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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

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 2

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

- korony porcelanowe

- wype³nienia

- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

www.dentysta-praga.pl

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 2

Zacisze jest specyficznym

osiedlem Targówka, ze spor¹

iloœci¹ domów jednorodzinnych,

tym samym wykonawca metra

jest zobligowany do wykony-

wania dróg dojazdowych do

prywatnych posesji. Proces

ten dobiega ju¿ koñca. W

pobli¿u przysz³ej stacji koñczy

siê tak¿e budowa tzw. murków

prowadz¹cych. Brzmi niewinnie,

w istocie jednak murki stanowi¹

potê¿n¹ konstrukcjê, od której

rozpoczyna siê wykonywanie

œcian szczelinowych. Do budowy

fragmentu murku prowadz¹-

cego, np. szerokoœci 30 cm i

d³ugoœci 120 cm potrzeba 15 kg

stali i 900 kg betonu. Murki

prowadz¹ce jednej tylko z

ju¿ wybudowanych stacji

poch³onê³y 12,7 ton stali i

765 ton betonu.

Œciany szczelinowe na
Zaciszu

Na Zaciszu powsta³y potê¿ne,

grube na 60 centymetrów

œciany szczelinowe czerpnio-

wyrzutni i wykop wstêpny

pod ni¹. Czerpnio-wyrzutnie

s¹ naziemnymi elementami,

wchodz¹cymi w sk³ad wenty-

latorni zarówno szlakowych,

znajduj¹cych siê mniej wiêcej

w po³owie przebiegu okreœlonej

linii metra, jak i stacyjnych,

s³u¿¹cych konkretnej stacji.

Zadaniem czerpnio-wyrzutni

jest obustronna wymiana po-

wietrza miêdzy podziemnymi

pomieszczeniami metra a

zewnêtrzem. Na Zaciszu po-

wstaj¹ tak¿e œciany szczelino-

we korpusu przysz³ej stacji.

Metodê œcian szczelinowych

stosuje siê przy obudowywaniu

g³êbokich wykopów, ze

wzglêdu na du¿¹ sztywnoœæ

takich œcian i mo¿liwoœæ wy-

korzystania ich zarówno jako

œcian podziemia, jak i funda-

mentów budynków. Œciany

szczelinowe budowane s¹

nawet do g³êbokoœci 100

metrów. Metoda polega na

wype³nieniu betonem w¹skiego

wykopu, najczêœciej 60-, 80-

centymetrowego, w którym

wczeœniej wykonano zbrojenie

ze stalowych prêtów. Na przy-

sz³ej stacji trwaj¹ ponadto

Budowa II linii metra

Na placu budowy
Dawno nie goœciliœmy na placu budowy II linii metra

na Targówku, tymczasem na przysz³ych stacjach Zacisze,
Kondratowicza i Bródno sporo siê dzieje.

Radni o zmianach

na Wileñskiej
30 paŸdziernika odby³o siê posiedzenie po³¹czonych

Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony
Œrodowiska, Komisji Bezpieczeñstwa i Prawa Lokalnego
oraz Komisji Bud¿etu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-
Pó³noc. G³ównym tematem spotkania by³a przebudowa
skrzy¿owania Alei Solidarnoœci z ulicami Szwedzk¹ i
Wileñsk¹, dlatego do udzia³u w nim zaproszono zastêpcê
dyrektora Zarz¹du Dróg Miejskich, Tamása Dombiego.

