ki miejskie”. Komisja
bardzo nalega³a, aby w niektó-
rych miejscach (g³ównie przy
drogach) zamiast trawników
zosta³y za³o¿one, odpowiednio
zabezpieczone i oznakowane
³¹ki miejskie. Tego typu siedli-
ska maj¹ bardzo wiele zalet,
zarówno dla ludzi jak i dla
zwierz¹t – szczególnie owa-
dów i ptaków. Ponadto przy-
nosz¹ du¿e oszczêdnoœci fi-
nansowe, gdy¿ nie wymagaj¹
ci¹g³ego koszenia.

Nale¿y równie¿ zaznaczyæ,
¿e Komisja Ochrony Œrodowi-
ska bardzo chêtnie wspó³pra-
cowa³a z ró¿nymi grupami
spo³ecznymi, wspólnotami,
dzia³aczami lokalnymi czy te¿
organizacjami pozarz¹dowy-
mi. By³a bardzo otwarta na
wszelkiego rodzaju propozycje
na rzecz ochrony przyrody w
dzielnicy Praga Pó³noc.

Niestety, podczas posiedze-
nia XXXI Nadzwyczajnej Sesji
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc,
która odby³a siê 22.05.2018 r.
praca Komisji Ochrony Œrodo-
wiska zosta³a zupe³nie zablo-
kowana w bulwersuj¹cy spo-
sób. Prowadz¹cy wówczas
posiedzenie wiceprzewodni-
cz¹cy Rady Dzielnicy - Marek
Bielecki oraz przewodnicz¹cy
- Ryszard Kêdzierski, którzy
byli jednoczeœnie cz³onkami
Komisji Ochrony Œrodowiska
zadeklarowali chêæ wyst¹pie-
nia z jej szeregów, co zosta³o
poparte podczas g³osowania.
Komisja zosta³a z 3 cz³onka-
mi w sk³adzie, jednak od razu
zg³osi³y siê dwie kolejne oso-
by – radna Patrycja Sondij i
radny Piotr Pietruszyñski, które

wyrazi³y chêæ wst¹pienia do
komisji. W tym samym czasie
Marek Bielecki szybko za-
mkn¹³ posiedzenie, nie daj¹c
mo¿liwoœci na skompletowanie

sk³adu komisji do 5 cz³onków,
tak aby mog³a dalej pracowaæ
i pe³niæ swoj¹ funkcjê.

Jako podsumowanie nale¿y

zadaæ kilka wa¿nych pytañ.

Po pierwsze, dlaczego prze-

wodnicz¹cy oraz wiceprze-

wodnicz¹cy Rady Dzielnicy tak
bardzo boj¹ siê  Komisji Ochro-

ny Œrodowiska i Przestrzeni

Publicznej, ¿e posunêli siê do

jej zupe³nego zablokowania,

tak, ¿e nie mo¿e ona ju¿ zwo-

³ywaæ posiedzeñ? Czy pomy-

œleli oni o mieszkañcach, gdy

niszczyli Komisjê Ochrony Œro-

dowiska i Przestrzeni Publicz-

nej? Kto zyska, a kto straci na

likwidacji Komisji Ochrony Œro-

Komisja Ochrony Œrodowiska

- potrzebna czy nie?
Komisja Ochrony Œrodowiska i Przestrzeni Publicznej

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc, bo tak brzmi jej pe³na

nazwa, zosta³a powo³ana wraz z pocz¹tkiem kadencji w

lutym 2015 roku.

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 S.A., pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,
reprezentowanego przez pe³nomocnika, z³o¿ony 14 sierpnia
2018 r., o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci
wodoci¹gowej DN 150 mm Lca 150 m, na czêœciach dzia³ek
ew. nr 10/18, 10/26, 10/27, 11/6 oraz na dzia³kach ew. nr 9/5,
9/7, 9/8 z obrêbu 401-20, na czêœciach dzia³ek ew. nr 1/6,

2/2, 3/18, 3/23 z obrêbu 4-01-21, na czêœciach dzia³ek ew. nr
12/11, 13/2 oraz na dzia³kach ew. nr 1/16, 2/9, 2/10, 2/11,

4/46, 5/4, 108/4, 108/6 z obrêbu 4-01-28, w ul. Leœnej Polanki
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.

dowiska i Przestrzeni Publicz-

nej? Czy panowie zastanowili

siê nad skutkami rozwi¹zania

Komisji Ochrony Œrodowiska

dla dzielnicy? No i wreszcie: w

czym jako przewodnicz¹ca im

„podpad³am”, ¿e postanowili

odebraæ mi mo¿liwoœæ dzia³a-

nia na rzecz ochrony przyrody,

która na Pradze Pó³noc jest

poddawana wyj¹tkowo silnej i

brutalnej presji urbanizacji bez

zachowania jakichkolwiek za-

sad zrównowa¿onego rozwoju.

Magdalena Guga³a

radna niezale¿na

przewodnicz¹ca Komisji

 Ochrony Œrodowiska

 i Przestrzeni Publicznej RD

Praga Pó³noc
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Zarzecze - œmieciowy konflikt trwa
zapachowej do minimum, wiêc
wszelkie pretensje wobec niej
s¹ bezpodstawne.

Skoro jest tak dobrze, to
sk¹d ten smród, wci¹¿ wywo-
³uj¹cy protesty znêkanych
mieszkañców ulicy Zarzecze?
W czerwcu i lipcu, co prawda,
uci¹¿liwoœæ by³a mniejsza,
mo¿na by³o odetchn¹æ w miarê

œwie¿ym powietrzem. Przyczyni³a

siê do tego prawdopodobnie
sesja dzielnicy Bia³o³êka w
dniu 3 lipca, na której obecni
byli, po raz pierwszy zreszt¹,
urzêdnicy z Biura Ochrony
Œrodowiska. K³opoty zaczê³y
siê znowu 13 sierpnia, nato-
miast w dniach 18-20 sierpnia
fetor by³ ju¿ tak straszny, ¿e nie
by³o mowy o otworzeniu okna
czy wyjœciu do ogrodu. Przy
panuj¹cych wówczas upa³ach,
¿ycie mieszkaj¹cych tam ludzi
zamieni³o siê w koszmar.

Wezwano policjê i stra¿
miejsk¹. Jednak przesta³o
œmierdzieæ dopiero po inter-
wencji BOŒ, gdy¿ funkcjona-
riusze policji i stra¿y miejskiej
nie zostali nawet wpuszczeni
na teren „produkuj¹cej” fetor
firmy. Brak charakterystyczne-
go zapachu w czerwcu i lipcu
dowodzi, ¿e tego typu dzia³al-
noœæ nie musi œmierdzieæ, a
rzeczone firmy pewnie rzeczy-
wiœcie posiadaj¹ kurtyny anty-
odorowe, tylko, aby zmniej-
szyæ koszty dzia³alnoœci, nie
zawsze je stosuj¹.

W zwi¹zku z konfliktow¹ sy-

tuacj¹ na ulicy Zarzecze, zwró-

ciliœmy siê do radnej dzielnicy

Bia³o³êka Marioli Olszewskiej

z Klubu Razem dla Bia³o³êki,

która od dawna zajmuje siê t¹

spraw¹, z proœb¹ o kilka s³ów

komentarza.

- Czy Pani zajmuje siê

problemem Zarzecza na

wniosek mieszkañców?

- Tak, o sprawie dowiedzia³am

siê od mieszkañców, zaraz

po tym jak zosta³am radn¹.
Mieszkañcy byli rozgoryczeni
brakiem zainteresowania
w³adz na ró¿nych szczeblach,
pocz¹wszy od dzielnicowych,
a koñcz¹c na centralnych.
Równie¿ organy upowa¿nione
do kontroli i nadzoru, nie wyka-

zywa³y zbyt du¿ej aktywnoœci,
aby sprawê funkcjonowania
podmiotów poznaæ i zmusiæ

je do dzia³ania w taki sposób,
aby by³o to nieuci¹¿liwe dla
okolicznych mieszkañców i
przyjazne dla œrodowiska.

- Jakie dzia³ania podejmowa³a

Pani do tej pory?

