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leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego

gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na

moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia

- korony porcelanowe

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl
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Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej

Docieraj z nami

 do tysiêcy klientów

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

Tym samym jeden z najcen-

niejszych na Pradze terenów

inwestycyjnych i przyrodni-

czych o powierzchni 102

hektarów (wg uchwa³y o przy-

st¹pieniu do sporz¹dzenia

planu) wci¹¿ czeka na doku-

ment, który raz na zawsze

(przynajmniej w realiach

warszawskich) ureguluje tê

przestrzeñ zarówno pod k¹tem

interesów inwestorów, jak i

potrzeb i oczekiwañ obecnych

i przysz³ych mieszkañców Pragi

zwi¹zanych z zapewnieniem

odpowiednich dróg, placów

miejskich i ró¿nych miejsc

u¿ytecznoœci publicznej, takich

jak szko³y, przedszkola itp.

Brak planu miejscowego nie

oznacza, ¿e w samym porcie

i jego otoczeniu nic siê nie

dzieje. Wrêcz przeciwnie, od

kilku lat wspominany obszar jest

sukcesywnie zabudowywany,

g³ównie z przeznaczeniem

na cele mieszkaniowe. Jak

grzyby po deszczu, kolejne

budynki pojawiaj¹ siê wzd³u¿

ulicy Okrzei, od strony Wrze-

siñskiej czy przy Sierakow-

skiego. W wiêkszoœci jest to

nowa zabudowa, na pierwszy

rzut oka efektowna pod

wzglêdem modnej dziœ prostoty

elewacji, ale budz¹ca mie-

szane uczucia ze wzglêdu na

gabaryty, doœæ mocno odbie-

gaj¹ce od stoj¹cych w pobli¿u

kamienic-ostañców, pamiêta-

j¹cych jeszcze XIX w. Wynika

to w du¿ej mierze z faktu

projektowania nowych budyn-

ków w oparciu o uzyskiwane

Port Praski 13 lat

czeka na plan
Ju¿ prawie 13 lat up³ynê³o, odk¹d Rada Miasta st. Warszawy

w lipcu 2005 r. podjê³a uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia

do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego rejonu Portu Praskiego. Planu, którego do

dziœ, mimo dwóch publicznych wy³o¿eñ – w 2011 r. i 2015 r.

– nie uchwalono. W tym drugim przypadku, mimo up³ywu

kolejnych 3 lat, nawet nie udostêpniono do publicznej wiado-

moœci listy zg³oszonych do planu uwag. Dla przypomnienia,

lista uwag zg³oszonych w 2011 r. liczy³a prawie 500 stron.

Miejski Ogród Zoologiczny

w Warszawie zosta³ otwarty

11 marca 1928 roku. Jego

pierwszym dyrektorem zosta³

Wenanty Burdziñski, a po jego

rych³ej œmierci, funkcjê dyrek-

tora obj¹³ na pocz¹tku 1929

90 lat warszawskiego ZOO
Gra terenowa z krokodylem Witusiem, karmienie szympansów

i goryli oraz wielki urodzinowy tort w hipopotamiarni.

Warszawskie ZOO ma ju¿ 90 lat. Z tej okazji, w niedzielê

11 marca, rozpoczê³o siê huczne œwiêtowanie, które

potrwa do koñca roku.

roku Jan ¯abiñski, cz³owiek

wielkiej wiedzy, mi³oœnik zwie-

rz¹t i popularyzator przyrody. To

za jego spraw¹ warszawskie

ZOO szybko sta³o siê nowo-

czesn¹ placówk¹, spe³niaj¹c¹

œwiatowe standardy hodowli

zwierz¹t, s³u¿¹c¹ nauce i

edukacji. W 1937 przysz³o tu

na œwiat s³oni¹tko, co by³o

osi¹gniêciem na skalê œwia-

tow¹. Azjatycka s³oniczka Tu-

zinka, potomstwo s³onicy Kasi

i s³onia Jasia, by³a dwunastym

s³oniem urodzonym w warun-

kach ogrodu zoologicznego.

Tuzinka bardzo szybko sta³a

siê ulubienic¹ warszawiaków.

Nie jest ³atwo zaistnieæ w

œwiecie gier komputerowych.

Im siê to uda³o, mo¿e dlatego,

¿e maj¹ oryginalne pomys³y.

Firma 11 bit studios zosta³a

za³o¿ona w 2009 roku przez

dawnych pracowników firmy

Metropolis Software, siêgaj¹-

cej korzeniami wczesnych lat

90. Po ¯oliborzu i ¯eraniu, od

2016 roku na swoj¹ siedzibê

wybrali Pragê-Pó³noc.

- To œwietne miejsce, szcze-

gólnie teraz, kiedy dochodzi

tu metro – mówi Pawe³ Mie-

chowski, wspó³za³o¿yciel 11 bit

studios. – Miejsce w sam raz dla

dobrze rozwijaj¹cej siê firmy,

która zamiast popularnych,

du¿ych gier komercyjnych,

chce robiæ rzeczy mniejsze,

ale za to bardziej oryginalne.

W 2014 roku wyprodukowali grê

„This War of Mine”. Dotychczas

w wojennych grach gracze

wcielali siê w rolê dzielnych

¿o³nierzy, komandosów i

dowódców, którzy biegaj¹,

strzelaj¹ lub rozgrywaj¹ bitwy

i kampanie. Ta gra jest inna.

To gra o zwyk³ych ludziach,

cywilach, którzy usi³uj¹ prze¿yæ

w tych strasznych warunkach,

jakie niesie ze sob¹ wojna.

Gra jest nie tylko fizycznym

wyzwaniem, kiedy trzeba wy-

kazaæ siê sprytem, ¿eby zdo-

byæ jedzenie, leki, banda¿e,

„This War of Mine” - gra rodem z Pragi
Okazuje siê, ¿e Praga to istne zag³êbie gier komputerowych.

Z Pragi pochodzi nie tylko s³ynny „WiedŸmin”, ale równie¿

nietypowa gra wojenna, która podbi³a œwiat.

W procesie Osiedla Warszawy

miasto chce w sposób transpa-

rentny, profesjonalny i partycy-

pacyjny dojœæ do jak najlepszych

i spójnych koncepcji zagospoda-

rowania terenów. W efekcie tych

pilota¿owych warsztatów, w których

bra³o udzia³ kilkadziesi¹t osób

reprezentuj¹cych wszystkie

strony procesu, wypracowano

stanowisko wspólne oraz pro-

tokó³ rozbie¿noœci. Zgodzono

siê m.in. co do priorytetu

dla przed³u¿enia tramwaju w

ul. Modliñskiej. Strona spo³eczna

od pocz¹tku zaproponowa³a

dwie wizje zagospodarowania

terenu: najdalej id¹c¹, zachowuj¹c¹

tereny zielone, z wykluczeniem

funkcji mieszkaniowych, oraz

sportowo-rekeacyn¹. Szybko

i chaotycznie rozwijaj¹ca siê

Bia³o³êka ma ogromny deficyt

terenów zielonych, st¹d deter-

minacja mieszkañców do ich

zachowania i ochrony. Efekty

warsztatów zostan¹ zapre-

zentowane publicznie, co

zapocz¹tkuje etap otwartych

konsultacji spo³ecznych. Celem,

do którego zmierza miasto

jest wypracowanie rozwi¹zañ

kompromisowych, tworz¹cych

ostateczna koncepcjê zagospo-

darowania terenu. Spotkania

konsultacyjne odbêd¹ siê:

17 marca (sobota), w

godzinach 11:00-15:00, w

Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka

Kana³ ¯erañski
- zielony czy zabudowany?

W miniony pi¹tek zakoñczy³y siê trójstronne warsztaty

z udzia³em mieszkañców, w³aœcicieli gruntów i miasta

maj¹cych wspólnie wypracowaæ za³o¿enia przysz³ego

zagospodarowania ponad 88 ha terenów w Porcie ̄ erañskim.

To kluczowy element procesu dialogu, zaproponowanego przez

miejskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w

odpowiedzi na chaos urbanistyczny w Warszawie oraz nowe

wyzwania zwi¹zane z koniecznoœci¹ zapobie¿enia dalszemu

rozlewaniu siê miasta na tereny podmiejskie.

dokoñczenie na str. 2
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Dynamiczny rozwój ogrodu

przerwa³ wybuch II wojny

œwiatowej. Czêœæ zwierz¹t

zginê³a podczas bombardo-

wania we wrzeœniu 1939 roku,

drapie¿niki trzeba by³o od-

strzeliæ ze wzglêdu bezpie-

czeñstwa. Dzie³a zniszczenia

dokona³o wywiezienie do Nie-

miec najcenniejszych okazów,

w tym ukochanej przez war-

szawiaków Tuzinki. Wywózkê

zwierz¹t zarz¹dzi³ dawny zna-

jomy Jana ¯abiñskiego i jego

¿ony Antoniny, profesor Lutz

Heck, dyrektor Berliñskiego

Ogrodu Zoologicznego, od

lat trzydziestych XX wieku

pracuj¹cy nad „odtworzeniem”

wymar³ego w XVII wieku tura.

Zabieraj¹c zwierzêta obiecywa³,

¿e zostaj¹ tylko wypo¿yczone

na czas prowadzenia dzia³añ

wojennych. Obietnicy nie

dotrzyma³. ¯ubry i tarpany

pojecha³y do Monachium,

wielb³¹dy i lamy do Hanoweru,

hipopotamy do Norymbergii,

a konie Przewalskiego do

Wiednia. Wys³ana do Królew-

ca dwuletnia Tuzinka ¿y³a

jeszcze tylko 5 lat.

ZOO praktycznie przesta³o

istnieæ. Podczas okupacji nie-

mieckiej na terenie ogrodu

dzia³a³a tuczarnia œwiñ, firma

zielarska, a nastêpnie ogródki

dzia³kowe. Rodzinie ̄ abiñskich

pozwolono pozostaæ w s³u¿bowej

willi, wzniesionej w obrêbie

ogrodu w 1931 roku. To w³aœnie

w tym miejscu Jan i Antonina

¯abiñscy udzielali pomocy

¯ydom. Dziêki ich dzia³aniom

wojnê prze¿y³a m.in. rzeŸbiar-

ka Magdalena Gross i rodzina

znanego entomologa, Szymona

Tenenbauma.

Po wojnie zapad³a decyzja

reaktywowania ZOO. Ogród

zosta³ ponownie otwarty w

lipcu 1948 – ze 150 okazami,

pochodz¹cymi g³ównie z darów

od osób prywatnych. Obecnie,

na 40 ha powierzchni, ekspo-

nowanych jest ponad 12 ty-

siêcy zwierz¹t nale¿¹cych do

543 gatunków, z których 47

objêtych jest programem rato-

wania zwierz¹t zagro¿onych

wyginiêciem. S¹ wœród nich

zarówno zwierzêta ¿yj¹ce w

Polsce – wydry, niedŸwiedzie

brunatne, czy bociany, jak i

liczne okazy egzotyczne –

s³onie afrykañskie, goryle,

antylopy bongo, pandy wiel-

kie, nosoro¿ce indyjskie czy

okapi.

– Na œwiecie ginie przyroda,

gin¹ poszczególne gatunki,

ale gin¹ te¿ ca³e œrodowiska.

Niestety, w tym momencie

nie jesteœmy w stanie tego

powstrzymaæ. Jednak, jako

ogród zoologiczny, staramy

siê uratowaæ chocia¿ po-

szczególne gatunki, które s¹

zagro¿one wymarciem lub te

które ju¿ wymar³y w naturze.