Awaria oczyszczalni œcie-

ków „Czajka” bulwersuje od

samego pocz¹tku. Przypo-

mnijmy: pod koniec sierpnia

dosz³o do awarii dwóch ko-

lektorów odprowadzaj¹cych

œcieki z lewobrze¿nej War-

szawy do le¿¹cej na prawym

brzegu oczyszczalni „Czaj-

ka”. W efekcie nieczystoœci

by³y w ca³oœci zrzucane do

Wis³y. Wtedy to rz¹d podj¹³

decyzjê o budowie tymczaso-

wego ruroci¹gu u³o¿onego

na moœcie pontonowym. T¹

„Czajka”

- wyœcig z czasem
Trwa wyœcig z czasem w zwi¹zku z awari¹ kolektora

œciekowego oczyszczalni „Czajka”. Ruroci¹g awaryjny
bêdzie funkcjonowa³ tylko do 15 listopada. Do tego
czasu MPWiK ma usun¹æ awariê. Prace pod dnem
Wis³y trwaj¹ 24 godziny na dobê.

Wsparcie jest mo¿liwe

dziêki programowi rewitalizacji,

który obejmuje obie Pragi i czêœæ

Targówka. Przedsiêbiorcy i

rzemieœlnicy mog¹ liczyæ na

dostêp do potrzebnej w ich

Rêcznie szyte ko³dry i poduszki, piêkne lampy i wyroby
z drewna, kolorowa ceramika, pyszna œwie¿o palona i
parzona kawa. To niewielka czêœæ tego, co proponuj¹
prascy rzemieœlnicy. Wzmacniaj¹ ich i wspieraj¹ w³adze
miasta, dla których jest wa¿ne, by tradycje rzemieœlnicze
na Pradze nadal by³y czêœci¹ jej to¿samoœci.

Co potrafi¹ prascy rzemieœlnicy?
Rewitalizacja – wspólna sprawa

pracy wiedzy i pomoc w pro-

mocji tego, co robi¹. Dzia³ania

koordynuj¹ Eliza Gryszko i

Magdalena Stemplewska,

Liderki Obszaru, pracowniczki

miejskiego biura polityki

mieszkaniowej. Ich zadaniem

jest „wspieranie procesu o¿y-

wienia gospodarczego”.

Spójrz od zaplecza

Dzia³ania obu liderek za-

owocowa³y autorskim cyklem

szkoleniowym i pomys³ow¹

promocj¹ rzemios³a praskiego,

czyli targami i spacerami pod

wspóln¹ nazw¹ „Rzemieœlnicza

strona Wis³y”. Obie pracuj¹ w
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Rewitalizacja – wspólna sprawa

Co potrafi¹ prascy rzemieœlnicy?
terenie, przemierzaj¹ ulice,

wstêpuj¹ do rzemieœlników.

S¹ z nimi na co dzieñ, poma-

gaj¹ w kontaktach z urzêdem,

w za³atwianiu formalnoœci.

Doceniaj¹ to wszyscy, dla

których takie sprawy bywaj¹

problemem.

Aktualnie liderki rozmawiaj¹

z przedsiêbiorcami z Pragi-

Po³udnie i Pragi-Pó³noc, pytaj¹

o ich potrzeby. Wszystko po

to, by sensownie zaplanowaæ

dzia³ania na przysz³y rok i

o¿ywiæ obszar gospodarczo.

Przyœwieca im idea, by dzia³a-

nia odpowiada³y na potrzeby

lokalnego œrodowiska bizne-

sowego. Najwa¿niejsze, by

rzemieœlnicy, przedsiêbiorcy

znaleŸli coœ dla siebie. 

- Nasze dzia³ania s¹ autor-

skimi pomys³ami i powsta³y,

dziêki kontaktom z rzemieœl-

nikami z obszaru rewitalizacji

- podkreœlaj¹. - Ka¿de z nich

jest dopasowane do potrzeb.

Staramy siê, aby by³o szyte

na miarê. Ca³y czas pytamy,

ustalamy, planujemy. Ten proces,

w którym ca³y czas jesteœmy,

jest dla nas bardzo wa¿ny.