- Robi³am wszystko co mog³am

zrobiæ, w ramach posiadanych

kompetencji. Wielokrotnie sta-

wia³am problem na komisjach

ochrony œrodowiska, zaprasza³am

na nie mieszkañców, pisa³am

interpelacje i by³am autork¹

dwóch stanowisk. Zapropono-

wa³am stanowisko, w którym

domagamy siê dzia³añ zmie-

rzaj¹cych do zlikwidowania

wszelkich dzia³alnoœci zwi¹-

zanych ze sk³adowaniem i

przetwarzaniem odpadów w

okolicach ulicy Zarzecze. Sta-

nowisko to zosta³o pozytywnie,

jednog³oœnie przeg³osowane

przez radê dzielnicy. Wniosko-

wa³am o kontrole zak³adów

przez organy na ró¿nych

szczeblach, nag³aœnialiœmy

razem z mieszkañcami i Sto-

warzyszeniem Razem dla

Bia³o³êki sprawê w mediach.

- Co Pani s¹dzi o tym, co

dzieje siê na Zarzeczu?

Zlokalizowane tam firmy

segreguj¹ce i przerabiaj¹ce

œmieci twierdz¹, ¿e posiadaj¹

nowoczesne technologie

minimalizuj¹ce wydzielanie

przykrych zapachów, a jednak

mieszkañcy skar¿¹ siê, ¿e

œmierdzi. Mo¿e przesadzaj¹?

dokoñczenie ze str. 1

Warszawa, dn.11.06.2018

Pan

Henryk Kowalczyk

Minister Œrodowiska

P E T Y C J A

W imieniu mieszkañców i pracowników osiedla ¯erañ w

gm. Bia³o³êka w Warszawie zwracamy siê o pomoc w ochronie
naszego ¿ycia i zdrowia przed szkodliw¹ dzia³alnoœci¹ przed-
siêbiorstw zajmuj¹cych siê gospodark¹ odpadami. Prosimy o
zakazanie dzia³alnoœci tych przedsiêbiorstw i ich likwidacjê.

Od roku 2011do roku 2016 Biuro Ochrony Œrodowiska wyda³o

na niewielkim obszarze s¹siaduj¹cych ze sob¹ ulic Zarzecze

i Go³dapskiej, szeœæ zezwoleñ na dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
przedsiêbiorcom zbieraj¹cym, magazynuj¹cym, sortuj¹cym i
przetwarzaj¹cym odpady. Praca przedsiêbiorstw powoduje
ci¹g³¹ emisjê odorów, ha³asu, kurzu i spalin samochodowych w
ogromnych iloœciach – ¿yjemy i pracujemy jak na wysypisku
œmieci. Jesteœmy znêkani, zmêczeni, czêsto chorujemy, odczu-
wamy bóle g³owy i mamy nudnoœci.

Od roku 2012 zg³aszamy niezwyk³¹ uci¹¿liwoœæ i zagro¿enie
dla naszego ¿ycia i zdrowia - wynikaj¹ce z pracy tych przed-

siêbiorstw, a tak¿e zagro¿enie dla œrodowiska naturalnego.

Dzwonimy, chodzimy, piszemy do BOŒ, WIOŒ, Sanepidu, Stra¿y

Miejskiej, Policji, urzêdników i Rady naszej Gminy. Dzia³ania
nasze nie daj¹ ¿adnego efektu, wprost przeciwnie: przedsiê-
biorstw z latami przybywa, a tak¿e nasila siê ich dzia³alnoœæ.

Miejsce w którym mieszkamy i pracujemy od wielu dziesi¹tków

lat jest naszym jedynym miejscem do pracy i ¿ycia jakie mamy
– nie mamy siê dok¹d wynieœæ.

Z powa¿aniem

W za³¹czeniu

1. podpisy mieszkañców dzielnicy popieraj¹cych petycjê

2. uzasadnienie petycji

UZASADNIENIE PETYCJI DO MINISTRA

ŒRODOWISKA OD MIESZKAÑCÓW

I PRACOWNIKÓW OSIEDLA ¯ERAÑ

1. Przedsiêbiorstwa gospodaruj¹ce odpadami

Na terenie gm. Bia³o³êka osiedlu ¯erañ przy s¹siaduj¹cych
ze sob¹ ulicach Zarzecze i Go³dapskiej, prowadzi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów
szeœæ firm (mapa w za³.)

Dwie firmy przetwarzaj¹ce odpady uzyska³y pozwolenia w
latach 2011 i 2012, a po zmianie przepisów w roku 2016 otrzy-
ma³y nastêpne zezwolenia na lat dziesiêæ. Firmy te zbieraj¹,
magazynuj¹, przetwarzaj¹ odpady, a tak¿e jedna z firm prowa-
dzi produkcjê kompostu w biokomorach. ¯adna z firm przetwa-
rzaj¹cych odpady nie posiada decyzji œrodowiskowej – wg BOŒ
w latach 2011 i 2012 nie by³o to wymagane, a w roku 2016, gdy
by³ obowi¹zek weryfikacji pozwoleñ na tak¹ dzia³alnoœæ, firmy
zosta³y zwolnione z wykonania raportu o oddzia³ywaniu na œro-
dowisko ze wzglêdu, i¿ by³o to ich drugie zezwolenie. Przepis
zwalniaj¹cy firmy z wykonania raportu oddzia³ywania na œrodo-
wisko w przypadku drugiego lub kolejnego zezwolenia wszed³
w ¿ycie 1 stycznia 2017 roku, a wiêc kilka miesiêcy po wydaniu
im zezwoleñ przez BOŒ.

Pozosta³e firmy zbieraj¹, magazynuj¹, prze³adowuj¹ i sortuj¹
gruz, odpady budowlane, opakowania czêsto wymieszane

z odpadami komunalnymi, odpady zielone.

Uci¹¿liwoœæ wszystkich firm jest bardzo du¿a. Firmy prze-

twarzaj¹ce odpady emituj¹ do œrodowiska ohydny odór, ha³as

i spaliny z ciê¿kich samochodów dowo¿¹cych odpady – nawet
kilkuset dziennie.

Firmy zbieraj¹ce odpady poza smrodem, ha³asem i spalinami

wytwarzaj¹ tak¿e ogromne iloœci kurzu przy obróbce gruzu.

2. Mieszkañcy i pracownicy osiedla ¯erañ

Na ul. Zarzecze znajduje siê ma³y blok mieszkalny (28 osób),
zbudowany i zasiedlony w latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego
wieku. Odleg³oœæ bloku od firm dzia³aj¹cych na ulicy Zarzecze
to 10 – 30m, a od firm na ulicy Go³dapskiej to 50 – 70m. Dom
jest praktycznie otoczony przez te firmy. Mieszkañcy przez
wiêksz¹ czêœæ roku ¿yj¹ jak na œmietniku w smrodzie, huku i
spalinach. Choruj¹ dzieci i ludzie starsi. Czêst¹ przypad³oœci¹ u
wszystkich s¹ tez bóle g³owy i nudnoœci. Zamkniête okna nie
chroni¹ mieszkañców - odór przenika do ich mieszkañ.

Pomiêdzy ulicami Go³dapska i Konwaliow¹ znajduje siê budynek

Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej i mieœci

siê równie¿ Agencja Atomistyki. Budynek ten i instytucje dzia³aj¹

od lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. S¹ to jedne z naj-
wa¿niejszych instytucji w Polsce, które odpowiadaj¹ za nasze
bezpieczeñstwo radiologiczne. Pracuje tam kilkudziesiêciu

naukowców i urzêdników. Przedsiêbiorstwo zbieraj¹ce odpady i je

sortuj¹ce, szczególnie gruz – znajduje siê ok. 20m od najbli¿szego

budynku CLOR. Praca prowadzona jest na otwartym placu emi-

tuj¹c kurz, huk i spaliny. Bardzo czêsto dochodz¹ do tego odory

z Zarzecza, które jest oddalone o tego budynku ok. 100m.

Pobliskie ulice Konwaliowa (odleg³oœæ 50 -100m od Zarzecze

i Go³dapskiej), i nieco dalsze Delfina, Zab³ocka i Myœliborska
(odleg³oœæ 100 – 150m) zabudowane s¹ od lat dwudziestych
ubieg³ego wieku domami jednorodzinnymi. Znajduje siê tam

równie¿ przedszkole i hotel. Pomiêdzy ul. Delfina i wa³em

p/powodziowym od kilkudziesiêciu lat s¹ ogródki dzia³kowe, które
s³u¿¹ rekreacji. W odleg³oœci 150 – 200 m na ul. Ku Rzece i
Kowalczyka zbudowano i wci¹¿ s¹ rozbudowywane osiedla
mieszkaniowe, w których zamieszka³o tysi¹ce ludzi. Wszyscy
odczuwaj¹ w wiêkszym lub mniejszym stopniu agresywny smród,
kurz i spaliny.