Taka jest nasza rola – powie-

dzia³ 11 marca podczas inau-

guruj¹cej obchody 90-lecia

Warszawskiego ZOO prelekcji

pt. „Po co nam dziœ ogrody

zoologiczne”, dyrektor Andrzej

Kruszewicz. –  Nasze dzia³ania

opieraj¹ siê na piêciu filarach,

które s¹ wspólne dla wszyst-

kich wspó³czesnych ogrodów

zoologicznych. To hodowla,

edukacja, badania naukowe,

rehabilitacja, a tak¿e rekreacja,

bo proszê pamiêtaæ, ¿e rok-

rocznie odwiedza nas ponad

700 tysiêcy goœci – doda³.

To w³aœnie z myœl¹ o wie-

lotysiêcznej rzeszy goœci i

wiernych bywalców ogrodu

przygotowano kalendarz pe-

³en hucznych wydarzeñ jubi-

leuszowych. Poszczególne

miesi¹ce bêd¹ poœwiêcone

ró¿nym tematom przewodnim,

bêd¹ mia³y swój kolor, a pa-

tronowaæ im bêd¹ zwierzêta

z Warszawskiego ZOO.

Marcowym obchodom, po-

œwiêconym roli ogrodów zoo-

logicznych, przypisano kolor

zielony, a  swojej „twarzy” u¿yczy³

im Jamir, pantera œnie¿na. W

niedzielê 11 marca od rana

odbywa³y siê prelekcje, spotka-

nia i warsztaty. Dzieci mog³y

wzi¹æ udzia³ w pokazowym

karmieniu zwierz¹t, konkursach

i quizach. Mo¿na te¿ by³o

zwiedziæ willê ¯abiñskich.

Kwiecieñ przeznaczony

zosta³ dla zaprezentowania

dzia³aj¹cych w ZOO placówek

rehabilitacji zwierz¹t: Ptasiego

Azylu i Centrum CITES. Bê-

dzie pos³ugiwa³ siê kolorem

limonkowym, a patronem jego

bêdzie znany i lubiany wróbel.

Maj bêdzie miesi¹cem edukacji

przyrodniczej, a zwierzêciem

miesi¹ca mianowano Drapanê

– ¿ó³wia b³otnego z Warszaw-

skiego ZOO. ¯ó³w b³otny to

jedyny gatunek ¿ó³wia natu-

ralnie wystêpuj¹cy w Polsce,

obecnie bardzo rzadki w

naszym kraju. Warszawskie

ZOO uczestniczy w programie

reintrodukcji tego gatunku na

Mazowszu.

Czerwiec pos³u¿y siê kolo-

rem pomarañczowym, jako

oznaczeniem tematu prze-

wodniego: szeroko rozumianej

sztuki i mody. Twarz¹ tego

miesi¹ca zostanie szympansica

Lucy, znana ogrodowa malarka

i modnisia. Lucy maluje obrazy.

Jej prace pojawiaj¹ siê tak¿e

na koszulkach i kurtkach oraz

na znaczkach pocztowych.

Pozornie lekki temat mody i

sztuki nie odbiega od misji

Warszawskiego ZOO, które

propaguje poszanowanie

przyrody w ka¿dym aspekcie,

równie¿ w sztuce.

Tematy nastêpnych miesiêcy

to sport i rekreacja, zdrowie

i uroda, historia, wymar³e

gatunki, zwierzêta polarne i

woda. Obchodom 90-lecia

Warszawskiego ZOO towarzyszyæ

bêd¹ te¿ inne wydarzenia,

takie jak wystawa zdjêæ z lat

20. i 30. ubieg³ego wieku,

przedstawiaj¹cych zwierzêta

z ich opiekunami. 18 kwietnia

równie¿ w Muzeum Warszaw-

skiej Pragi zainaugurowana

zostanie wystawa przybli¿aj¹ca

historiê warszawskiego ogrodu.

Elementem obchodów jest

równie¿ http://zoo.waw.pl/

aktualnosci/informacje/278-

konkurs-na-mural.htmlkonkurs

na projekt muralu, który ozdobi

mur ogrodu od strony ronda

Starzyñskiego.

Joanna Kiwilszo

dokoñczenie ze str. 1

Burmistrz Dzielnicy Targówek

zaprasza zacnych i szanow-

nych Pañstwa w dniu 26 maja

do Parku Wiecha przed Te-

atrem Rampa na spotkanie z

niepowtarzalnym humorem,

muzyk¹, tañcem oraz zabaw¹

podczas ca³odniowej imprezy

Targówek Satyryczny Wie-

chowisko i III edycji kabare-

towego Turnieju Wypowiedzi

Satyrycznej o Laur Wiecha.

W tegorocznym Turnieju rolê

jurora przyjê³a znakomita

artystka polskiego kabaretu

pani Katarzyna Pakosiñska,

która podczas plenerowej

gali fina³owej zaprezentuje

tak¿e swój estradowy show.

Ca³¹ galê zwieñczy humor

znakomitego Kabaretu Jurki.

Na wszystkie wydarzenia

wstêp jest bezp³atny.

Targówek Satyryczny Wie-

chowisko to nie tylko Turniej

Wypowiedzi Satyrycznej, ale

tak¿e ca³odniowy, rodzinny

festyn w œwiecie gier i zabawy

dawnej Warszawy z udzia³em

artystów ulicznych, iluzjoni-

stów i ¿onglerów, z realizacj¹

klimatycznego pchlego targu,

z mo¿liwoœci¹ degustacji nie-

zapomnianych warszawskich

potraw z króluj¹cymi pyzami,

z estradowymi konkursami i

potañcówk¹ „na dechach” przy

muzyce warszawskich kapel.

Jak komentuj¹ starsi uczest-

nicy Wiechowiska: „…¿yjemy

m³odoœci¹, radoœci¹, œmie-

chem i Warszaw¹ i jakoœ tak

l¿ej i tanecznie”. „Ale jazda”

komentuj¹ szkolni uczestnicy,

Satyra na Targówku
Szanowna Publiko i Artyœci Œmichu - Chichu! Ka¿dego

kto chce podzieliæ siê swoim humorystycznym talentem

- ZAPRASZAMY!

a wszyscy - amatorzy i profe-

sjonalni kabareciarze wœród

salw œmiechu zgarniaj¹ presti-

¿owe nagrody Laury Wiecha i

walcz¹ o Nagrodê  Publicznoœci

mierzon¹ w decybelach owacji

i braw!

Maciej G¹siorek, aktor Te-

atru Rampa, pomys³odawca i

dyrektor Turnieju tak okreœla

zamys³ pokoleniowej zabawy

z humorem: „Konkurencje:

œmieszna piosenka, monolog

kabaretowy z mo¿liwoœci¹

stand-upu, wystêpy grup kaba-

retowych, freestyle w kategorii

open. Przez ca³y dzieñ bêdziemy

œwiadkami fina³ów wspó³cze-

snych, humorystycznych pre-

zentacji  w trzech kategoriach

wiekowych: szkolnej – artystów

m³odzieñczego œmiechu, do-

ros³ej – lwów estrady kabare-

tu i po raz pierwszy, osobnej

kategorii seniorów – artystów

najserdeczniejszego œmiechu.

Oceniamy ka¿d¹ kategoriê

wiekow¹ osobno. Pragniemy z

wielkim szacunkiem uhonoro-

waæ Seniorów, bo to w³aœnie

oni nas tego m¹drego œmiechu

nauczyli. Oni ju¿ wiedz¹, ¿e

przeœmiaæ trudnoœci to wielka

sztuka i ¿yciowa m¹droœæ, a

m³odzi œmiechem walcz¹ i

zdobywaj¹. Najwa¿niejsze, ¿e

wszystkich: ma³ych, wiêkszych

i najwiêkszych, œmiech, jak

saper, potrafi rozbroiæ czy te¿

jak bokser znienacka  znokau-

towaæ i po³o¿yæ na ³opatki.

Œmiech, id¹cy przez pokolenia,

i jego tematy, s¹ lusterkiem

polskiej rzeczywistoœci. Go-

spodarzami kabaretowej estrady

bêd¹ kabareciarze i satyrycy

tworz¹cy w sferze warszawskie-

go sentymentu, prowadz¹cy

imprezê w gwarze warszawskiej,

ale wspó³czesne wypowiedzi

bêd¹ g³osem codziennoœci.

Mamy nadziejê sprezentowaæ

Pañstwu dzieñ z humorem,

m¹droœci¹ i z nutk¹ warszaw-

skiego sentymentu w sercu.

To bêdzie tak¿e prezent na

100-lecie Niepodleg³oœci,

bowiem œmiech jest znakiem

wolnoœci. Ka¿dego kto chce

podzieliæ siê swoim hu-

morystycznym talentem –

ZAPRASZAMY.

III Turniej Wypowiedzi

Satyrycznej o Laur Wiecha

Autorzy i kompozytorzy dowolni,

tak¿e samo twórczoœæ w³asna.

Konkurencje: œmieszna

piosenka; forma dowolnego

monologu z mo¿liwoœci¹

stand-upu; grupa kabaretowa;

freestyle w kategorii open.

Kategorie: szkolna –

artystów m³odzieñczego

œmiechu; doros³ych – lwów

estrady kabaretu; seniorów –

artystów najserdeczniejszego

œmiechu

Jurorzy: Katarzyna Pakosiñ-

ska, Krzysztof Jaœlar, Cezary

Domaga³a.

www.targowek.waw.pl/turniejolaurwiecha

Biuro Turnieju: tel. 668 190 999;

twsolaurwiecha@gmail.com

Zg³oszenia do 12 kwietnia

2018 r. Obowi¹zuje znajo-

moœæ regulaminu!

Pó³fina³y 23 kwietnia w

Teatrze Rampa. Gala fina³owa

26 maja, Park Wiecha przed

Teatrem Rampa. Wyst¹pi¹:

artyœci Warszawy, finaliœci,

Katarzyna Pakosiñska, Kabaret

Jurki. WSTÊP WOLNY

Patronat Honorowy: Burmistrz

Dzielnicy Targówek

Jubileuszowy Patronat Honorowy:

ZASP 100-lecie Stowarzyszenia.

Organizatorzy i Partnerzy:

Urz¹d Dzielnicy Targówek,

Impresariat Artystyczny Sursum

Artes, Teatr Rampa, Stowarzy-

szenie Gwara Warszawska,

Towarzystwo Przyjació³ War-

szawy, Muzeum Warszawy

oddzia³ Muzeum Warszawskiej

Pragi, portal Warszawa.pl,

Stolica Warszawski Magazyn

Ilustrowany.

Patronat Prasowy: Kurier

Praski, Mieszkaniec, Nowa

Gazeta Praska, Gazeta Po³udnie,

Z¹bki24.pl, Piasecznonews.

Kana³ ¯erañski
- zielony czy zabudowany?

22 marca (czwartek), w

godzinach 16:00-20:00, w

Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka

27 marca (wtorek), w godzinach

16:00-20:00, w ¯³obku nr 58,

przy ul. Krzy¿ówki 24.