Sukcesem okaza³y siê

wspomniane wczeœniej spa-

cery „Rzemieœlnicza Strona

Wis³y”, podczas których osoby

zainteresowane mia³y okazjê

odwiedziæ nie tylko zak³ady

rzemieœlnicze, lecz tak¿e

punkty us³ugowe. By³a to

œwietna i wyj¹tkowa okazja

spotkania rzemieœlnika z po-

tencjalnym klientem w kon-

kretnej pracowni, mo¿liwoœæ

obejrzenia jej od zaplecza,

poznania tajników rzemios³a

i wys³uchania, czêsto fascynu-

j¹cych, historii rzemieœlniczych.

G³ównym celem spacerów by³o

wsparcie lokalnej przedsiê-

biorczoœci poprzez promocjê

odwiedzanych miejsc. Wy-

mierny efekt to wiêcej klientów

w tych punktach, a ponadto

wyj¹tkowa atmosfera i bezpo-

œrednie spotkanie klienta z

wytwórcami.   

Do koñca paŸdziernika

tego roku liderki zorganizo-

wa³y dziesiêæ spacerów.

Ka¿dy cieszy³ siê du¿ym

zainteresowaniem, na wiele

– oprócz nowych osób – przy-

chodzili stali bywalcy.

- Staramy siê, aby ka¿dy

ze spacerów mia³ te¿ walor

historyczny, dlatego anga¿u-

jemy w nie równie¿ lokalnych

aktywistów, spo³eczników –

mówi¹. – S¹ to osoby, które

œwietnie znaj¹ dzielnice. Do

tej pory wspó³pracowa³yœmy

z pani¹ Ró¿¹ Karweck¹ z

Klubu S¹siada Skaryszewska,

Monik¹ Weso³owsk¹, Piotrem

Stryczyñskim i Krzysztofem

Michalskim z organizacji

„Porozumienie dla Pragi” czy

z Jackiem Czajk¹, instruktorem

harcerskim. 

Zobacz, jak powstaje
ko³dra

Drug¹ autorsk¹ form¹

promocji praskiego rzemios³a

s¹ targi ,,Rzemieœlnicza Strona

Wis³y”. Ten pomys³ na promocjê

lokalnej przedsiêbiorczoœci,

dziêki du¿emu zainteresowaniu,

sta³ siê wydarzeniem cyklicz-

nym. Dotychczas targi mia³y

szeœæ edycji.

W wydarzeniu, skierowanym

g³ównie do przedstawicieli

rzemios³a i przedsiêbiorców

prowadz¹cych dzia³alnoœæ

na obszarze rewitalizacji, za

ka¿dym razem uczestniczy³o

wielu rzemieœlników, przed-

siêbiorców i artystów. Pre-

zentowali oni wytwarzane

przez siebie przedmioty u¿yt-

kowe i dzie³a sztuki. Wszyscy

prowadz¹ dzia³alnoœæ na

Pradze-Po³udnie, Pradze-

Pó³noc i Targówku, albo s¹

w inny sposób zwi¹zani z tymi

dzielnicami.

Podczas targów, na które

licznie przychodzili mieszkañcy

Warszawy, mo¿na by³o nie

tylko obejrzeæ gotowe przed-

mioty czy us³ugi, lecz tak¿e

czêsto zobaczyæ, jak po-

wstaj¹. A to dziêki towarzy-

sz¹cym targom warsztatom i

pokazom, podczas których

klienci mogli poznaæ konkret-

ny fach rzemieœlniczy. Du¿ym

zainteresowaniem cieszy³o

siê m.in. stoisko pracowni

ko³der z ul. Kawêczyñskiej,

palarni kawy z ul. Tarchomiñ-

skiej, pracowni ceramiki z

punktu przy ul. Z¹bkowskiej,

pracowni kuœnierskiej z

ul. Targowej, parasolniczej z

ul. Skaryszewskiej czy Kuchni

Czerwony Rower.

Uczestnicz¹cy w targach

przedsiêbiorcy doceniaj¹ tê for-

mê, jako okazjê do spotkania siê

i poznania osób prowadz¹cych

dzia³alnoœæ w s¹siedztwie,

co oznacza nowe kontakty

towarzyskie i biznesowe.