3. Œrodowisko naturalne i otoczenie

Ulice Zarzecze i tak¿e Go³dapska na których prowadz¹

dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa, usytuowane s¹ u zbiegu

dwóch cieków wodnych (30 – 100m) Wis³y i Kana³u

¯erañskiego, obszaru Natura 2000 i w s¹siedztwie terenów

objêtych zakazem realizacji przedsiêwziêæ powoduj¹cych

ponadnormatywne zanieczyszczenie œrodowiska (nowe

osiedle na ul. Kowalczyka).

Kana³ ¯erañski jest unikatow¹, sp³awn¹ drog¹ wodn¹, po³o-
¿on¹ wœród zieleni, a jego brzegi daj¹ mo¿liwoœæ spacerowania
i jazdy na rowerach od ul. Modliñskiej a¿ do samego Nieporêtu.
Uchodzi do Zalewu Zegrzyñskiego, który jest nie tylko wykorzy-
stywany rekreacyjnie, ale jest równie¿ zbiornikiem zaopatruj¹-
cym w wodê du¿¹ czêœæ Warszawy. Nad Kana³em ¯erañskim
(przy Modliñskiej ok.100m od ul. Zarzecze) jest równie¿ przy-
stañ wioœlarska, s³u¿¹ca rekreacji i uprawianiu sportów, a tak¿e
Kana³ jest po³¹czony œluz¹ z Wis³¹. Wis³a i jej obszar zalewowy
jest objêty programem Natura 2000, a tak¿e jest korytarzem
ekologicznym. W dawnym basenie postojowym barek (30m od
Zarzecza) po³¹czonym bezpoœrednio z Wis³¹, jest rezerwat

lêgowy rzadkich ptaków.

Posadowienie w bezpoœredniej bliskoœci cieków wodnych,
przedsiêbiorstw sklasyfikowanych jako mog¹ce powodowaæ
zagro¿enie dla œrodowiska, zmieniaj¹cy siê klimat, gdy

wystêpuj¹ gwa³towne, d³ugotrwa³e ulewy, a tak¿e powodzie

w miejscach uznawanych dotychczas za bezpieczne, stwarza
realne niebezpieczeñstwo zanieczyszczenia dla œrodowiska

naturalnego i degradacji ca³ej okolicy. Brak raportów i decyzji
œrodowiskowych wykazuj¹ na brak dba³oœci o œrodowisko i

obojêtnoœæ urzêdników na jego niszczenie i degradacjê. Wyniki
kontroli, które wykazywa³y niestosowanie siê przedsiêbiorców
do wydanych im warunków decyzji pozwalaj¹ przypuszczaæ,

i¿ degradacja ta jest faktem i wci¹¿ postêpuje. Natomiast

ohydny odór, ha³as, kurz i spaliny, towarzysz¹ce tej dzia³alno-

œci, s¹ niezwykle niebezpieczne, szkodliwe i uci¹¿liwe dla

mieszkañców ¯erania.

4.Skargi i proœby o interwencje

Od 2012 roku zg³aszamy telefonicznie, osobiœcie i pisemnie
niebywale dla nas uci¹¿liw¹ dzia³alnoœæ firm i prosimy o pomoc
w³adze Gminy, BOŒ, WIOŒ. Przeprowadzone przez te instytu-
cje kontrole wykaza³y w latach 2012 – 2015 niestosowanie siê
przedsiêbiorców do warunków wydanych im decyzji i skutkowa³y

ich upomnieniem, co w ¿aden sposób nie poprawi³o naszych
warunków ¿ycia. Od roku 2015 poza telefonicznym zg³aszaniem
wystêpowania odoru, piszemy te¿ czêsto do WIOŒ, BOŒ,

Sanepidu i n/Gminy, a tak¿e wzywamy Stra¿ Miejska i Policjê,
gdy odór i ha³as w godzinach nocnych jest nie do wytrzymania.
Nasi Radni równie¿ od roku 2015 sk³adaj¹ interpelacje do

Burmistrza i Prezydent Warszawy. Efekt dla nas jest ¿aden,

przez kilka dni jest nieco lepiej, a póŸniej wszystko wraca do
„normy”. A tak¿e w ostatnich miesi¹cach dzia³alnoœæ przedsiê-
biorstw zdecydowanie siê nasila.

Przez te lata zebraliœmy b. du¿¹ korespondencje, naszych
zg³oszeñ, wyst¹pieñ, próœb i za¿aleñ, a tak¿e odpowiedzi

urzêdników informuj¹cych nas o wynikach kontroli i podjêtych
interwencjach.

Bardzo prosimy o wyznaczenie nam terminu spotkania

abyœmy mogli udokumentowaæ nasze dzia³ania.

Warszawa, dnia 11 czerwca 2018

- Zarzecze to tereny, gdzie
skupiono kilka zak³adów zaj-

muj¹cych siê gospodark¹

odpadami. Nie da siê zaprze-
czyæ, ¿e w tej okolicy jest
straszny fetor, ha³as. Zapew-
nienia podmiotów o dzia³a-
niach zgodnych z wydanymi
pozwoleniami weryfikuj¹ ob-
serwacje mieszkañców, doku-
mentuj¹ zdjêcia oraz przepro-
wadzone kontrole. Faktem
jest, ¿e udowodniono i zlikwi-
dowano nielegalnie dzia³aj¹ce
podmioty. Je¿eli ktoœ ma

w¹tpliwoœci co do s³usznoœci

postulatów mieszkañców,

zapraszam na ulicê Zarzecze.

- Czy wed³ug Pani, przed-

siêbiorstwa zajmuj¹ce siê

magazynowaniem i przetwa-

rzaniem odpadów powinny

w ogóle dzia³aæ nad Kana³em

¯erañskim?

- Oczywiœcie, ¿e nie powinny i

to w³aœnie zosta³o podkreœlone

w stanowisku, przyjêtym przez

radê dzielnicy. Nale¿y pamiêtaæ,

¿e teren ten to dwa cieki wodne

Wis³a i Kana³ ¯erañski. To zie-

leñ i przyroda oraz doskona³e

miejsce do rekreacji. Po drugiej

stronie ulicy Zarzecze jest blok

mieszkalny. Nie wiem, jak mo¿-

na by³o zgodziæ siê na tego typu

dzia³alnoœæ w tym miejscu.

Dziêkuj¹c radnej Marioli

Olszewskiej za naœwietlenie
sytuacji, poni¿ej publikujemy
petycjê zdesperowanych
mieszkañców i pracowników
osiedla ̄ erañ do Ministra Œro-
dowiska Henryka Kowalczyka
z dnia 11 czerwca 2018 roku,
udokumentowan¹ 220 podpisami.
Chyba nie wszyscy ci ludzie s¹
nawiedzeni i, podobnie jak

nasza redakcja, bezpodstawnie

atakuj¹ Bogu ducha winne
przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce
siê gospodark¹ odpadami.

JK

PETYCJA DO MINISTRA ŒRODOWISKA

OD MIESZKANCÓW I PRACOWNIKÓW

OSIEDLA ̄ ERAÑ

Mo¿e ich byæ nawet kilkadziesi¹t. Mo¿na je znaleŸæ pod

budynkami i podwórkami, pod nieczynnymi ju¿ dziœ

fabrykami, na terenach wci¹¿ zajmowanych przez armiê, a

czasem mo¿na na nie trafiæ id¹c ulic¹, czy przeje¿d¿aj¹c

œcie¿k¹ rowerow¹. O czym mowa? O schronach bojowych i

przeciwlotniczych z ró¿nych epok, pocz¹wszy od okresu

miêdzywojennego, a skoñczywszy na czasach tzw. zimnej

wojny, które znajduj¹ siê na Pradze.

£¹czy je smutny los – w najlepszym wypadku s³u¿¹ za maga-
zyny, w najgorszym zalegaj¹ w nich œmieci podrzucane latami
przez mieszkañców. Tylko jeden, znajduj¹cy siê na terenie

dawnej FSO okazjonalnie przyci¹ga turystów, dziêki zaanga¿o-
waniu opiekuj¹cej siê obiektem organizacji pozarz¹dowej.