Kolejne warsztaty o tym sa-

mym charakterze, które odbêd¹

siê jeszcze w marcu, bêd¹

dotyczy³y terenu FSO. Fabryka

kilka lat temu ostatecznie zakoñ-

czy³a sw¹ dzia³alnoœæ i obecnie

wynajmuje tereny i pozosta³e

jeszcze hale na magazyny

okazjonalnym najemcom. W

przemys³ow¹ przysz³oœæ nie

wierz¹ ju¿ nawet sami w³aœciciele

– dla terenu przygotowali kon-

cepcjê zabudowy mieszkaniowej

oraz propozycje zmian w studium

zagospodarowania przestrzenne-

go. Jest to do pewnego stopnia

zbie¿ne z wizj¹ Marleny Hap-

pach, Architekt Miasta, która w

obszarze zabudowy zwartej nie

widzi miejsca na nieu¿ytki,

„brudn¹” i ha³aœliw¹ produkcjê,

monofunkcje (tylko mieszkanio-

wa, biurowa lub handlowa).

„Osiedla Warszawy” to ró¿ne

funkcje, wymieszane ze sob¹.

Bêd¹ mieszkania tanie i drogie,

ma³e sklepiki i wiêksze, a tak¿e

nieuci¹¿liwa produkcja („mo¿na

np. sk³adaæ komputery, szyæ

ubrania”), szko³y i przedszkola,

us³ugi kultury. Priorytetem jest

komunikacja publiczna i szy-

nowa - wyjaœnia.

Pod koniec kwietnia, po

zebraniu uwag i spotkaniach z

inwestorami, nast¹pi publikacja

raportu podsumowuj¹cego

ca³y proces dialogu, wypraco-

wane rozwi¹zania, a tak¿e

wyniki konsultacji spo³ecznych.

Materia³y te pos³u¿¹ do spo-

rz¹dzenia nowego studium

uwarunkowañ i kierunków

zagospodarowania przestrzen-

nego, a tak¿e miejscowych

planów zagospodarowania.

Karolina Krajewska

dokoñczenie ze str. 1

90 lat warszawskiego ZOO
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ZAPRASZAMY NA LEKCJE OTWARTE

• Technik dentystyczny (2,5 roku)

• Higienistka stomatologiczna (2 lata)

Bezp³atna szko³a publiczna

Dobry zawód – twoja lepsza przysz³oœæ

www.msp3.waw.pl             tel. 22 628 13 41

email: sekretariat@msp3.waw.pl

Medyczna Szko³a Policealna Nr 3

im. dr Andrzeja Krocina

w Warszawie ul. Brzeska 12

Port Praski 13 lat

czeka na plan
dla ka¿dej z inwestycji warunki

zabudowy, czyli popularne

„wz-tki”. Decyzja o warunkach

zabudowy zosta³a wprowadzona

przepisami ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzen-

nym z 2003 r., jako tymczasowe

rozwi¹zanie pozwalaj¹ce inwe-

storom zagospodarowywaæ tereny,

dla których plan miejscowy nie

obowi¹zuje. Niestety, w polskich

realiach rozwi¹zania tymczasowe

czêsto funkcjonuj¹ latami. Nie

inaczej jest w Warszawie, w przy-

padku której zaledwie ok. 35

proc. powierzchni jest pokryte

planami miejscowymi. W praktyce

oznacza to tyle, ¿e na pozo-

sta³ych 2/3 gruntów inwestycje

powstaj¹ w oparciu o decyzje

urzêdników, podejmowane w

dzielnicowych wydzia³ach archi-

tektury (w przypadku mniejszych

kubaturowo inwestycji, a np.

g³ównie takie powstaj¹ póki

co w okolicy Portu Praskiego)

lub w Biurze Architektury i

Planowania Przestrzennego.

Wielu urbanistów krytykuje

tak¹ sytuacjê, od lat domagaj¹c

siê przyspieszenia procedur

planistycznych (w przypadku

Warszawy œredni czas przyjmo-

dokoñczenie ze str. 1

wania planu miejscowego to

kilkanaœcie lat) oraz eliminacji

wz-tek z porz¹dku prawnego.

W tym ostatnim przypadku

wytaczane s¹ dzia³a ró¿nego

kalibru, od zarzutów zwi¹zanych

z pog³êbianiem siê chaosu

przestrzennego (zdarza siê, ¿e

wz-tki mocno odbiegaj¹ od za-

pisów studium uwarunkowañ i

kierunków zagospodarowania

przestrzennego, na podstawie

którego przygotowywane s¹

plany miejscowe) oraz wyd³u¿a-

niem procesu inwestycyjnego

(inwestor po otrzymaniu wz-tki musi

jeszcze wyst¹piæ o pozwolenie

na budowê), a¿ po zarzuty

korupcjogenne, dotycz¹ce

otrzymywania przez urzêdników

Kto chce zostaæ s³ynnym malarzem, rzeŸbiarzem lub po prostu

pragnie rozwijaæ swój talent plastyczny, ma w tym roku niepowta-

rzaln¹ okazjê uczestniczenia w cyklu warsztatów, prowadzonych

przez znanych praskich artystów w Galerii Wileñskiej.

W ten nietypowy sposób Galeria Wileñska postanowi³a w³¹czyæ siê

do obchodów 370. urodzin Pragi. We wspó³pracy z lokalnymi oœrodkami

kultury i artystami przygotowa³a seriê oœmiu kreatywnych warsztatów

pod has³em „Zostañ praskim mistrzem”. Zajêcia, poza œwietn¹ zabaw¹,

maj¹ przybli¿yæ dzieciom artystyczne oblicze Pragi i historiê dzielnicy.

Pierwsze warsztaty odby³y siê w sobotê, 10 marca, w specjalnie

zaaran¿owanej strefie praskiego mistrza na drugim piêtrze Galerii

Wileñskiej. Ich tematem by³y urodziny praskiej sztuki malarskiej.

Zajêcia prowadzi³y Marzena Turek-Gaœ i Kalina Jankowska ze

Stowarzyszenia „Pracownie Twórcze Lubelska 30/32”. Marzena

Turek-Gaœ, malarka, designer, autorka unikatowych, wielkofor-

matowych obrazów malowanych za pomoc¹ wrotek, goœci³a ju¿

na ³amach naszej gazety przy okazji instalacji „Making White/

Making Color”, prezentowanej w galerii fabs przy ul. Brzeskiej w

2007 roku. Tym razem, z projektantk¹ bi¿uterii, Kalin¹ Jankowsk¹,

wcieli³a siê w rolê mistrza odkrywaj¹cego m³ode talenty.

Motywem przewodnim sobotnich warsztatów by³ mural

Marzeny Turek-Gaœ, który zdobi budynek przy Targowej 12.

- Tej pracy w³aœciwie nie mo¿na nazywaæ muralem, bo stwo-

rzona zosta³a w du¿ej hali, na pod³odze – wyjaœnia dzieciom

artystka. – Dopiero póŸniej, jej poszczególne elementy zosta³y

przetransportowane na róg Targowej i Skaryszewskiej i przez

alpinistów umieszczone na œcianie kamienicy przy Targowej 12.

Uczestnicy wydarzenia starali siê odtworzyæ na papierze

wielobarwn¹ p³askorzeŸbê, przy czym interpretacje by³y

ca³kowicie dowolne. W trakcie spotkania dzieci dosta³y te¿

specjalne pudelka - „skrzynie skarbów” - zawieraj¹ce plansze

z kolorowankami, zagadki, animacje i gry. Podczas nastêpnych,

comiesiêcznych wydarzeñ, „wk³adów” do pude³ek bêdzie przy-

bywaæ. Mo¿na je kolekcjonowaæ, a póŸniej bawiæ siê w domu.

Kolejne warsztaty, prowadzone przez twórców zwi¹zanych z Prag¹,

bêd¹ dotyczy³y ró¿nych dziedzin sztuki: florystycznej, radiowej,

u¿ytkowej, rzemieœlniczej, muzycznej i fotograficznej. Jedne zajêcie

bêd¹ zaœ poœwiêcone Wiœle.                             Joanna Kiwilszo

ró¿nego rodzaju gratyfikacji od

inwestorów za wydanie korzyst-

nych dla tych ostatnich decyzji.

Chc¹c unikn¹æ wspominanej

krytyki i ró¿nych zarzutów, równie¿

tych natury etycznej, urzêdnicy

powinni d¹¿yæ do jak najszybszego

doprowadzenia do koñca pro-

cedury planistycznej dla Portu

Praskiego i tych czêœci Pragi, dla

których równie¿ od lat trwaj¹

prace nad przygotowaniem m.p.z.p.

Powinni do tego d¹¿yæ tak¿e

przedstawiciele mieszkañców w

lokalnym samorz¹dzie. Tego, a

nie wystêpowania choæby w naj-

bardziej efektownych materia³ach

promuj¹cych g³ównie aktywnoœæ

inwestorów, oczekuj¹ od nich ich

wyborcy.                                MIC

Warsztaty mistrzów
w Galerii Wileñskiej

W zwi¹zku z og³oszonymi przez w³adze m.st. Warszawy konsultacjami spo³ecznymi w sprawie

projektu Osiedla Warszawy - Port ¯erañski odby³ siê ju¿ I ich etap w postaci warsztatów z

uczestnikami reprezentuj¹cymi miasto, prywatnych inwestorów i stronê spo³eczn¹. Za nami

tak¿e ogólnodostêpna prezentacja i publiczna dyskusja podsumowuj¹ca te warsztaty. Nie

oznacza to jednak zamkniêcia tematu. Dla zainteresowanych zorganizowane zostan¹ punkty

konsultacyjne. Pierwszy z nich bêdzie otwarty w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka w dniu 17 marca

w godzinach 11:00-15:00, drugi 22 marca w godzinach 16:00-20:00, tak¿e w bia³o³êckim

ratuszu, zaœ trzeci 27 marca w godzinach 16:00-20:00 w ¿³obku nr 58 przy Krzy¿ówki 24.

***

W³adze dzielnicy og³osi³y przetarg na dokoñczenie budowy szko³y podstawowej przy

Warzelniczej dla 1 tys. uczniów. W sk³ad oferty wchodzi wykoñczenie budynku, budowa

boisk, placów zabaw i ogrodzenia. Przysz³y wykonawca bêdzie musia³ wywi¹zaæ siê z zada-

nia do 21 grudnia tego roku, co oznacza równie¿ uzyskanie pozwolenia na u¿ytkowanie

obiektu. Odrêbnym przetargiem zostanie objêta droga dojazdowa do szko³y.

***

Pierwszym etapem modernizacji Zdziarskiej bêdzie wykonanie nowego mostu nad rzek¹

D³ug¹ i ronda na skrzy¿owaniu Zdziarskiej i K¹tów Grodziskich. W³adze Bia³o³êki og³osi³y

przetarg na wykonanie tych obiektów. Na czas budowy zachowana bêdzie przejezdnoœæ

starym mostem, który choæ jest w kiepskim stanie nadaje siê jeszcze do eksploatacji. Nowa

przeprawa bêdzie budowana w odleg³oœci 16 metrów od starej. Wybudowanie ronda zamiast

zwyk³ego skrzy¿owania umo¿liwi m.in. bezkolizyjny przejazd autobusów.  Przebudowana

trasa bêdzie wyposa¿ona w jezdniê z jednym pasem ruchu w ka¿dym kierunku, chodnik

z kostki betonowej i w asfaltowe œcie¿ki rowerowe.                                                  (egu)

Bia³o³êka w soczewce

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r.

poz. 1257 ze zm.) 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 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji

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

02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 29 stycznia 2018 r. i zmieniony

dnia 15 lutego 2018 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie kanalizacji sanitarnej

DN 0,2 m w ul. Ma³opolskiej na odc. od ul. Ostródzkiej do

Kana³u Bródnowskiego i w ul. Ostródzkiej od wysokoœci dz.

nr ew. 63/12 z obr. 4-16-37 do ul. Staropolskiej wraz z odcinkami

sieci od kana³u ulicznego do granic nieruchomoœci na dz. nr

ew. 52 z obrêbu 4-16-35, dz. nr ew. 48/2, 59/24, 59/26, 60/3,

60/5, 61/3, 63/5, 62/1, 26/1, 27/1, 24/1, 25/3, 24/20, 24/19,

24/15, 24/16, 6/9, 5/9, 6/10, 5/10, 5/4, 14/1, 60/4 z obrêbu

4-16-37 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi

i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia)

za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ

siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od

publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu

Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c

od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.
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narzêdzia, ale tak¿e wyzwa-

niem emocjonalnym, gdy¿

decyzje, jakie podejmuje siê na

wojnie, czêsto s¹ decyzjami

tragicznymi.