Oswój wyzwania

Prascy rzemieœlnicy mogli

i uczestniczyli tak¿e w spo-

tkaniach „Praskiej Akademii

Rozwoju”, przygotowanych i

organizowanych przez lider-

ki. Ten autorski cykl szkoleñ

obejmowa³ tematy pojawiaj¹-

ce siê podczas rozmów z

przedsiêbiorcami i po analizie

trendów szkoleniowych. Celem

spotkañ by³o nie tylko posze-

rzenie wiedzy przedsiêbiorców,

lecz tak¿e wymiana doœwiad-

czeñ, poznanie siê i sieciowanie.

W czasie cyklu szeœciu

spotkañ, w których wziê³o

udzia³ oko³o 120 osób,

uczestnicz¹cy w nich przed-

siêbiorcy mieli okazjê posze-

rzyæ wiedzê m.in. na temat

spo³ecznej odpowiedzialnoœci

biznesu, sk³adek i zmian w

ZUS, biznesu w sferze mo-

bile, nowoczesnych form

promocji czy idei zero waste

w przedsiêbiorstwie.

Ci¹g dalszy bêdzie

Projekt „Rewitalizacja -

wspólna sprawa”, co prawda

siê zakoñczy³, ale liderki nadal

pracuj¹, wiêc na pewno bêdzie

ci¹g dalszy. Zaproponowana

przez nie i zaakceptowana

przez w³adze miasta formu³a

pomocy dla rzemieœlników

sprawdzi³a siê, wiêc inicjatywy

i proponowane formy wsparcia

bêd¹ kontynuowane.

- Na pewno mo¿emy na-

zwaæ sukcesem to, ¿e osoby

bior¹ce udzia³ w targach czy

spacerach wracaj¹ po jakimœ

czasie, aby skorzystaæ z us³ug

rzemieœlniczych, wracaj¹ te¿

na nasze wydarzenia - ciesz¹

siê. - Mamy pozytywn¹ infor-

macjê zwrotn¹. Niektórzy,

zainspirowani spotkaniem z

rzemieœlnikami, na w³asn¹

rêkê zaczynaj¹ interesowaæ

siê konkretn¹ profesj¹, zg³ê-

biaæ jej tajniki, a to dowód,

¿e udaje siê niektórych ludzi

zaraziæ pasj¹.

Jak mówi¹, wa¿ne jest dla

nich równie¿ udane budowanie

kontaktów miêdzy rzemieœlni-

kami, które jest mo¿liwe

choæby na targach. Dziêki

temu mog¹ siê poczuæ jak

wspólnota. Obie za szczególny

sukces uwa¿aj¹ sytuacje, kiedy

udaje siê pomóc konkretnemu

rzemieœlnikowi w sprawach

lokalowych, w za³atwieniu

formalnoœci. Ludzie nie kryj¹,

dokoñczenie ze str. 1 ¿e ich pomoc jest przydatna,

a to szczególnie jest dla nich

wa¿ne, bo œwiadczy o tym, ¿e

ich praca ma sens. Bardzo

je cieszy, kiedy s³ysz¹, ¿e

stanowisko, takie, jak ich,

przyda³oby siê w ka¿dej

dzielnicy. Oczywiœcie, bywa

te¿ trudno, bo czasami nie

jest ³atwo przekonaæ rze-

mieœlników, szczególnie

starszego pokolenia, do nowej

formy promocji, jak¹ s¹ np.

targi, bo to dla nich nowoœæ

i nie ka¿dy wierzy, ¿e ma to

sens i przyniesie wymierny

efekt. Brakuje im równie¿ bar-

dziej efektywnych sposobów

upowszechniania informacji o

wydarzeniach, co pozwoli³oby

dotrzeæ do jeszcze wiêkszej

liczby osób i zachêciæ je do

udzia³u w targach czy spa-

cerach. Jest szansa, ¿e te

trudnoœci uda siê pokonaæ

w niedalekiej przysz³oœci.