Na potrzebê co najmniej poinformowania mieszkañców Pragi

o znajduj¹cych siê na terenie dzielnicy obiektach militarnych
zwrócili uwagê cz³onkowie stowarzyszenia „Porozumienie dla
Pragi”. Po serii wpisów na facebookowym profilu stowarzyszenia,
dotycz¹cych polskiego schronu przeciwlotniczego z 1938 r.,

który stoi przy Al. Solidarnoœci oraz przyklejonego do muru

okalaj¹cego teren Szpitala Praskiego niemieckiego schronu

obserwacyjnego z 1944 r., wielu mieszkañców zainteresowa³o
siê histori¹ tych obiektów. Niestety, dziœ w ich otoczeniu brakuje
nawet zwyk³ej tabliczki informuj¹cej w kilku zdaniach, w jakim
celu te obiekty zosta³y wybudowane na Pradze. Krzysztof

Michalski, jeden z cz³onków „Porozumienia dla Pragi” zapo-

wiedzia³ wyst¹pienie do konserwatora zabytków z wnioskiem

o monta¿ odpowiednich tablic informacyjnych. To mo¿e byæ
pierwszy krok w kierunku udostêpnienia zabytków militarnych
turystom, choæ oczywiœcie droga bêdzie d³uga, m.in. ze wzglêdu

na skomplikowan¹ sytuacjê w³asnoœciow¹ schronów i brak

pomys³u w³aœcicieli na ich wykorzystanie (obiekt przy Wileñskiej
kilka lat temu omal nie zosta³ wyburzony). Stowarzyszenie

ma równie¿ w planach opracowanie mapy obiektów militarnych
znajduj¹cych siê na Pradze.                                                             M

Otwórzmy

praskie schrony
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Prosto z mostu

Za nieca³e dwa miesi¹ce odbêd¹ siê

kolejne wybory samorz¹dowe. Bêdziemy

wybieraæ m.in. prezydenta miasta, przed-

stawicieli w Radzie Warszawy, a tak¿e

radnych dzielnicowych. Ci ostatni z kolei

wybior¹ nowy zarz¹d dzielnicy.

Zbli¿aj¹ce siê wybory s¹ dla Pragi bardzo

wa¿ne z kilku powodów. Po pierwsze, nie

jak do tej pory, na cztero-, ale a¿ na piêcio-

letni¹ kadencjê wybierzemy osoby, które

bêd¹ decydowaæ o kierunkach rozwoju na-

szej dzielnicy. Piêæ lat to wystarczaj¹cy okres,

aby przy odpowiedniej motywacji i samo-

zaparciu, naprawdê zmieniæ oblicze naszej

dzielnicy, wiêc warto dokonaæ w³aœciwego

wyboru. To od nas, g³osuj¹cych, zale¿y, czy

wybierzemy osoby pracuj¹ce na rzecz

mieszkañców, czy raczej takie, które pe³nienie

publicznej funkcji traktowaæ bêd¹ jako oka-

zjê do realizacji w³asnych, partykularnych

interesów. Po drugie, dokonamy wyboru

pewnej wizji Pragi. Przy urnach rozstrzygnie

siê, czy bêdzie to dzielnica, w której „nowe”

(mieszkañcy, inwestycje) ³¹czy siê w zrów-

nowa¿ony sposób z „dotychczasowym”, czy

te¿ Praga stanie siê dzielnic¹, w której miesz-

kañcy i lokalny klimat, który tworz¹, bêd¹

tylko kwiatkiem do ko¿ucha dla osób po-

strzegaj¹cych Pragê wy³¹cznie przez pry-

zmat zysków. Po trzecie, wybory daj¹ szansê

na zmianê dotychczasowego uk³adu si³, który

okreœliæ mo¿na jednym s³owem: „trwanie”.

Nim 21 paŸdziernika br. wybierzemy siê

do lokalu wyborczego, by postawiæ krzy¿yk

obok nazwisk poszczególnych kandydatów,

warto dok³adnie przemyœleæ komu przypad-

nie nasz g³os. Czy osobom, które w samo-

rz¹dzie tkwi¹ od lat, ale o potrzebach

mieszkañców przypominaj¹ sobie tylko przy

okazji kolejnej kampanii wyborczej, czy te¿

osobom, które niekoniecznie z pozycji samo-

rz¹du, przez lata dzia³aj¹ w interesie Pragi

i pra¿an? Warto uwa¿nie czytaæ postulaty,

którymi kusiæ nas bêd¹ kandydaci (w nie-

których przypadkach pewne slogany poja-

wiaj¹ siê w ka¿dych wyborach, bez cienia

szansy na realizacjê). Warto pytaæ, jakie dzia-

³ania kandydaci podejmowali do tej pory, z

jakim skutkiem i jakie korzyœci z tych dzia³añ

odnieœli mieszkañcy? Warto te¿ sprawdzaæ,

co o danym kandydacie „mówi” Internet,

czy lokalna prasa. Kumulacja negatywnych

opinii mo¿e znacznie u³atwiæ nam podjêcie

w³aœciwej decyzji przy urnie wyborczej.

Warto pójœæ na wybory i oddaæ œwia-

domie g³os na realn¹ wizjê zmian, na

których skorzystaj¹ Praga i pra¿anie w ko-

lejnych piêciu latach. Warto wybraæ ludzi,

którzy nie tylko tak¹ wizjê przedstawiaj¹,

Budowa warszawskiego metra staje

siê g³ównym tematem kampanii samo-

rz¹dowej na Bia³o³êce. Forsowan¹ od lat

przez Platformê Obywatelsk¹ narracjê,

¿e metra na Bia³o³êkê, co prawda, wszyscy

by chcieli, ale nie ma na to pieniêdzy,

obali³ Patryk Jaki, zobowi¹zuj¹c siê do

rozpoczêcia budowy dwóch linii metra w

pierwszej kadencji swojego urzêdowania,

czyli ju¿ w przysz³ym roku. Platforma

dotychczas stara³a siê obœmiewaæ obiet-

nicê Jakiego, ostatecznie jednak sztab

Rafa³a Trzaskowskiego zdecydowa³, ¿e

trzeba budowaæ metro. Odnosz¹c to do

stanowiska warszawskiego ratusza Han-

ny Gronkiewicz-Waltz, ¿e metro na Bia-

³o³êkê to „niegospodarnoœæ, mrzonka i

ca³kowity absurd” (rzecznik ratusza

27.07.2018 r.) oraz deklaracji samego

Rafa³a jeszcze sprzed kilku tygodni

brzmi to niczym farsa. Fakty jednak

mówi¹ same za siebie. Sofia, stolica Bu-

³garii, dysponuj¹ca prawie piêæ razy

mniejszym bud¿etem, w ci¹gu ostatnich

12 lat wybudowa³a trzy razy wiêcej ki-

lometrów metra ni¿ Warszawa. Obecnie

stolica Polski w kategorii metro miejskie

jest najbardziej zapóŸniona w regionie.

Za Platformy Warszawa, zamiast stawaæ

siê liderem regionu i goniæ najlepiej

rozwiniête miasta œwiata, ci¹gnie siê w

ogonie Europy Œrodkowo-Wschodniej.

Wyprzedzi³y nas ju¿ Bu³garia, Wêgry,

Czechy, a nawet Rumunia. To daje obraz

mo¿liwoœci obecnej ekipy. Platforma od

dawna zajmuje siê tylko sob¹. I swoimi

pupilkami – prawnikami. Urz¹d m.st.

Warszawy w ostatnim czasie wyda³ pra-

wie milion z³otych na obs³ugê prawn¹,

która obejmowa³a reprezentacjê prezy-

dent Hanny Gronkiewicz-Waltz przed ko-

misj¹ weryfikacyjn¹. Z kolei kancelaria

prawna Marka Chmaja, wystêpuj¹cego

w mediach jako krytyk zmian w s¹dow-

nictwie autorstwa PiS za „œwiadczenie po-

mocy prawnej” otrzyma³a od ratusza

³¹cznie ponad pó³ miliona z³otych. Takich

przyk³adów jest jak grzybów po

deszczu. Nasze pieni¹dze, zamiast na

rozwój miasta, trafiaj¹ do prywatnych

kieszeni ludzi, których g³ównym zakre-

sem obowi¹zków jest krytyka PiSu. To

bardzo niekonstruktywne podejœcie.