- Wiadomo, ¿e jeœli mamy

ma³o jedzenia i du¿¹ rodzinê,

to dla wszystkich nie starczy

– t³umaczy Pawe³ Miechowski.

– Trzeba dokonaæ wyboru,

np. poœwiêciæ siebie, dla dobra

kogoœ innego. Chcieliœmy zro-

biæ grê dla doros³ych graczy,

zorientowanych na aspekt

emocjonalny. Wiedzieliœmy,

¿e to jest trudny pomys³, ¿e

trzeba podejœæ do tematu z

szacunkiem dla ludzi, którzy w

takich warunkach ¿yli, ¿eby

to nie by³a jakaœ zabawa w

wojnê, ale przeciwnie, pokazanie

ca³ego cierpienia, którego

cywile doœwiadczaj¹ w czasie

wojny - dodaje.

Gra inspirowana jest ró¿nymi

historiami wojennymi, ogólnymi

wzorcami ¿ycia w warunkach

wojennych, a szczególnie

oblê¿eniem Sarajewa i bitw¹

o Grozny w czasie wojny cze-

czeñskiej, ale tak¿e Powstaniem

Warszawskim.

- Wiêkszoœæ z nas jest

przyjezdna, ale wszyscy znaj¹

historiê – mówi Pawe³ Mie-

chowski. – Ka¿dy ma lub mia³

w rodzinie, czy te¿ wœród

znajomych kogoœ, kto prze¿y³

Powstanie, lub walczy³ w ró¿nych

konfliktach. Takich historii,

przyniesionych z w³asnego

otoczenia i opowiadanych w

pracy, mieliœmy du¿o. Da³o

nam to pewien obraz, który

pos³u¿y³ do stworzenia gry.

No w³aœnie, dziœ prawie

wszyscy graj¹, ale prawdo-

podobnie ma³o kto wie, jak

powstaje gra?

Na pocz¹tku ka¿dej gry jest

pomys³, konkretny temat.

Wokó³ tego tematu zaczyna

siê proces tworzenia: jakieœ

koncepcje wizualne, obrazy na

papierze, które maj¹ zainspi-

rowaæ grafików. Programiœci

razem z designerami zaczy-

naj¹ obmyœlaæ metody, jak to

zobrazowaæ, pisarze pisz¹

teksty, muzycy komponuj¹

muzykê. Potem trzeba to wszyst-

ko „zszyæ” w jedn¹ ca³oœæ.

- Pisarze?

- Oczywiœcie, ktoœ musi

napisaæ dialogi, charaktery

postaci, wymyœliæ, jak te po-

stacie maj¹ siê zachowywaæ,

sk¹d w ogóle siê wziê³y –

wyjaœnia Pawe³ Miechowski. –

W przypadku „This War of

Mine”, ¿eby konflikty by³y

wiarygodne, powsta³a historia

fikcyjnego miasta Pogoren,

siêgaj¹ca 300 lat wstecz.

Gra dzieje siê wiêc w fikcyj-

nym mieœcie, które jednak ma

charakterystyczny œrodkowo-

europejski sznyt, mo¿na nawet

powiedzieæ, ¿e jest to jakiœ

ba³kañski kraj. Chodzi o to, ¿e

ta czêœæ œwiata jest twórcom

najbli¿sza, naj³atwiej wiêc by³o

im wykreowaæ wizualnie œwiat,

w miarê znany b¹dŸ mo¿liwy

do wyobra¿enia.

Z drugiej strony, powsta³a

gra uniwersalna, bo przecie¿

nie ma znaczenia, jakiej ktoœ

jest narodowoœci, jeœli jest zmu-

szony do ¿ycia w wojennych

warunkach. Wtedy tak napraw-

dê liczy siê tylko to, jakim jest

cz³owiekiem, jak sobie radzi,

jakich dokonuje wyborów.

Ten uniwersalny przekaz

uda³o siê osi¹gn¹æ, bo gra

zosta³a znakomicie przyjêta na

ca³ym œwiecie. Funkcjonuje w

kilkunastu jêzykach: jest wersja

angielska, niemiecka, francuska,

w³oska, hiszpañska, rosyjska, a

nawet chiñska. Okaza³o siê,

¿e „This War of Mine” trafi³a w

pewn¹ lukê na rynku gier, które

najczêœciej s¹ tylko bezmyœln¹

rozrywk¹. Jak widaæ, ludzie

potrzebuj¹ czegoœ wiêcej, a

gry mog¹ byæ tak dojrza³ym

medium, jak ksi¹¿ki i filmy.

Gra „This War of Mine” ma

bardzo silny antywojenny prze-

kaz. Pragn¹c jeszcze inaczej

zamanifestowaæ swoje pacyfi-

styczne nastawienie, twórcy

przekazuj¹ czêœæ zysków z gry

na cele charytatywne.

- Z artystami z ca³ego œwiata

zrobiliœmy jako dodatek do gry

wirtualn¹ galeriê obrazów, z

której dochód przekazaliœmy

na rzecz fundacji War Child

z Londynu, zajmuj¹cej siê

pomoc¹ dzieciom, poszkodo-

wanym przez wojnê – mówi

Pawe³ Miechowski.

Najbli¿sza premiera przygo-

towywana przez 11 bit studios

to gra „Frostpunk”., która opo-

wiada o próbie prze¿ycia po

katastrofie. Ziemia zamarz³a i

cywilizacja wyginê³a. Gracz

wciela siê w rolê w³adcy praw-

dopodobnie ostatniego miasta

na Ziemi. Musi podj¹æ walkê o

przetrwanie: zdobyæ surowce,

jedzenie itd. Ale to nie wszystko.

Musi te¿ podj¹æ trud zarz¹dzania

spo³eczeñstwem, postawionym

w sytuacji ekstremalnej. Jest

zmuszony tworzyæ prawo, nawet

twarde i bezwzglêdne, jeœli to

pomo¿e przetrwaæ na zamarz-

niêtej planecie. A wiêc znowu

trudne wybory, dokonywane w

poczuciu odpowiedzialnoœci

za los innych.

„Frostpunk” ma siê ukazaæ

przed koñcem kwarta³u. Czy

powtórzy sukces „This War of

Mine”? Wiele na to wskazuje.

By³by to kolejny sukces pra-

skiej firmy. I dowód na to, ¿e

na Pradze jest dobry klimat dla

inteligentnych gier.

Joanna Kiwilszo

dokoñczenie ze str. 1
Obecne zapotrzebowanie na

poprawienie jakoœci dróg grun-

towych na Bia³o³êce wynosi 70

km. Uwzglêdniaj¹c drogi, które

oznaczono w planach miejsco-

wych oraz na terenach, gdzie

planów miejscowych obecnie

brakuje, docelowe zapotrzebo-

wanie dzielnicy na poprawê ja-

koœci dróg gruntowych szacuje

siê na 200 km. W tempie reali-

zowanym przez ZMID w 2017 r.,

aby byæ na podobnym poziomie,

jak s¹siednia dzielnica Bia³o³êki

-Targówek, miasto bêdzie po-

prawiaæ jakoœæ dróg przez ko-

lejnych 200 lat! Jest to sytuacja

absolutnie niedopuszczalna!

W dzielnicy znajduje siê zale-

dwie 15 ulic (³¹czna d³ugoœæ ok.

5 km), spe³niaj¹cych wymagania

programu ZMID, z których w ze-

sz³ym roku wykonano zaledwie 4

o ³¹cznej d³ugoœci ok. 1 kilometra.

Do ww. programu, poza zrealizo-

wanymi ju¿ drogami, nadaje siê

jeszcze tylko kolejnych 11. Oko³o

200 ulic, uwzglêdniaj¹c tu równie¿

drogi gruntowe wewnêtrzne w

zarz¹dzie dzielnicy, nie wpisuje

siê w powy¿szy program.

Mieszkañcy Bia³o³êki mówi¹

STOP i ¿¹daj¹ podjêcia natych-

miastowych dzia³añ. Zespó³

ekspertów z bia³o³êckiej Nowo-

czesnej, opracowa³ propozycjê,

która w œrodê 7 marca 2018 r.,

zosta³a przedstawiona na

spotkaniu. 

Petycja dotyczy potrzeby

wprowadzenia istotnych zmian,

tj. dostosowaniu ich do realiów

panuj¹cych w Dzielnicy Bia³o³êka,

w programie realizowanym

przez Zarz¹d Miejskich Inwestycji

Drogowych pt. „Program poprawy

jakoœci eksploatacyjnej dróg

nieutwardzonych”. 

W petycji postawiono na

zmiany do za³o¿eñ programu:

- poprawa jakoœci dróg grunto-

wych w dzielnicy Bia³o³êka powinna

wynosiæ rocznie minimum 5 km.

- nale¿y dopuœciæ poprawê

jakoœci na drogach z nieuregu-

lowanym pasem drogowym.

Prawnie jest to mo¿liwe, pod

warunkiem uzyskania zgody

w³aœcicieli nieruchomoœci.

- program w dzielnicy powi-

nien byæ realizowany poprzez

Wydzia³ Infrastruktury dla

dzielnicy Bia³o³êka, z uwagi na

koniecznoœæ uzyskiwania zgód

w³aœcicieli nieruchomoœci.

- wydzielenie w programie

ZMID-owskim dedykowanych

dla Bia³o³êki dodatkowych

nak³adów finansowych w celu

wyrównania poziomu dróg

gruntowych Bia³o³êki z innymi

warszawskimi dzielnicami. 

Warszawski pose³ na Sejm,

Ryszard Petru obieca³ na

spotkaniu pe³ne wsparcie

d¹¿eñ mieszkañców Bia³o³êki,

do wyrównania poziomu jakoœci

dróg dzielnicy z pozosta³ymi. 

Osoby, które chc¹ w³¹czyæ

siê w kolejne etapy proce-

dowania petycji proszone

s¹ o kontakt: Anna Auksel -

anna.auksel@nowoczesna.org

Bia³o³êka w b³ocie
Co roku, w okresie jesienno - wiosennym, mieszkañcy

Bia³o³êki prze¿ywaj¹ koszmar z dojœciem do w³asnych

posesji. Zaniedbana i zapomniana, a zarazem najszybciej

rozwijaj¹ca siê i rozrastaj¹ca dzielnica, o tej w³aœnie porze

roku przypomina o sobie w³odarzom miasta. 

„This War of Mine”
- gra rodem z Pragi
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Nowe rozwi¹zania wprowadzone w

strategii to m.in. sposób jej przygoto-

wania wed³ug modelu partycypacyjno-

eksperckiego, a wiêc jej wypracowywanie

wespó³ z mieszkañcami Warszawy, z ró¿-

nego typu organizacjami, biznesem,

przedstawicielami urzêdu miasta, urzêdów

dzielnic itp.