Warto przypomnieæ, ¿e

prace nad przebudow¹

skrzy¿owania ju¿ trwaj¹.

Spotkania informacyjne dla

mieszkañców oraz uzgodnienia

miêdzy jednostkami miasta i

dzielnicy odby³y siê w 2018 r.

W roku bie¿¹cym, pod koniec

wrzeœnia, ZDM rozstrzygn¹³

przetarg na wybór wykonawcy

prac. Wstêpny termin ich za-

koñczenia przypada w po³owie

grudnia br. G³ównym celem

prac jest uproszczenie piê-

ciowlotowego skrzy¿owania,

co prze³o¿y siê na wyd³u¿enie

poszczególnych faz sygna-

lizacji oraz u³atwienia dla

pieszych i kierowców w ob-

rêbie skrzy¿owania. Likwidacja

odrêbnego prawoskrêtu z

Al. Solidarnoœci w Szwedzk¹

pozwoli wyznaczyæ brakuj¹ce

przejœcie dla pieszych i prze-

jazd rowerowy na wprost,

a jednoczeœnie powstanie

przestrzeñ, w której drogo-

wcy dosadz¹ nowe drzewa.

Wyd³u¿ony zostanie lewo-

skrêt w ul. Szwedzk¹, a wlot

ul. Wileñskiej zostanie zaœle-

piony, by ograniczyæ tranzyt

samochodów spoza dzielnicy

na lokalnych uliczkach Nowej

Pragi. Jednoczeœnie zacho-

wany zostanie dojazd do

wszystkich posesji znajduj¹-

cych siê przy ul. Wileñskiej.

Najbardziej na opisanych

zmianach skorzystaj¹ piesi,

którzy nie bêd¹ musieli ju¿

nadk³adaæ drogi i dwa razy

czekaæ na zielone œwiat³o.

Ci¹g³oœæ zyska te¿ wa¿na

droga rowerowa prowadz¹ca

na Targówek i dalej do granicy

z Z¹bkami.

Radni o zmianach na Wileñskiej

Projekt „Rewitalizacja - wspólna

sprawa”, wdra¿any przez Biuro

Polityki Lokalowej, jest czêœci¹

wieloletniego „Zintegrowanego

Programu Rewitalizacji m.st.

Warszawy”, którego g³ównym

celem jest poprawa jakoœci ¿ycia

mieszkanek i mieszkañców

wybranych obszarów Pragi.

Z liderkami Eliz¹ Gryszko

i Magdalen¹ Stemplewsk¹

mo¿na skontaktowaæ siê

poprzez adres e-mail:

modelowa-rewital izacja-

@um.warszawa.pl

Jolanta Zientek-Varga

dokoñczenie ze str. 1 Wydawaæ by siê wiêc

mog³o, ¿e wszyscy powinni

byæ zadowoleni z planowa-

nych zmian. Mieszkañcy

Wileñskiej nie bêd¹ musieli

ju¿ znosiæ uci¹¿liwego ruchu

tranzytowego pod swoimi

oknami, a piesi i rowerzyœci

bêd¹ mogli wygodnie poko-

naæ skrzy¿owanie. Niestety,

s¹dz¹c po g³osach, które

pada³y na spotkaniu, okazuje

siê, ¿e radnym zasiadaj¹cym

w po³¹czonych komisjach

bardziej le¿y na sercu dobro

osób doje¿d¿aj¹cych co-

dziennie samochodem z

Targówka, Marek czy Z¹bek

do centrum Warszawy ni¿

mieszkañców Pragi. Ich

zdaniem najwa¿niejszym

elementem przebudowy

skrzy¿owania nie jest zwiêksze-

nie komfortu pieszych dziêki

zbudowaniu brakuj¹cego

przejœcia w ci¹gu Al. Soli-

darnoœci, co u³atwi m.in.

dotarcie do przystanków

komunikacji miejskiej, ale

mo¿liwe utrudnienia dla

kierowców z innych dzielnic i

spod Warszawy, którzy po

zamkniêciu wlotu Wileñskiej

nie bêd¹ ju¿ mogli skracaæ

sobie drogi do centrum.