Warszawa ma potencja³, Polacy na ca-

³ym œwiecie s³yn¹ z pracowitoœci i dobrej

jakoœci wykonywanej pracy. Musimy tylko

uwolniæ siê od grupy ludzi uwa¿aj¹cej

siê za elitê, która konsumuje owoce

naszego potencja³u ekonomicznego na

potrzeby w³asne oraz doraŸnej walki po-

litycznej. Wbrew deklaracjom obecnych

w³odarzy Warszawy, metro na Bia³o³êkê

jest mo¿liwe. Tak samo jak 500+ nie

doprowadzi³o do bankructwa Polski, lecz

sta³o siê jednym z czynników stymulu-

j¹cych ca³¹ gospodarkê. Postarajmy siê

wszyscy, ¿eby Bia³o³êka nigdy wiêcej nie

by³a zmuszona oddawaæ ze swojego

bud¿etu 60 mln z³otych, tak jak mia³o

to miejsce w 2017 roku. WeŸmy siê do

pracy i nie mówmy, ¿e siê nie da.

£ukasz Oprawski

by³y zastêpca burmistrza

Dzielnicy Bia³o³êka

ale te¿ s¹ zdeterminowani, by, w uzgod-

nieniu z mieszkañcami naszej dzielnicy, j¹

zrealizowaæ. Nastêpna taka szansa poja-

wi siê dopiero za piêæ lat. Szkoda by³oby

znów czekaæ. Dokonajmy wspólnie dobrego

wyboru. Dla Pragi i pra¿an.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Temat bie¿¹cego felietonu mia³ byæ

zgo³a inny, lecz ostatnie wydarzenia w naszej

dzielnicy spowodowa³y zmianê. Myœla³am, a

w³aœciwie mia³am nadziejê, ¿e niewiele w za-

chowaniu radnych Pragi Pó³noc mo¿e mnie

jeszcze po 4 latach zaskoczyæ, a jednak! 21

sierpnia br. odby³y siê, a w³aœciwie wznowio-

no po raz kolejny obrady XXXI nadzwyczaj-

nej sesji Rady Dzielnicy Praga Pó³noc. Sesji

nadzwyczajnej, która zosta³a otwarta

3.02.2017 roku i trwa³a 19 miesiêcy. Jak

mówi doktryna: „Przedmiotem obrad sesji

nadzwyczajnej mog¹ byæ wszelkie sprawy

mieszcz¹ce siê w zakresie dzia³ania gminy

(przypis autora. art. 6 i 7 usg). Jedynym jej

wyró¿nikiem jest pilnoœæ rozstrzygniêcia sprawy.

Typowymi przyk³adami s¹ awarie infrastruk-

tury technicznej, zagro¿enia epidemiologicz-

ne, klêski ¿ywio³owe, uchwalenie przepisów

porz¹dkowych itp. Nie jest dopuszczalne roz-

strzyganie w trybie nadzwyczajnym spraw,

które mog¹ byæ za³atwione w ramach sesji

zwyczajnej.” Jak zatem odnieœæ siê do oma-

wianych punktów podczas szeœciogodzinnego

posiedzenia, dot. np. informacji dyrektora

Biblioteki im. ks. Jana Twardowskiego w spra-

wie planowanych zadañ czy wydatków na rok

2017, czy te¿ Informacji Zarz¹du Dzielnicy

Praga-Pó³noc m.st. Warszawy w sprawie przy-

znanych œwiadczeñ rodzinnych w roku 2016,

czy te¿ o planowanych wydarzeniach kultu-

ralnych i kosztach z tym zwi¹zanych na rok

2017. Szanowni Czytelnicy, to nie pomy³ka

w druku. Naczelnicy wydzia³ów i dyrektorzy

jednostek omawiali plany na 2016 i 2017

rok. Wniosek o aktualizacjê punktów porz¹d-

ku obrad, zg³oszony przez cz³onka Klubu

Radnych Niezale¿nych, zosta³ odrzucony.

Wrêcz brakuje s³ów na okreœlenie takich

dzia³añ. Cyrk! ¯enada! Ale to by³ dopiero

pocz¹tek. Tragifarsa w pe³nej okaza³oœci.

Najwa¿niejsze punkty, wnioskowane przez

zarz¹d dzielnicy, zmiany bud¿etowe, czy

zg³oszone przez klub radnych niezale¿nych

stanowiska z uwagami do miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego

Micha³owa i Szmulowizny oraz korekty do

projektu Trasy Œwiêtokrzyskiej, które powin-

ny byæ terminowo przekazane do miasta i s¹

tak wa¿ne dla dzielnicy, wesz³y pod obrady

dopiero po 5 godzinach omawiania planów

na 2016 czy 2017 rok w roku 2018. To po

prostu absurd. A mo¿e upa³? O ile uda³o siê

zaakceptowaæ zmiany bud¿etowe, to ju¿

uwagi do miejscowego planu, czy zmiany w

komisjach, a wrêcz uzupe³nienie komisji

ochrony œrodowiska zosta³y odrzucone. Ob³u-

da, hipokryzja, czy po prostu zak³amanie?

Czarno na bia³ym okaza³o siê, kto w praktyce

uniemo¿liwi³ pracê komisji ochrony œrodowi-

ska i praktycznie zablokowa³ pracê rady

dzielnicy na prawie dwa lata, jak równie¿

dlaczego nie wprowadzono relacji z obrad on

line, o któr¹ wnioskowa³am 3 lata temu. Pod-

czas relacji on line moglibyœcie Pañstwo w

dzia³aniu zobaczyæ osoby, na które oddaliœcie

swój g³os podczas wyborów samorz¹dowych

2014. Zobaczyæ, pos³uchaæ, a nie ufaæ

wy³¹cznie obietnicom wyborczym. Zobaczyæ

i zastanowiæ siê czy w nadchodz¹cych wybo-

rach warto na te osoby g³osowaæ. Ale nic stra-

conego. Ka¿dy z Pañstwa mo¿e wyst¹piæ do

urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

o udostêpnienie nagrania z tego posiedzenia.

Zdajê sobie sprawê, ¿e w nat³oku bie¿¹cych

spraw rodzinnych i zawodowych czasu wszyscy

mamy niewiele, ale proszê zwróciæ uwagê,

i¿ wybrani ju¿ w paŸdzierniku przez Czytel-

ników/Wyborców radni, bêd¹ decydowaæ o

nas-mieszkañcach i dzielnicy przez kolejne

5 lat. Naprawdê warto! I szczerze rekomen-

dujê. Nagranie powinno byæ zamieszczone

w Biuletynie Informacji Publicznej, ale zwa-

¿ywszy, i¿ ostatni protokó³ i nagranie z po-

siedzenia rady dzielnicy s¹ z grudnia 2017

roku, to przed up³ywem kadencji mo¿emy

siê po prostu nie doczekaæ. Gdzie¿ zatem

transparentnoœæ, uczciwoœæ, a przede wszystkim

dba³oœæ o dobro mieszkañców i dzielnicy?

Patrz¹c na przebieg sesji, czy zachowanie nie-

których radnych, by³am wrêcz za¿enowana

ich nonszalancj¹ i próbami manipulacji.

Czy¿by Praga naprawdê sta³a siê prywatnym

folwarkiem? Wstyd! Jaka¿ buta i arogancja!

Czy nasi samorz¹dowcy zapomnieli, ¿e

Premier Morawiecki w swej ³askawo-

œci zarz¹dzi³ wybory samorz¹dowe na

chyba najbardziej optymalny termin 21

paŸdziernika z drug¹ tur¹ wyborów na 4

listopada. PKW w bólach wydaje odpo-

wiednie rozporz¹dzenia i dokonuje wy-

k³adni ostatniej twórczoœci legislacyjnej

PiS. Radni pisz¹ ostatnie oœwiadczenia

maj¹tkowe. Zarz¹dy sprz¹taj¹ biurka.