Wizja rozwoju

Strategia rozwoju Warszawy opiera siê

na trzech filarach – aktywni mieszkañcy,

przyjazne miejsce i otwarta metropolia.

Wokó³ tych filarów budowana ma byæ

praktyka funkcjonowania miasta w

oparciu o ca³y pakiet za³o¿eñ typu: od-

powiedzialna wspólnota, dobre relacje

miêdzyludzkie, budowanie to¿samoœci,

rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego,

dostêp do mieszkañ, w tym komunalnych,

przyjazne osiedla, aktywne spêdzanie

czasu wolnego, dostêp do us³ug zdrowot-

nych, przyjazne warunki dla rozwoju

biznesu, czyste œrodowisko, przyjazny

transport publiczny, innowacje, rozwijanie

kompetencji twórczych, przyci¹ganie ta-

lentów itp. Na wszystkie te cele Warszawa

bêdzie wydawa³a 2 mld z³ rocznie.

Pytania radnych o strategiê dotyczy³y

m.in. kosztów przygotowania projektu.

Przedstawicielka miasta poinformowa³a,

¿e by³ to koszt 1,2 – 1,3 mln z³ i

900 tys. z³ na dzia³ania wspieraj¹ce.

Radni pytali, na jakich miastach europej-

skich wzorowano siê, tworz¹c strategiê.

Okazuje siê, ¿e miastami, do których

siê odnoszono s¹ Berlin, Praga, Budapeszt

i Wiedeñ. Kolejne pytania dotyczy³y

wykorzystania w strategii naturalnych

zasobów Bia³o³êki, np. Kana³u ̄ erañskie-

go czy rzeki D³ugiej. W odpowiedzi radni

us³yszeli, ze zasoby te bêd¹ brane pod

uwagê. Pytano tak¿e, jaka suma rocznie

z puli 2 mld z³ bêdzie przypada³a na

Bia³o³êkê – wedle sto³ecznych urzêd-

ników na obecnym etapie trudno jest

wyrokowaæ w tej kwestii. Uchwa³a o

zaopiniowaniu przez radnych Strategii

#Warszawa 2030 zosta³ przyjêta 13

g³osami przy 8 wstrzymuj¹cych siê.

Wnioski o odwo³anie wiceprze-

wodnicz¹cych

Po krótkiej przerwie radny Zbigniew

Madziarz zg³osi³ dwa wnioski - o odwo³anie

z funkcji wiceprzewodnicz¹cych rady

Marcina Korowaja i Dariusza Ostrowskie-

go. Ten ostatni, prowadz¹cy sesjê XLVIII,

zakoñczy³ j¹ i og³osi³ otwarcie XLIX, w

trakcie której obecni na sali przedstawi-

ciele policji mieli raportowaæ na temat

bezpieczeñstwa w dzielnicy. Wiktor Klimiuk

zaproponowa³ rozszerzenie sesji o uchwa³ê

bud¿etow¹, stanowisko i informacjê na

temat Portu ¯erañ i g³osowanie nad

sk³adem komisji zdrowia.

D³u¿szy czas trwa³y przepychanki

radnych koalicji rz¹dz¹cej, by odwo³ania

wiceprzewodnicz¹cych rady odby³y siê na

pocz¹tku sesji. Po kolejnej przerwie w ob-

radach wiceprzewodnicz¹cy rady Dariusz

Ostrowski poprosi³ o opiniê prawniczkê

dzielnicy, któr¹ zapyta³ czy zmiana ko-

lejnoœci g³osowanych uchwa³ jest zmian¹

porz¹dku obrad sesji, czy te¿ ni¹ nie jest.

Prawniczka orzek³a, ¿e jest to zmiana

porz¹dku obrad i jako taka musi uzyskaæ

zgodê radnych PiS, którzy wnioskowali o

zwo³anie sesji. Wnioskodawcy nie wyrazili

zgody na zmianê porz¹dku obrad. Radni

koalicji rz¹dz¹cej postanowili dopi¹æ swego

inn¹ metod¹ – eliminuj¹c w g³osowaniu

kolejne punkty porz¹dku obrad. W ten

sposób uda³o siê wyci¹æ czêœæ uchwa³,

pozostawiaj¹c zagospodarowanie Portu

¯erañ, zmiany w komisji zdrowia i uchwa³y

odwo³uj¹ce wiceprzewodnicz¹cych rady

dzielnicy.

Poprawa bezpieczeñstwa dzielnicy

Przedstawiciele Komendy Sto³ecznej

i Komendy Rejonowej rozpoczêli od liczb.

Bia³o³êcki komisariat policji liczy 129

etatów. W ci¹gu czterech minionych lat

wzbogaci³ siê o 18 etatów, w ubieg³ym

roku o 8. Na pion patrolowo-infor-

macyjny sk³ada siê 48 etatów. Czas

dojazdu na interwencje w terenie nie

przekracza nigdy 10 minut. Plag¹ Bia-

³o³êki s¹ kradzie¿e pojazdów, w tym

kradzie¿e rowerów, nieznacznie spad³a

iloœæ kradzie¿y z w³amaniem. Dobr¹

informacj¹ jest wzrost wykrywalnoœci

przestêpstw. Na tle innych warszawskich

dzielnic Bia³o³êka jest dzielnic¹ bez-

pieczn¹. Bol¹czk¹ bia³o³êckich ulic i osiedli

mieszkaniowych jest natomiast niedobór

kamer monitoringu miejskiego – w Bia-

³o³êce jest ich zaledwie 12, tzw. Zielona

XLVIII i XLIX sesje Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Na wstêpie XLVIII sesji przedstawicielka m.st. Warszawy

dokona³a prezentacji projektu Strategia #Warszawa 2030,

stanowi¹cego zarys ogólnych warunków rozwoju stolicy w

perspektywie roku 2030. Projekt jest  obecnie konsultowany

z radami dzielnic.

Bia³o³êka nie ma ich w ogóle. Policjanci

zaapelowali o instalowanie kamer

monitoringu miejskiego, ale te¿ i osie-

dlowego. Oba rodzaje kamer znacz¹co

poprawiaj¹ wykrywalnoœæ przestêpstw.

Wed³ug policji bezpieczeñstwo rowerów

zale¿y od sposobu ich zabezpieczania.

Rowery nale¿y pozostawiaæ przypiête za

pomoc¹ specjalnej blokady, tzw. U-lock,

linki nie wystarczaj¹, z³odzieje z ³atwoœci¹

je przecinaj¹. Warto te¿ wyposa¿aæ

jednoœlady w numery.

W dyskusji powróci³ odwieczny dylemat

– czy komisariat w Zielonej Bia³o³êce jest

potrzebny czy nie. Mieszkañcy siê go

domagaj¹. Komendy Sto³ecznej nie staæ

na postawienie budynku komisariatu,

szacunkowe koszty rzêdu ok. 18 mln z³

musia³aby ponieœæ dzielnica. Komenda

Sto³eczna nie jest ponadto w stanie

zapewniæ ekipy funkcjonariuszy dla no-

wego komisariatu. Obsadzenie etatów

musia³oby siê odbyæ czêœciowo kosztem

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 ze zm.)

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

- decyzja nr 10/CP/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. umarzaj¹ca

postêpowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegaj¹cej na budowie zjazdu z ul. Kêpa Tar-

chomiñska na dzia³ce nr ew. 17/5 z obrêbu 4-01-27 w Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora „INTERHART”

SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ ODPOWIEDZIALNOŒCI¥ reprezen-

towanego przez pe³nomocnika: Pana Andrzeja Rzepeckiego.

- decyzja nr 11/CP/2018 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na

budowie kanalizacji sanitarnej na dz. nr. ew. 44/36, 33/1 (cz.),

44/37 (cz.) z obrêbu 4-17-06 przy ul. Brzeziñskiej w Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Mariana

Macieja Rzeczkowskiego, z³o¿ony dnia 28 grudnia 2017 r.

- decyzja nr 12/CP/2018 z dnia 2 marca 2018 r. odmawiaj¹cej

ustalenia warunków i szczegó³owych zasad zagospodarowania

terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie s³upa sieci elektroenergetycznej SN (15 kV)

w rejonie ul. Zawiœlañskiej na dz. nr ew. 65 z obr. 4-02-12 na

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

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

Warszawa, reprezentowany przez Andrzeja Grzeœkiewicza,

z³o¿ony dnia 9 stycznia 2018 r.

- decyzji nr 13/CP/2018 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na

budowie sieci gazowej œredniego ciœnienia do 0,5 MPa o

d³ugoœci ok. 39 m i œrednicy 63 mm PE na dzia³ce ew. nr 29/8

i czêœci dzia³ki ew. nr 31/1 z obrêbu 4-01-27, przy ul. Gladioli

w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora

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

01-224 Warszawa, reprezentowanego przez pe³nomocnika

Agatê Poœlada, z³o¿ony dnia 14 grudnia 2017 r.

POUCZENIE

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê

z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 (pokój 306 i 308), w

poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego

Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem organu wydaj¹cego

decyzjê  w terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia.

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

przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê

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

odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.

Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,

03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane

po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie

i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

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

ju¿ istniej¹cego komisariatu, bowiem iloœæ

wakatów policyjnych w Warszawie wynosi

ogó³em 700 osób. Radny Wojciech

Tumasz zastanawia³ siê nad sensowno-

œci¹ budowy komisariatu, jak szacowa³

kwota 18 mln z³, któr¹ poch³onê³aby bu-

dowa wystarczy³aby na 30-40 dobrze

op³acanych etatów policyjnych (pensja

4 tys. z³ miesiêcznie) przez kilka lat.

Funkcjonariusze mogliby doje¿d¿aæ z ju¿

istniej¹cego bia³o³êckiego komisariatu,

skoro dojazd to maksymalnie 10 minut.

Przygotowane przez grupê radnych PiS

stanowisko w sprawie budowy komisariatu

w Zielonej Bia³o³êce zosta³o okreœlone

przez radnych koalicji rz¹dz¹cej jako

dokument z³ej jakoœci, pozbawiony wy-

maganych prawem podpisów i jako taki

zosta³ skierowany do prac w odpowiednich

komisjach. W tym punkcie, ze wzglêdu na

póŸn¹ porê, zosta³a og³oszona przerwa

w obradach.

(egu)

Warszawa 2030, bia³o³êckie przepychanki i bezpieczeñstwo w dzielnicy
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
LOTHAR C. METZ

Absolwent Ortanez University w Quezon City oraz

Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej

w Pasay na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej

i wioski Anapo przynale¿nej do Benquet Tribe,

która s³ynie z daru uzdrawiania praktykowanego

i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je

eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne

organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y

energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum

choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny,

ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿

uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne

manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe,

praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek.

LOTHAR skutecznie pomaga w leczeniu wielu

chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo¿liwe s¹ te¿

wizyty domowe czy w innych wybranych

przez pacjenta miejscachw dniach:

14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,

28, 29, 30, 31 marca

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 kwietnia

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19

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

605 324 865, 605 177 007.

Wiêcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Nasi przedstawiciele:

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

Nastêpna gazeta - 28 marca

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka

Maciej Pilipczuk. Druk ZPR Media Spó³ka Akcyjna. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów

w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.

Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem  lub TS. Za treœæ

reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja: 03-462 Warszawa, ul. Jagielloñska 42 lok. 73/73A

tel./faks 22 618-00-80

poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14

Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska

https://www.facebook.com/nowapraska

strona internetowa - www.ngp.pl

             e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

                            dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

                                            redakcja: redakcja@ngp.pl
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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

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 j.t.), art. 49

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postêpowania

administracyjnego (DZ. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.), art. 92 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z

2017 poz. 1868 j.t.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o

ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 j.t.),

ZAWIADAMIAM,

o wszczêciu postêpowania na wniosek z³o¿ony 9 lutego 2018 roku

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji

drogowej polegaj¹cej na budowie drogi gminnej - ulicy Brzeziñskiej

na odcinku od skrzy¿owania z ulic¹ Mehoffera do skrzy¿owania

z ulic¹ Szamotulsk¹ w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Inwestycja drogowa realizowana bêdzie na terenie dzia³ek:

z obrêbu 4-17-05, oznaczonych w ewidencji  gruntów nr:

14/25 (cz.), 14/44, 34/5, 34/6 (cz.), 16/7, 43/16, 26/7 (cz.), 26/8,

14/48 (z podzia³u  dz.  nr 14/45), 18/25 (z podzia³u dz. nr 18/21),

18/27 (z podzia³u dz. nr ew. 18/24), 27/4 (z podzia³u dz. nr ew. 27/1),

27/5 (z podzia³u dz. nr ew. 27/2), 36/1 (z podzia³u dz. nr ew. 36),

42/3, 42/4, 42/6 (z podzia³u dz. nr ew. 42/2),

z obrêbu 4-17-06 oznaczonych w ewidencji gruntów nr:

44/15 (cz.), 44/16, 44/37, 70, 33/4 (z podzia³u dz. nr ew. 33/1),

33/5 (z podzia³u   dz. nr ew. 33/2), 34/1 (z podzia³u dz. nr ew.

34), 44/49 (z podzia³u dz. nr ew. 44/6), 44/51 (z podzia³u dz. nr

ew. 44/8), 44/53 (z podzia³u dz. nr ew. 44/9), 44/55 (z podzia³u

dz. nr ew. 44/11), 57/6 (z podzia³u dz. nr ew. 57/4).

W ramach inwestycji istnieje obowi¹zek budowy i przebudowy

sieci uzbrojenia terenu:

1. budowy odcinka sieci elektroenergetycznej (kabla energe-

tycznego) dla potrzeb oœwietlenia drogi na dzia³ce z obrêbu

4-17-05 oznaczonej nr 14/49 (powsta³ej z podzia³u dz. 14/45),

2. budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej na terenie

objêtym inwestycj¹ drogow¹ oraz na dzia³kach z obrêbu 4-17-05

oznaczonych nr: 42/5 (po wydzieleniu z dz. 42/2), 16/6, 26/4,

26/5 oraz na terenie dzia³ki z obrêbu 4-17-06 oznaczonej nr 26/2,

3. budowy odcinka sieci wodoci¹gowej na terenie objêtym

inwestycj¹ drogow¹ oraz na terenie dzia³ek z obrêbu 4-17-06

oznaczonych nr: 57/7 (po wydzieleniu z dz. nr 57/4), oraz cz.

dz. 59/1, oraz na terenie czêœci dzia³ek z obrêbu 4-17-08

oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1/7 i 1/9,

W ramach inwestycji istnieje obowi¹zek przebudowy ogrodzenia

oraz rozbiórki obiektu budowlanego (drewnianej wiaty na opa³)

na terenie dzia³ek nr 42/5 i 42/4 (po wydzieleniu z dz. nr 42/2).

Stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z aktami sprawy oraz

zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,

w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: 22 44 38 286,

pokój nr 404c, w godzinach poniedzia³ek 8-16, czwartek

14-16, do czasu wydania decyzji, nie krócej ni¿ 14 dni od dnia

ukazania siê obwieszczenia w prasie lokalnej.

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA

ul. Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

ginekolog, psychiatra

US£UGI

ADWOKAT JOANNA LIPKA

przyjmuje ju¿ na Grochowie przy

ul. Grenadierów 12 - umowy,

odszkodowania, rozwody,

alimenty, nieruchomoœci,

spadki, sprawy karne,

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

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

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

www.serwis-rtv.waw.pl

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

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

P£YTY GRAMOFONOWE, skup

oraz sprzeda¿. Wyceniamy

na miejscu, p³acimy gotówk¹.

Warszawa, Z¹bkowska 11.

Telefon 516-518-876

mini og³oszenia

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

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

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, tak powiedzia³ Pi³sudski

kardyna³owi Sapiesze. Za to

ówczesne moherowe berety

wyzwa³y marsza³ka od z³odziei.

Dzisiejsza oligarchia koœcielna

od dnia podpisania konkordatu

nie zrobi³a niczego, co mo¿na by

nazwaæ patriotyzmem czy pro-

polskoœci¹. Podobnie prezesowy,

bezkrêgowy rz¹d, upasiony w

po³owie na komunistycznym

chlebie, a w po³owie na mszalno-

b³agalnych op³atkach. Ten

wiecznie g³odny duet obra¿a i

kpi z europejskiej normalnoœci i

zasad przyjaznego wspó³istnienia,

dlatego proszê zrozumieæ moje

oburzenie. 5.03.1940 mija 78.

rocznica stalinowskiej decyzji

katyñskiej. Gdzie wspomnienie

o tym! W którym koœciele mówi

siê jeszcze o mordzie katyñskim!

W Info, Widomoœci, TVP3,

Trwam, Maryja - spiski, podej-

rzenia i oskar¿enia. Myjecie co

miesi¹c smoleñskie gumofilce

prezesa i Putina nieswoimi

³zami, niszcz¹c demokracjê, za-

tajaj¹c œmieræ ponad 20 tysiê-

cy urzêdników pañstwowych w

Katyniu. Dostawiacie t³o z wybit-

nych 95 osób do jednej szarej,

co ma byæ dwumetrowa na

placu jeszcze Pi³sudskiego.

Tego nie rozumiem.

Genetyka! Ta wiele wyjaœnia!

Aliœci zajmijmy siê kotami.

Wrócimy ponownie do zjawi-

skowej rasy maine coon, a

tak¿e do rasy szmacianych

lalek, czyli ragdoll. Genetyczna

przypad³oœæ, o której za chwilê

napiszê, mo¿e wyst¹piæ u ka¿dego

kota. Bêd¹c odpowiedzialnymi

obywatelami czy hodowcami

nie powinniœmy pozwalaæ na

degradacjê tej dziedziny wiedzy.

A genetyka jest degradowana

w absurdzie ruchu pro life.

Przerost miêœnia sercowego czyli

kardiomiopatia przerostowa

kotów jest chorob¹ genetyczn¹.

Co wa¿ne, jest chorob¹ gene-

tyczn¹ diagnozowan¹ najczêœciej.

Oprócz wiedzy genetycznej

lekarz weterynarii ma fonendo-

skop i ultrasonograf. Nie potra-

fiê policzyæ, ile tysiêcy kotów

zbada³em i leczy³em od 1984

roku, aliœci do dziœ, czyli po  34

latach praktyki mam JEDN¥

w³aœcicielkê, która wie o tej

wadzie i raz w roku robimy usg

serca jej przyjaciela. Najbardziej

nara¿one s¹ kocury, samce

przed dziesi¹tym rokiem ¿ycia.

Objawy budz¹ce niepokój to

wra¿enie dusznoœci, os³abienia,

obni¿enie sprawnoœci. S¹ czê-

sto ignorowane i postrzegane

jako objawy innych dolegliwo-

œci, a zw³aszcza po zatruciach

saszetkami i puszkami. Omdle-

nia czy parali¿ tylnych koñczyn

to dopiero symptomy, skutkuj¹ce

wizyt¹ u lekarza weterynarii. W

przebiegu choroby wystêpuje

powiêkszenie tkanki miêœnio-

wej serca z jednoczesnym

zmniejszeniem objêtoœci komór

i spadkiem sprawnoœci pracy

serca. Konsekwencj¹ jest

powa¿ne niedotlenienie ca³oœci

organizmu, zastój krwi, wy-

siêkowoœæ jamy p³ucnej. To

skutkuje powstaniem zatorów

i nag³¹ œmierci¹ sercow¹.

Dlatego warto przynajmniej

raz w ¿yciu ufundowaæ swoje-

mu pupilowi usg u dobrego

specjalisty.

Do kruchty

Zefirek przebywa w schronisku od

2009 r. W tym czasie z energicznego

psa powoli przemienia³ siê w psiego sta-

ruszka. Ostatnio coraz gorzej znosi pobyt

w schronisku psychicznie i fizycznie.

Psychicznie to chyba najsmutniejszy psiak

w schronisku. Bardzo Ÿle znosi samotnoœæ

i kolejne lata zamkniêcia w niedu¿ym bok-

sie. Z wielk¹ nadziej¹ i smutkiem patrzy

na mijaj¹ce go osoby a gdy s¹ to znajome

osoby - p³acze. Fizycznie - ma zdiagnozo-

wan¹ niedoczynnoœæ tarczycy i zwyrodnie-

nia krêgos³upa. Lata spania w budzie na

dworze odcisnê³y swoje piêtno na jego

zdrowiu. Co gorsze Zefirek bardzo czêsto

rezygnowa³ z budy i le¿a³ na œrodku

boksu na zimnym go³ym betonie, zwykle

ty³em do wejœcia jakby by³ obra¿ony na

¿ycie… Jest te¿ na diecie poniewa¿

nadwaga nie wp³ywa dobrze na ³apy i

krêgos³up. Nie powinien chodziæ po

schodach, zbyt wiele skakaæ i biegaæ.

Zefirek odzyskuje czêœæ dawnej energii

podczas spacerów ze znajomymi osobami.

Wyjœcia poza schronisko sprawiaj¹, ¿e

zachowuje siê jak zupe³nie inny pies. Jest

energiczny, chêtnie przybiega na zawo³a-

nie zw³aszcza zachêcony smako³ykami a

³asuchem jest okropnym. Smaczki zachê-

caj¹ go do wykonywania komend, zna

komendê ‘siad”, podaj ³apê”. Uwielbia byæ

w centrum zainteresowania. Jest psem

bardzo ³akn¹cym kontaktu z cz³owiekiem.

Zefirek bra³ udzia³ w akcjach Adoptuj

Warszawiaka organizowanych poza

schroniskiem. Da³ siê wtedy poznaæ jako

pies uroczy i bardzo mi³y, ale te¿ bardzo

niezale¿ny. Zwykle mia³ swój pomys³ na

kierunek spaceru. Nie robi³y na nim

wra¿enia ani t³umy ludzi, spora liczba

krêc¹cych siê wokó³ psów ani dzieci. Z

szerokim uœmiechem na pysku rozk³ada³

siê na trawie i k³ad³ g³owê na kolanach. Jest

uroczym pieszczochem! Potrafi uk³adaæ siê

³apkami na kolanach i czekaæ na swoj¹

porcjê g³asków i smako³yki. Bardzo lubi

g³askanie, ale nie jest nachalny, bardzo

nieœmia³o i delikatnie nadstawia g³owê.

Mieliœmy okazjê te¿ zobaczyæ jak

Zefirek zachowuje siê podczas jazdy

samochodem. Bez problemu wsiad³ do

auta. Podró¿ tak¿e zniós³ bardzo dobrze.

Z fascynacj¹ ogl¹da³ œwiat za oknami.

By³ grzeczny i bezproblemowy.

W stosunku do innych psów zachowuje

siê ró¿nie i tu nie ma jakiejœ regu³y.

Przewa¿nie nie zwraca na nie uwagi, ale

nie przepada jak podchodz¹ zbyt blisko.