Wszystko na poziomie samorz¹du

wchodzi w tryb wyborczy. Najdrobniej-

sze eventy awansuj¹ do rangi wydarzeñ,

masowo odbywaæ siê bêd¹ odbiory cze-

gokolwiek, wmurowywaæ siê bêd¹ kamie-

nie wêgielne, zapowiadane bêd¹ cuda

wianki. Pojawi¹ siê og³oszenia prasowe,

bilbordy, citylaity itp. Wkrótce ze skrzy-

nek pocztowych wylej¹ siê tony papieru

ulotek kandydatów do wszelkich szcze-

bli samorz¹du. W stolicy bêdzie to szcze-

gólnie widoczne. Wybieraæ tu bêdziemy

radnych dzielnicy, Warszawy, sejmiku i

wreszcie prezydenta. Chc¹c nie chc¹c,

wszyscy bêd¹ w tym uczestniczyæ. Z góry

wiêc przepraszam, ale nie da siê bowiem

w inny sposób dotrzeæ do setek i wiêcej

wyborców. Bêdziemy oczywiœci uczest-

niczyli we wszystkich mo¿liwych spotka-

niach, prezentuj¹c nasz program dla

dzielnicy. Nasz kandydat na prezydenta,

Andrzej Rozenek, deklaruje przychylnoœæ

dla Pragi i podtrzymanie wszystkiego, co

sprzyjaæ bêdzie dalszemu rozwojowi

dzielnicy, a przede wszystkim kontynu-

acjê tego, co rozpocz¹³em na pocz¹tku

tego wieku, czyli dalsz¹ rewitalizacjê

Pragi. Trwaj¹ te¿ koñcowe remanenty:

w takich kategoriach nale¿y traktowaæ

sesjê rady z 21 sierpnia. By³o to chyba

ju¿ ósme podejœcie do nadzwyczajnej

XXXI sesji rady zwo³anej w styczniu 2017

roku. Sesja moloch rozros³a siê do ponad

130 punktów porz¹dku obrad i choæ

by³em do jej koñca, to nie wiem, czy pro-

wadz¹cy obrady wypowiedzia³ magiczn¹

formu³ê „zamykam sesjê” i wyczerpali-

œmy jej ca³y porz¹dek obrad. Pierwsze

piêæ godzin sesji by³y nudne. Bo czy mo¿-

na z zainteresowaniem s³uchaæ o planach

i zamierzeniach na 2017 (sic) rok w roku

2018. Mój wniosek, aby punkty, które

nie maj¹ racji bytu w roku 2018 zosta³y

zdjête z porz¹dku obrad, zosta³ przyjêty

z oburzeniem i odrzucony. Siedzieliœmy

wiêc i s³uchaliœmy jak znudzonym g³o-

sem dyrektorzy jednostek, którzy mogli

lepiej spo¿ytkowaæ ten czas, mówili o

planach zakupów do bibliotek na 2017,

planach wydarzeñ kulturalnych na 2017 itp.

Tam, gdzie dyrektorów nie by³o, czyni³

to jedyny obecny na posiedzeniu rady

wiceburmistrz Zbigniew Cierpisz. Pozostali

dwaj zapewne w lepszej atmosferze spê-

dzali ten czas. Tak na marginesie, dwóch

cz³onków zarz¹du na urlopie w jednym

czasie - to niespotykane. Zarz¹d nie ist-

nia³, a co by by³o w sytuacjach nag³ych?

Sytuacja o¿ywi³a siê przy punktach

bud¿etowych. Po raz kolejny za³¹cznik

inwestycyjny stopnia³. Tym razem o 4

(s³ownie cztery) miliony. Tak PiS rz¹dzi

od czterech lat na Pradze. O swoje za-

pewne dbaj¹. Ku mojemu zaskoczeniu

i zaskoczeniu zainteresowanych temat

„rekinów biznesu” zosta³ poddany g³o-

sowaniu na sesji i g³osami PiS zosta³ ….

utr¹cony. Przewodnicz¹cy podtrzyma³

swoje stanowisko. Nic siê nie sta³o.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Dobry wybór dla Pragi

Pó³nocnoprascy radni

œlubowali pracowaæ dla dobra i pomyœlnoœci

dzielnicy, œlubowali dzia³aæ zgodnie z prawem

oraz z interesami Pragi i jej mieszkañców –

godnie i rzetelnie reprezentowaæ nas wy-

borców, troszczyæ sie o ich sprawy? Czas to

zmieniæ. Ufam, ¿e gros z Pañstwa ods³ucha

nagranie z posiedzenia w dniu 21 sierpnia i

obiektywnie oceni dzia³ania radnych

dzielnicy Praga Pó³noc.

„Nie ma wielkoœci, gdzie nie ma prawdy”

- Gotthold Ephraim Lessing

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Zaczê³a siê kampania

Metrem na Bia³o³êkê

W³adze miasta lubi¹ siê chwaliæ,

¿e wymieni³y ca³y tabor komunikacji

miejskiej na niskopod³ogowy. Fakt: nawet

najstarsze, ca³kiem ju¿ zamortyzowane

autobusy t³uk¹ce siê po przedmieœciach

stolicy maj¹ niskie pod³ogi, u³atwiaj¹ce

wjazd wózkom. Niskopod³ogowe w Warsza-

wie s¹ te¿ wagony metra i SKM. Ca³kiem

inaczej sprawa siê ma z tramwajami.

Tramwaje to wielki wstyd stolicy. Mamy 23

linie tramwajowe, na których jeŸdzi ok. 400

sk³adów. Nawiasem mówi¹c, w trochê od

Warszawy mniejszej Pradze linii tramwajowych

jest 28, do tego 9 nocnych. To taka ilustra-

cja tezy o stawianiu na transport szynowy...

Jedna trzecia z tych 400 sk³adów to po-

jazdy z epoki œp. Edwarda Gierka. Wed³ug

„Raportu Rocznego 2016” (ostatniego do-

stêpnego) Tramwaje Warszawskie posiadaj¹

330 wagonów opartych na konstrukcji cho-

rzowskich zak³adów Konstal z 1973 r. 105N,

zwanych niegdyœ „akwariami”. Konstal pro-

dukowa³ ich nowsze wersje a¿ do 2000 r.,

lecz z punktu widzenia osób podró¿uj¹cych

na wózkach wszystkie one by³y takie same

– mia³y te same, wyj¹tkowo strome schodki.

Niektóre dzielnice niemal pozbawione

s¹ tramwajów niskopod³ogowych, tak jak-

by kierownictwo Tramwajów Warszawskich

mia³o jak¹œ wiedzê o niewystêpowaniu tam

inwalidów ani matek z ma³ymi dzieæmi.

Na przyk³ad, „akwaria” dominuj¹ na li-

niach 28 i 70 – obie ³¹cz¹ Pragê poprzez

Most Gdañski z Bemowem.

Minê³o 15 lat od skomercjalizowania

Tramwajów Warszawskich i mniej wiêcej tyle

samo czasu, odk¹d pojawi³y siê mo¿liwoœci

korzystania z funduszy unijnych. W mate-

ria³ach spó³ki TW czytamy, i¿ „program

modernizacji taboru tramwajowego jest jed-

nym z najwiêkszych w Europie, od roku

2006 sto³eczny przewoŸnik zakupi³ ponad

280 nowoczesnych niskopod³ogowych, kli-

matyzowanych wagonów.” Oznacza to, ¿e

rocznie kupowano œrednio oko³o 20 wago-

nów. Przyznaj¹ Pañstwo, ¿e ten wynik nie

powala. W innych miastach „akwaria”

uczestnicz¹ ju¿ co najwy¿ej w przejazdach

okolicznoœciowych jako pojazdy zabytkowe.

Okazja, by o tym napisaæ, jest taka, ¿e

w³aœnie zakoñczy³ siê fiaskiem kolejny

przetarg TW na zakup nowych wagonów.

Najpierw wykluczono z postêpowania

zwyciêzcê przetargu - koreañsk¹ firmê

Hyundai Rotem, a potem okaza³o siê, ¿e

druga oferta, bydgoskiej Pesy, ma cenê

wy¿sz¹ ni¿ kwota zarezerwowana na to

zamówienie. To oczywiœcie nieprawdopo-

dobne, by tak du¿a firma jak TW nie by³a

w stanie wygospodarowaæ 400 mln z³ w

swoim wieloletnim planie finansowym,

zapewne wiêc tramwajarzom coœ siê nie

spodoba³o w ofercie Pesy. Szkoda, ¿e do-

piero teraz, a nie na etapie przygotowywania

opisu przedmiotu zamówienia, z którym

oferta Pesy musia³a byæ wszak zgodna.