Na spacerze ³adnie chodzi na smyczy.

Agnieszka tel. 693 141 535

Justyna tel. 783 003 754

Kto przygarnie Zefirka

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

przy ul. Modliñskiej 197 i ul. Marywilskiej 44 wywieszony

zosta³ w dniu 8 marca 2018 r. wykaz lokali u¿ytkowych

(miejsc postojowych) przeznaczonych do najmu w trybie

poza konkursem ofert, na okres do 3 lat na rzecz lokatorów

lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Marywilskiej 44C.”
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Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

Spo³eczny obserwator

Praski folwark

Bia³o³êcka karuzela

W jednym z ubieg³orocznych felietonów

pisa³em o lokalnej polityce, porównuj¹c

j¹ do bagienka, które brudzi i wci¹ga.

Brudzi, daj¹c dostêp do cennych informacji

i publicznych zasobów, nieraz wyko-

rzystywanych do realizacji prywatnych

interesów. Wci¹ga, uzale¿niaj¹c po-

lityczn¹ klientelê od rz¹dz¹cych („ja

teraz ci pomogê, np. przyspieszaj¹c

przydzia³ mieszkania, a ty zag³osujesz

na mnie w wyborach”) oraz samych rz¹-

dz¹cych od pokusy „wiecznego” rz¹dzenia.

Jeœli w tym bagienku mocno siê zamiesza,

to na powierzchniê zaczn¹ wyp³ywaæ

ró¿ne, spoczywaj¹ce od lat na dnie

rzeczy. Nieraz wstydliwe, o których ich

w³aœciciele, czy twórcy woleliby zapo-

mnieæ. Szczególnie gdy „znaleziska”

przypominaj¹ niewygodne fakty z poli-

tycznej przesz³oœci, œwiadcz¹ o bliskich

znajomoœciach z osobami, których ¿ycio-

rysy, delikatnie rzecz ujmuj¹c, nie s¹

kryszta³owe, czy te¿ dotycz¹ ró¿nych

ludzkich s³aboœci i na³ogów.

Nadchodz¹ce wybory bêd¹ dla wielu

osób - od dawna obecnych w samorz¹dzie,

jak i dla debiutantów, którzy jako radni

rozsmakowali siê w drobnych przywilejach,

jakie sprawowanie w³adzy w ich prze-

konaniu oferuje - stwarzaæ okazjê, by

mieszaæ. Mieszaæ we wspominanym bagnie

czy wrêcz œcieku, jak i w czystej wodzie,

obrazuj¹cej ogó³ mieszkañców, do której

dolewana bêdzie odrobina b³otnej brei w

nadziei na to, ¿e podrzuconymi fekalia-

mi, przyjmuj¹cymi czêsto formê

oszczerstw i pomówieñ, uda siê kogoœ

przy okazji zbrukaæ. Zbrukaæ dla zasady,

z zemsty, ale przede wszystkim w obawie

o utratê wp³ywów i przywilejów.

To, ¿e takie akcje bêd¹ siê dzia³y,

jest niemal pewne. Wystarczy spojrzeæ

choæby na niespotykany do tej pory wysyp

ró¿nej maœci fa³szywych kont na portalach

spo³ecznoœciowych, których „w³aœciciele” w

przedziwny sposób staraj¹ siê promowaæ

inicjatywy pewnych osób, jak i mieszaæ z

b³otem pomys³y konkurentów - realnych,

potencjalnych i wyimaginowanych. Tego

typu dzia³ania to zwyk³e tchórzostwo,

œwiadcz¹ce o niskim poziomie samopo-

czucia osób, które za tym stoj¹. Bo jak

inaczej, jeœli nie tchórzem, mo¿na nazwaæ

kogoœ, kto pomawia i oczernia innych - co

jest przestêpstwem - u¿ywaj¹c przy tym

cudzej to¿samoœci - co równie¿ stanowi czyn

przestêpczy - zamiast zmierzyæ siê w

merytorycznej rywalizacji? Czy tego typu

osoby powinny mieæ wp³yw na ¿ycie

lokalnej wspólnoty? Czy mog¹ nazywaæ

siê dumnie przedstawicielami mieszkañców?

Czy mog¹ wreszcie ka¿dego dnia spojrzeæ

w oczy swoim bliskim i samym sobie, patrz¹c

w lustro i mówi¹c - tak, jestem uczciwy?

Tym zaœ, którzy chc¹ dzia³aæ, uczciwie,

nie dla siebie, ale dla Pragi i jej mieszkañ-

ców, mogê tylko odpowiedzieæ znanym

przys³owiem: „psy szczekaj¹, a karawana

jedzie dalej”. I niech to bêdzie puenta

dzisiejszego felietonu.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Ósme przykazanie

„W³adzom Pragi-Pó³noc w ubieg³ym

roku nie uda³o siê zrealizowaæ remontów

kamienic na kwotê a¿ 30 mln z³. - To nie-

profesjonalne - irytuje siê wiceprezydent

m.st. Warszawy”. „To dlatego, ¿e nie

mamy tam swojego burmistrza” – mówi

kandydat na prezydenta m.st. Warszawy,

rekomendowany przez partiê rz¹dz¹c¹

w stolicy od ponad 12 lat.

Socjotechniczne zabiegi dla kszta³towania

po¿¹danego obrazu wœród pra¿an i utrwalenia

go dla konkretnych zachowañ. Tak najkrócej

mo¿na okreœliæ obydwie wypowiedzi.

Kto bowiem faktycznie odpowiada za

niezrealizowane remonty kamienic w

dzielnicy, mieszkañcy wiedz¹ doskonale. Za

sporz¹dzanie planów rzeczowo-finanso-

wych rocznych i wieloletnich dla ka¿dej

nieruchomoœci z zasobu komunalnego w

dzielnicy, w tym zarz¹dzanie nieruchomoœci¹,

remonty, modernizacje i inwestycje odpo-

wiada nikt inny tylko. Zak³ad Gospoda-

rowania Nieruchomoœciami w dzielnicy.

Zak³adem zaœ kieruje dyrektor, przy

pomocy zastêpców i g³ównego ksiêgowego.

To w³aœnie dyrektorowi jednostki bud¿etowej

przepisy prawa przyznaj¹ szczególn¹ rolê.

Czyni¹ go odpowiedzialnym za ca³oœæ go-

spodarki finansowej i nak³adaj¹ okreœlone

obowi¹zki dotycz¹ce rachunkowoœci, zamó-

wieñ publicznych i kontroli finansowej.

Sk¹d zatem irytacja wiceprezydenta,

skoro zgodnie z & 6 pkt. 2 Statutu ZGN,

zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Warszawy,

„Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent

m.st. Warszawy”. A przecie¿ jakoœæ organizacji

zale¿y od jakoœci zatrudnianych przez ni¹

ludzi, podobnie jak powodzenie organizacji,

czyli wyszukiwanie pracowników o umiejêt-

noœciach potrzebnych do wykonania zadañ,

niezbêdnych do osi¹gniêcia ich strate-

gicznych celów. Decyzje i metody doboru

pracowników oraz zarz¹dzanie zasobem

ludzkim maj¹ kluczowe znaczenie w za-

trudnianiu i utrzymaniu przez organizacjê

odpowiedniego personelu. Komu zatem

nale¿a³oby zarzuciæ brak profesjonalizmu?

Na pewno nie zarz¹dowi dzielnicy.

Wobec zarz¹du dzielnicy zarzut o brak

profesjonalizmu jest bezpodstawny. Jest

czyst¹ gr¹ polityczn¹, na potrzeby trwa-

j¹cej kampanii wyborczej. Tym bardziej,

¿e sygnalizowane przez zarz¹d dzielnicy

w ramach nadzoru niedoci¹gniêcia i za-

strze¿enia wobec jednostki bud¿etowej,

poparte dowodami, s¹ traktowane jako

„personalny atak ugrupowania o odmiennej

orientacji politycznej”. I tu mo¿na by rzec:

irytacja pra¿an nasila siê. To w koñcu nas,

mieszkañców, bezpoœrednio dotycz¹

sprawy pod³¹czeñ c.o., c.c.w, z³a jakoœæ

przeprowadzanych remontów i konserwa-

cji. To my, mieszkañcy, borykamy siê z

pleœni¹, grzybem w mieszkaniach, prze-

ciekaj¹cymi dachami, z coraz wiêksz¹ fal¹

wysiedleñ ze wzglêdu na decyzje PINB-u.

OdpowiedŸ kandydata na prezydenta

m.st. Warszawy na pytanie „Dok¹d tupta

noc¹ je¿?” wœród pra¿an wywo³uje œmiech.

Od dwóch miesiêcy czekamy na spotkanie,

na wyjaœnienie zg³oszonych przez nas za-

strze¿eñ – mówi¹ - ale có¿, mo¿e je¿ jest

wa¿niejszy od nas, mieszkañców Warszawy.

Wiceprezydent i kandydat na prezydenta

m.st. Warszawy nie uwzglêdnili, i¿ na Pradze

Pó³noc dokonuje siê zmiana, spowodowana

nie tylko nap³ywem nowych mieszkañców

i przedsiêbiorców, lecz równie¿ coraz wiêk-

szym zainteresowaniem pra¿an sprawami

dzielnicy. Coraz wiêcej osób interesuje siê

tym, co dzieje siê w okolicy, coraz wiêcej osób

przychodzi na konsultacje, spotkania czy

dy¿ury radnych. Wzrasta potencja³ spo³ecz-

noœci i poczucia wspólnotowoœci, co zosta³o

dostrze¿one przez zarz¹d dzielnicy, ale nie

przez w³odarzy m.st. Warszawy. Zarz¹d

dzielnicy traktuje mieszkañców jako

wspó³rz¹dz¹cych, wspiera ich aktywnoœci i

zaanga¿owanie w sprawy publiczne. Tym

samym buduje trwa³e podstawy aktywnoœci

obywatelskiej. Dla ratusza zaœ rola dzielnic

to nic innego jak rola lokalnych animato-

rów, odpowiedzialnych za organizowanie

¿ycia spo³ecznego w dzielnicy. Integracja

mieszkañców jest wa¿n¹ funkcj¹, ale nie

powinna byæ podstawowym zadaniem.

„M¹droœæ to rozum doprowadzony
do doskona³oœci” - Seneka

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Oblicza prawdy

Na ostatniej sesji rady Bia³o³êki, na

wniosek radnego Piotra Gozdka (PiS),

podjêto temat budowy nowego posterunku

policji na Bia³o³êce. Zaproszeni goœcie,

przedstawiciele Komendy Sto³ecznej oraz

Rejonowej, a tak¿e komendant Komisa-

riatu przy ulicy Myœliborskiej, przedstawili

sytuacjê dzielnicy w zakresie bezpieczeñ-

stwa. Wed³ug policyjnych danych w 2017

roku w obszarze na zachód od ulicy

Modliñskiej odnotowano 1958 zg³oszeñ.

Stanowi to 48% wszystkich zg³oszeñ na

terenie dzielnicy. Z kolei na obszarze

pomiêdzy ulic¹ Modliñsk¹ a Kana³em

¯erañskim statystyka wynosi 16% ogó³u.

Ponad jedn¹ trzeci¹ zg³oszeñ, czyli 1416,

przyjêto z terenów na wschód od Kana³u

¯erañskiego. Obszar Tarchomina, Nowo-

dworów i ¯erania jest pod tym wzglêdem

stabilny. Najwiêkszy wzrost przestêpczo-

œci odnotowano zatem w³aœnie na terenie

Bia³o³êki Wschodniej. Obecnie zaludnienie

tego obszaru szacuje siê na oko³o 80

tysiêcy mieszkañców. Pokazuje to skalê

obecnych, a tak¿e przysz³ych potrzeb w

dziedzinie bezpieczeñstwa.

Niestety, podjêcie stosownej uchwa³y w

sprawie komisariatu na sesji rady dzielnicy

spotka³o siê z natychmiastow¹ kontr¹ ze

strony koalicji PO-IMB. Zaczê³o siê od za-

rzutów wobec wnioskodawcy o... braki for-

malne. Nastêpnie koalicji rz¹dz¹cej PO-IMB

nie spodoba³o siê Ÿród³o finansowania z

rezerwy bud¿etowej, czyli konkretnie

postawienie budynku komisariatu ze

œrodków, które zostan¹ zaoszczêdzone na

przetargach. Zwykle na pocz¹tku roku,

rozpisuj¹c przetargi na poszczególne

inwestycje, zak³ada siê nieco wiêksze

kwoty. Po rozstrzygniêciach czêsto zostaj¹

oszczêdnoœci. Oszczêdnoœci zostaj¹ te¿ w

sytuacji, kiedy zarz¹d dzielnicy nie nadaje

siê do niczego i nie realizuje inwestycji.

Burmistrz dzielnicy Bia³o³êka, Ilona Soja-

Koz³owska, zaprzeczy³a, jakoby dzielnica

posiada³a tego typu œrodki. Jak to mo¿-

liwe? Na pocz¹tku 2017 roku zarz¹d

dzielnicy otrzyma³ ponad 120 mln z³ na

inwestycje. Pomimo ¿e potrzeby Bia³o³êki

s¹ o wiele wiêksze, zarz¹d nie realizowa³

zaplanowanych inwestycji i ponad 60 mln

z³ zwróci³ do bud¿etu miasta! Bia³o³êka

bezpowrotnie utraci³a te œrodki. Ostatecznie

koalicja PO-IMB, dysponuj¹ca obecnie

decyduj¹c¹ iloœci¹ g³osów w radzie Bia-

³o³êki stwierdzi³a, ¿e w zasadzie by³oby

najlepiej, jakby budow¹ komisariatu

zajê³a siê... w³adza krajowa. No pewnie, a

po co maj¹ coœ robiæ? Przecie¿ uposa¿enie

radnych i cz³onków zarz¹du przys³uguje

za ka¿dy kolejny miesi¹c urzêdowania,

a nie od dzie³a.

Sesja dotycz¹ca budowy nowego komi-

sariatu zosta³a przerwana z uwagi na

przed³u¿aj¹c¹ siê dyskusjê. Komisaryczny

zarz¹d dzielnicy z nadania PO oraz radni

koalicji rz¹dz¹cej PO-IMB za cel obrali

ochronê sto³ecznego bud¿etu miasta przed

finansowym zaanga¿owaniem w inwesty-

cjê nowego komisariatu. Dziwi to bardzo,

zwa¿ywszy na fakt, ¿e Bia³o³êka jeszcze

w ubieg³ym roku chwali³a siê rekordowym

bud¿etem na inwestycje, którego nie

zdo³a³a wykorzystaæ.

£ukasz Oprawski

by³y zastêpca burmistrza

Dzielnicy Bia³o³êka

Fb: Warszawski PiS - Bia³o³êka

Komisariat policji

na Bia³o³êce

To nie jest to tytu³ najnowszego best-

sellera Agathy Christie czy Joe Alexa, ale

powód rozwa¿añ Waszego felietonisty na

temat wykonania pó³nocnopraskiego bu-

d¿etu za rok 2017. Obieca³em to Pañstwu

w ostatnim moim felietonie, a ja zazwyczaj

obietnic dotrzymujê. Wykonanie bud¿etu

za ubieg³y rok to jeden z wa¿niejszych

dokumentów, który przedstawia zarz¹d

radzie dzielnicy. Dokument ten obrazuje

jego prace, osi¹gniêcia i dokonania, ale

tak¿e pora¿ki. Wykonanie bud¿etu za

2017 rok to jedno wielkie pasmo pora-

¿ek. Zarz¹d do dziœ nie przedstawi³ go do

oceny przez radê na sesji, wiêc na razie

pozwolê oceniæ sobie go sam, a mam w

tym niema³e doœwiadczenie. Na pocz¹tek

oceñmy dochody. Zarz¹d - w stosunku do

zaplanowanych wydatków - mia³ je wyzna-

czone na stosunkowo niewielkim poziomie

112 milionów z³otych (przypomnê: zapla-

nowane wydatki to 370 milionów - Praga

Pó³noc od lat jest na garnuszku miasta), a

wykona³ je tylko w kwocie niewiele ponad

101 milionów. To jeszcze nie zbrodnia. Nie

wiem jednak, jak nazwaæ niewydatkowa-

nie z przydzielonych 370 milionów kwoty

ponad 30 milionów z³otych. Fizycznie nie

wydatkowano znacznie wiêcej, ukrywaj¹c

nieudolnoœæ pod has³em wydatków niewy-

gasaj¹cych. Tak na marginesie mo¿e ktoœ

mi przypomni, kiedy rada opiniowa³a tak¹

uchwa³ê. Ekipa PiS najwyraŸniej sobie nie

radzi, zarówno z pozyskiwaniem, jak i

wydawaniem pieniêdzy inwestycyjnych.

Podobnie by³o rok temu - wtedy znik³o

ponad 19 milionów, a dwa lata temu „tyl-

ko” 5 milionów. Ka¿dy zapewne chcia³by

wygraæ takie kwoty w lotto. Co Pan/Pani

zrobi³aby z takimi pieniêdzmi? PoradŸcie

burmistrzowi. Oczywiœcie, dokument „wy-

konanie bud¿etu za 2017 rok”, którym

dysponujê, wykazuje wykonanie na poziomie

98, 96%, ale bud¿et znacznie wyszczupla³.

Pomiêdzy 30 listopada a 31 grudnia z

wydatków inwestycyjnych zniknê³o 30

milionów. Niezmiennie natomiast od lat za

rz¹dów PiS, gdy malej¹ wykonane wydatki

inwestycyjne rosn¹ wydatki bie¿¹ce na

administracjê. Ryba psuje siê od g³owy.

PiS traktuje pieni¹dze publiczne jak dojn¹

krowê. Przypomnê o gigantycznych nagro-

dach dla ministrów i samego premiera.

Spójrzmy tak¿e na nasze praskie podwórko.

Pomiêdzy rokiem 2016 a 2017 wydatki

na czyst¹ administracjê w urzêdzie wzro-

s³y z kwoty 21 982 831 z³otych do kwoty

25 783 210 z³otych, z czego znacz¹ca

pozycja to wzrost p³ac. Panie burmistrzu

wzywam Pana publicznie w oparciu o mój

mandat radnego i „Ustawê o dostêpie do

informacji publicznej” do przedstawienia

informacji o kwocie nagród, któr¹ Pan i

cz³onkowie Pana zarz¹du otrzymali w roku

2017oraz do przedstawienia mi wykazu

osób na stanowiskach kierowniczych

(naczelnicy, ich zastêpcy i kierownicy

referatów), którzy otrzymali nagrody

w roku 2017 wraz z kwotami. Czas po-

wiedzieæ: sprawdzam. Gdzie siê podzia³o

30 milionów, wyjaœniaæ bêdziemy na

sesji rady.

Ireneusz Tondera
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Gdzie siê podzia³o 30 milionów?

Od 2001 roku minê³o siedemnaœcie lat.

W tym czasie na œwiecie pojawi³y siê smart-

fony, wifi i telewizja HD, a w Warszawie -

mieœcie innowacji za przejazd komunikacj¹

miejsk¹ p³acimy w ten sam sposób, jak

zorganizowali to prezydent Pawe³ Piskorski

z wiceprezydentem Jackiem Zdrojewskim: z

u¿yciem jednorazowych biletów papierowych

z paskiem magnetycznym oraz biletów

okresowych kodowanych na karcie magne-

tycznej, zwanej Warszawsk¹ Kart¹ Miejsk¹.

Wtedy, siedemnaœcie lat temu, by³a to

rzeczywiœcie innowacja. Dziœ jedyna nowa

innowacja polega na mo¿liwoœci zakupu

e-biletu przez aplikacjê smartfona, ale to

w mniejszym stopniu jest zas³ug¹ w³adz

miasta. Bilety papierowe s¹ nadal w obiegu.

Poza Warszaw¹ œwiat siê zmienia. Pierwszy

bêdzie Wroc³aw, potem chyba Górny Œl¹sk i

£ódŸ. System wprowadzany we Wroc³awiu

papierowe bilety likwiduje ca³kowicie i jest

bajecznie prosty. Za jednorazowy przejazd

p³aciæ siê bêdzie przede wszystkim kart¹ zbli-

¿eniow¹ lub wroc³awskim odpowiednikiem

Karty Miejskiej, zbli¿aj¹c je do czytnika w

autobusie - i nie dostaj¹c w zamian nic.

System zarejestruje transakcjê, a ewentualny

kontroler bêdzie móg³ swoim terminalem

sprawdziæ, czy dan¹ kart¹ zap³acono za prze-

jazd. Ta operacja jest ca³kowicie bezpieczna.

Kontroler nie „widzi” numeru karty, do jego

terminalu dochodzi bowiem ca³kiem inna

kombinacja cyfr, jednorazowo wygenerowana

dla danego przejazdu i pasa¿era.

W³adze Wroc³awia cytuj¹ badania firmy

Visa, wed³ug których prawie 9 na 10 Polaków

dokonuje p³atnoœci zbli¿eniowych. W Warsza-

wie ten wskaŸnik nie powinien byæ gorszy.

Najwiêksz¹ - i w³aœciwie jedyn¹ - grup¹ osób,

którym ten system móg³by sprawiæ k³opot, s¹

seniorzy, z których nie wszyscy zdecydowali

siê na u¿ywanie kart bankowych. Ale oni

przecie¿ maj¹ przejazdy bezp³atne.

Nie wiem, czy dla gap - nie myliæ z

gapowiczami - pozostawi siê mo¿liwoœæ

zakupu papierowego biletu u kierowcy, tak

jak zrobiono to np. w Jaworznie, gdzie od

kilku ju¿ lat tak¿e za pojedyncze przejazdy

p³aci siê kart¹ magnetyczn¹. To oczywiœcie

nie by³yby ju¿ klasyczne bilety, lecz po

prostu pokwitowania uiszczonej op³aty.

Pozostaje oczywiœcie obawa pojawienia

siê w autobusie fa³szywego kontrolera, który

zamiast terminala kontroluj¹cego bêdzie

mia³ skaner sczytuj¹cy nasze dane z karty

p³atniczej. Takie g³osy pojawiaj¹ siê teraz

we Wroc³awiu. Podobne obawy artyku³owano

niegdyœ wobec bankomatów i kart zbli¿e-

niowych. Katastrofa jednak nie nast¹pi³a.

Wygoda u¿ywania kart przewa¿y³a nad

ryzykiem. Poza tym, zawsze mo¿na rozwa¿yæ

przywrócenie szacownej instytucji kondukto-

ra, co kiedyœ w tym miejscu postulowa³em.

By³by to rzadki przypadek zwiêkszenia

zatrudnienia na skutek wprowadzenia

cyfrowej automatyzacji. I wszystkie strony

by³yby z tego zadowolone - z wyj¹tkiem,

ma siê rozumieæ, fa³szywych kontrolerów.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Koniec œwiata biletów
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