Na kolejny przetarg bêdziemy musieli

poczekaæ – zamówieñ za 2,5 miliarda

z³otych nie przygotowuje siê z dnia na

dzieñ. Dzieci z wózków w tym czasie

wyrosn¹, a niepe³nosprawni?

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

Wstyd na szynach
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

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

KONSERWATOR, z³ota r¹czka

606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, gruzu 722-990-444

SKUP aut tel. 573-418-807

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

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

D

R

Z

W

I

O

K

N

A

www.drzwiokna.waw.pl

Nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824, Jagoda 605-037-515, Pawe³ 609-490-949
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Proszê Szanownych Pañstwa,

w obecnej polityce historycznej

oprócz tego, ¿e zapomniano o

Katyniu, od lat nie wspomina

siê o mordzie na 45 profesorach

lwowskich z 4 kwietnia 1941 r.

Czterdziestym szóstym by³

zwyk³y lekarz medycyny, pedia-

tra i ginekolog, ponadprzeciêt-

ny poeta, t³umacz z klasyki

francuskiej stu dzie³. Od 1905

dotuj¹cy i wspó³tworz¹cy kaba-

ret Zielony Balonik. Balonik

jako produkt gumowy by³, jak

s¹dzê, symbolem prezerwa-

tywy, Tadeusz by³ sol¹ w oku

bigoterii, dewocji, œwiêtoszko-

watoœci, podwójnej moralnoœci,

dwulicowoœci duchowieñstwa

i rz¹dowej hipokryzji. Tadeusz,

jeden z pierwszych zwolenni-

ków równoœci kobiet i legalnej

aborcji. Krytyk irracjonalnej

mody na romantyzm, której

iloœæ poleg³ych mo¿emy wspó-

³czeœnie policzyæ. Pan Tadeusz

wycofany z listy lektur szkol-

nych w zaplanowanym ci¹gu

technologicznym na spo³eczeñ-

stwie. Pan nazywa siê Tadeusz

Boy ¯eleñski.

Obecna epidemia parwowi-

rozowej œmierci u psów na tle

krwotocznego nadostrego,

ostrego i podostrego zapalenia

¿o³¹dka i jelit dotyczy tak¿e sfery

zwierz¹t za fal¹ romantycznego

ruchu antyszczepionkowego.

Ruchu walki z objawami, a nie

z dociekaniem przyczyn.

Objawy uboczne szczepieñ

u dzieci obudzi³y fobie tak¿e

wœród w³aœcicieli zwierz¹t. Nie

szczepmy, choroby zakaŸnie

to fikcja, szczepienia zabijaj¹,

spisek koncernów, a to nas nie

dotyczy. Proszê Szanownych

Pañstwa, prawdziwy sens ist-

nienia lekarza weterynarii nie

polega na tym, aby by³o mi³o,

drogo i d³ugo, ale na tym, aby

lekarz weterynarii dba³ przede

wszystkim o zdrowie nas, ludzi,

poprzez zdrowie naszych zwie-

rz¹t. Moi klienci od pocz¹tku

s³ysz¹ dok³adnie to, o co wal-

czy³ Boy - o godnoœæ. Godnoœæ

zwierzêcia i godnoœæ w³aœci-

ciela. Musz¹ byæ szczepienia,

odrobaczenie, zabezpieczenie

przed pch³ami i kleszczami, a

Na s³ówka

tak¿e wiedza o gatunku. Pod-

staw¹ tego po³¹czenia jest

rzetelna wiedza, a nie pierdo³y

bez podstaw i paragon o nazwie

sprzeda¿ us³ugi weterynaryj-

nej. Niestety, coraz bardziej

zapodziewa siê leczenie w

g¹szczu komercji i k³amliwych

reklam. Okres wiosny i lata,

czyli ciep³y czas, to okres wystê-

powania chorób bakteryjnych i

wirusowych uk³adu pokarmowe-

go, u ludzi mylnie okreœlanego

jako zatrucia. Okres ch³odu,

czyli jesieni i zimy to przewaga

chorób bakteryjnych i wiruso-

wych uk³adu oddechowego.

Czy mamy zatrucia gryp¹? A

mamy zatrucia salmonell¹?

Ten paradoks wyjaœniê w na-

stêpnym felietonie.

II linia metra formalnie wje¿d¿a na Bródno. Metro War-

szawskie otrzyma³o ostatnie dwa pozwolenia na budowê

ostatniego odcinka podziemnej kolei w prawobrze¿nej

Warszawie. Uzyskanie tych dokumentów otwiera drogê do

podpisania umowy na wykonanie tego odcinka.

– W ubieg³ym tygodniu trzy, dziœ kolejne dwa, a to oznacza, ¿e

mamy komplet pozwoleñ na budowê ostatniego odcinka II linii metra

na prawym brzegu. Teraz przed nami ju¿ tylko podpisanie umowy

na wykonanie tego fragmentu drugiej nitki i za trzy lata mieszkañcy

Targówka i Zielonej Bia³o³êki dojad¹ do centrum podziemn¹ kolej¹

– mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Wydane decyzje o pozwoleniu na budowê dotycz¹ wentylatorni, V20 i

V21, które zlokalizowane s¹ odpowiednio w rejonie ul. Blokowej – pomiê-

dzy ul. Czerwiñsk¹ a ul. Kana³ow¹ oraz rejonie w ul. Kondratowicza – na

zachód od ul. Chodeckiej. Wydanie tych pozwoleñ formalnie zamknê³o

proces przygotowañ do budowy M2 na Targówku – Metro Warszawskie

ma ju¿ komplet siedmiu decyzji: trzech dla stacji, trzech dla wentylatorni

oraz dla szybu demonta¿owego dla tarcz TBM przy stacji Trocka.

M2 na Bródnie

To bêdzie ostatni blisko czterokilometrowy odcinek II nitki podziem-

nej kolei w pó³nocno-wschodniej czêœci stolicy. Oprócz tuneli powstan¹

tam równie¿ trzy stacje: „Zacisze” (C19) pod ul. Figara w pobli¿u skrzy-

¿owania z ul. Codzienn¹, „Kondratowicza” (C20) przy skrzy¿owaniu

ulicy Malborskiej i L. Kondratowicza oraz „Bródno” (C21) przy skrzy-

¿owaniu ulicy L. Kondratowicza i Rembieliñskiej. Wydr¹¿ona zosta-

nie równie¿ podziemna hala torów odstawczych za ostatni¹ stacj¹,

trzy wentylatornie i tunele (oddzielne dla ka¿dego kierunku jazdy).

Dziêki pozyskaniu wszystkich niezbêdnych decyzji, a tak¿e pozy-

tywnemu wynikowi kontroli UZP mo¿liwe jest podpisanie umowy z

konsorcjum firm Astaldi i Gülermak, które zwyciê¿y³o w postêpowa-

niu na wybór wykonawcy ostatniego odcinka linii metra M2 w prawo-

brze¿nej Warszawie. Budowniczowie na zrealizowanie projektu bêd¹

mieli 36 miesiêcy. Koszt tej inwestycji to 1 397 895 000 z³.

Warto przypomnieæ, ¿e te dwie firmy wybudowa³y ju¿ centralny

odcinek drugiej linii metra, a teraz pracuj¹ przy jego rozbudo-

wie o trzy stacje na Woli i trzy na Pradze-Pó³noc i Targówku.

Dodatkowo konsorcjum zosta³o równie¿ wybrane w przetargu

na zaprojektowanie i wybudowanie ostatnich trzech stacji nitki

M2 na Bemowie i Stacji Techniczno-Postojowej Mory.

Ca³a M2

Ca³a druga linia metra bêdzie gotowa przed 2023 rokiem – wszystkie

odcinki rozbudowywanej linii M2 s¹ w budowie lub tocz¹ siê postêpo-

wania przetargowe na wybór wykonawcy. Trwa budowa odcinka z

trzema stacjami na Pradze-Pó³noc i Targówku – to ok. 3,12 kilometra

trasy, a w kierunku zachodnim, z Ronda Daszyñskiego powstaje ok.

3,4 kilometra podziemnej kolei równie¿ z trzema stacjami. Obydwie

budowy zakoñcz¹ siê w 2019 r. Metro Warszawskie wybra³o tak¿e

wykonawcê projektu i budowê ostatniego odcinka drugiej linii metra

na zachodzie stolicy – na Bemowie, od planowanej stacji Powstañców

Œl¹skich do stacji Techniczno-Postojowej Mory. To ok. 4 kilometrów

trasy. Na wszystkie prace wykonawca bêdzie mia³ 48 miesiêcy

od dnia podpisania umowy. Znamy równie¿ zwyciêzcê przetargu na

wykonanie ostatniego odcinka metra w prawobrze¿nej Warszawie,

na Targówku – ok. 4 kilometrów trasy, trzech stacji i hali torów

odstawczych. Wykonawca bêdzie mia³ na to 36 miesiêcy od daty

podpisania umowy. W pi¹tek, 10 sierpnia, otwarte zosta³y natomiast

oferty w przetargu na budowê tuneli i dwóch stacji: Wola Park oraz

Powstañców Œl¹skich. To fragment pomiêdzy obecnie budowanym

odcinkiem, a koñcówk¹ II linii metra na Bemowie.

Centralny odcinek linii M2 czyli siedem stacji pomiêdzy Wol¹ a Prag¹-

Pó³noc dzia³a od 8 marca 2015 r. Dziennie przewozi ok. 150 tys. pasa¿erów.

Samochody wyposa¿one w kamery wespr¹ piesze patrole

kontroluj¹ce op³aty parkingowe. Ma to ograniczyæ liczbê

kierowców unikaj¹cych op³at, dziêki czemu ³atwiej bêdzie

znaleŸæ wolne miejsce parkingowe. Zarz¹d Dróg Miejskich

og³osi³ przetarg na zakup systemu do e-kontroli.

E-kontrola pozwoli zdalnie, za pomoc¹ kamer umieszczonych na

samochodach, sprawdzaæ czy kierowca zap³aci³ za parkowanie

samochodu. Kamery zeskanuj¹ numery rejestracyjne pojazdów

zaparkowanych w SPPN i przeka¿¹ te dane do systemu, który

zweryfikuje wniesienie op³aty za dany pojazd. Testy takiego

systemu wypad³y optymistycznie.

Dok³adny kszta³t systemu zosta³ okreœlony w dialogu

technicznym z potencjalnymi wykonawcami. Na pocz¹tek

warszawscy drogowcy z Zarz¹du Dróg Miejskich chc¹ zamówiæ

dwa samochody (o napêdzie elektrycznym) wyposa¿one w

specjalny system e-kontroli. Pojazd bêdzie kontrolowa³ wyzna-

czon¹ strefê, zaœ umieszczone na nim kamery odczytaj¹ tablice

rejestracyjne zaparkowanych aut. System porówna lokalizacjê

wykonanych zdjêæ z baz¹ p³atnych miejsc postojowych, a na-

stêpnie zweryfikuje, czy dany pojazd ma op³acone parkowanie.

Je¿eli nie – kierowca otrzyma poczt¹ wezwanie do zap³aty op³aty

dodatkowej. Kontrola bêdzie wykonywana dwukrotnie w krótkim

odstêpie czasu, aby wyeliminowaæ pomy³ki: np. pojazdy, których

kierowcy w³aœnie id¹ do parkomatu.

Do czego s³u¿y e-kontrola?

Podstawowym celem e-kontroli jest zwiêkszenie efektywnoœci

dzia³añ kontrolnych. Dziœ op³aty sprawdza blisko 50 kontrolerów,

dlatego te¿ wielu kierowców ryzykuje, nie p³ac¹c za parkowanie

i licz¹c, ¿e patrol pojawi siê gdzie indziej. Dwa samochody wy-

posa¿one w kamery mog¹ osi¹gn¹æ skutecznoœæ porównywaln¹

z dziesiêcioma patrolami pieszymi. Dziêki temu liczba kierowców

unikaj¹cych op³aty i zajmuj¹cych miejsca postojowe w centrum

powinna znacznie spaœæ. W ten sposób wzroœnie rotacja miejsc

– celem op³aty parkingowej jest bowiem wymuszenie, by postój

auta by³ jak najkrótszy, bo wówczas znacznie ³atwiej znaleŸæ

wolne miejsce parkingowe. Dodatkow¹ korzyœci¹ bêdzie ochrona

œrodowiska – kierowca szybciej znajdzie miejsce do zaparkowania

a co z tym idzie, jego samochód wyemituje mniej zanieczyszczeñ.

Drug¹ zalet¹ automatycznej kontroli jest usprawnienie obs³ugi

mieszkañców. E-kontrola pozwoli zrezygnowaæ z wystawiania

wk³adanych pod wycieraczkê przedniej szyby dokumentów op³aty

dodatkowej (nie zawsze odczytywanych przez kierowców) i

wysy³aæ wezwanie do zap³aty jedynie do tych kierowców, którzy

nie zap³acili za postój, a nie tak¿e do tych, którzy np. nie w³o¿yli

biletu za szybê lub nie umieœcili tam informacji o op³acie mobilnej.

To znacznie zmniejszy liczbê reklamacji. Dodatkowym benefitem

e-kontroli, po zakoñczeniu fazy stabilizacji systemu, bêdzie

mo¿liwoœæ rezygnacji z obowi¹zku wyk³adania biletu parkingowego

w pojeŸdzie, co znacznie u³atwi ¿ycie kierowcom.

Wiêksza skutecznoœæ kontroli jest w interesie wszystkich

warszawiaków. Pieni¹dze zebrane w strefie trafiaj¹ do miejskiej

kasy, z której remontowana, modernizowana i budowana jest

m.in. infrastruktura drogowa. Dziennie ze Strefy P³atnego Par-

kowania Niestrze¿onego korzysta ok. 120 tys. samochodów.

W 2017 roku wp³ywy z op³at za parkowanie wynios³y 80 mln z³.

System ruszy w najbli¿szych miesi¹cach

Na oferty firm zainteresowanych dostarczeniem systemu ZDM

czeka do 17 wrzeœnia. Je¿eli uda siê wybraæ wykonawcê,

bêdzie on mia³ miesi¹c od podpisania umowy na dostawê

samochodów wraz z wyposa¿eniem. E-kontrola mo¿e zatem

wystartowaæ na prze³omie 2018 i 2019 r.

Oprócz ceny, punkty w przetargu mo¿na zdobyæ równie¿ za

skrócenie terminu dostawy, czas reakcji na usterki, d³u¿sz¹

gwarancjê i wiêksz¹ skutecznoœæ systemu. Aby to zweryfikowaæ,

wykonawcy którzy z³o¿¹ oferty wezm¹ udzia³ w testach, potwier-

dzaj¹cych co najmniej 90-procentow¹ dok³adnoœæ odczytów

GPS i systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Zakup

systemu bêdzie dofinansowany ze œrodków Unii Europejskiej.

M2 doje¿d¿a na Bródno

– jest komplet pozwoleñ

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 60/CP/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. odmawiaj¹cej

ustalenia warunków i szczegó³owych zasad zagospodarowania

terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „Henryków 2”

na dz. nr ew. 3/1, 3/3, 5/1 z obr. 4-04-10 przy ul. Uczniowskiej na

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

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,

reprezentowanego przez Artura Plebañczyka, z³o¿ony dnia

28 lutego 2018 r. i uzupe³niony dnia 12 kwietnia 2018 r.

- decyzji nr 61/CP/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie przewodu wodoci¹gowego na cz. dz. nr ew. 25,

11/4 z obr. 4-05-12, cz. dz. nr ew. 20/11, 30/14, 30/15, 30/16,

27/6 z obr. 4-05-11 przy ul. Ciupagi, Cieœlewskich, Orneckiej

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

inwestora Procerbud Bartosiewicz Sp. J., ul. Gospodarcza 15,

05-230 Koby³ka, reprezentowanego przez Jana Banasika,

z³o¿ony dnia 11 kwietnia 2018 r., uzupe³niony dnia 10 maja

2018 r. i zmieniony dnia 22 maja 2018 r.

- decyzji nr 62/CP/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm w drodze

dojazdowej do ul. Chudoby na czêœci dz. nr ew. 36/4 z obrêbu

4-16-21, czêœci dz. nr ew. 54/4, 39, 40/8 z obrêbu 4-16-22, dz. nr

ew. 40/4, 38/7 z obrêbu 4-16-22 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiê-

biorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka

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

dnia 22 maja 2018 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 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).

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

Rusza przetarg na e-kontrole
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