Przywo³ywano przy tym

argument, ¿e samochody

poruszaj¹ce siê ul. Wileñsk¹

nale¿¹ w przewa¿aj¹cej

wiêkszoœci do mieszkañców

Nowej Pragi, a nie do przy-

jezdnych. Przecz¹ jednak

temu przeprowadzone przez

ZDM analizy tablic rejestra-

cyjnych aut na pocz¹tkowym

i koñcowym wlocie ulicy Wi-

leñskiej - w godzinach poran-

nego szczytu a¿ 60% procent

aut wje¿d¿aj¹cych w ulicê

Wileñsk¹ z Al. Solidarnoœci

stanowi³y pojazdy, które tylko

przeje¿d¿a³y przez tê ulicê,

by dostaæ siê do placu Wi-

leñskiego. Radni podnosili

równie¿ – sk¹din¹d s³uszne

– obawy, ¿e dotychczasowy

ruch tranzytowy z ul. Wileñ-

skiej mo¿e przenieœæ siê na

inne ulice Nowej Pragi, w tym

historyczn¹ ulicê Stalow¹.

Wicedyrektor ZDM poinfor-

mowa³ jednak zebranych, ¿e

z przeprowadzonych przez

drogowców analiz wynika,

¿e omijanie korków na Al.

Solidarnoœci innymi praskimi

uliczkami oka¿e siê dla

kierowców nieatrakcyjne.

Niestety, radni nie uwierzyli

przytoczonym na spotkaniu

wynikom badañ i dalej - wbrew

interesowi mieszkañców

Pragi - zastanawiali siê nad

tym, jak zapewniæ wszystkim

samochodom bezkorkowy

wjazd do centrum. St¹d pod-

noszono te¿ g³osy dotycz¹ce

p³ynnoœci ruchu autobusów

podmiejskich, które obecnie

zatrzymuj¹ siê na pêtli przy

ul. Wileñskiej (jak poinformowa³

dyrektor Dombi, w zwi¹zku z

otwarciem nowych stacji metra

przystanek ten ma zostaæ

przeniesiony w okolice ul.

Trockiej), a tak¿e obawy o to,

jak poruszaæ siê bêd¹ w³a-

œciciele aut z budowanych

obecnie budynków przy ul.

Szwedzkiej. Niestety, ¿adnemu

z radnych nie przysz³o do g³o-

wy, ¿e nowi mieszkañcy ulicy

Szwedzkiej mog¹ na co dzieñ

wybieraæ znajduj¹ce siê pod

ich domami metro zamiast

prywatnego auta, a tak¿e to,

¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi

obecnie trendami mo¿e im

zale¿eæ na ograniczeniu ruchu

aut w bezpoœredniej okolicy

ich mieszkañ i tym samym na

zmniejszeniu generowanych

przez nie zanieczyszczeñ.

Dwugodzinna dyskusja

zakoñczy³a siê niestety bez

wyci¹gniêcia konstruktywnych

wniosków. Nie mo¿na oprzeæ

siê tak¿e wra¿eniu, ¿e radni

obecni na posiedzeniu wystê-

powali raczej w interesie osób

z innych dzielnic Warszawy

oraz podmiejskich miejsco-

woœci ni¿ swoich wyborców.

O ile mo¿na zrozumieæ zanie-

pokojenie potencjalnym prze-

niesieniem ruchu tranzytowego

z ulicy Wileñskiej na inne

ulice Nowej Pragi, o tyle

dziwi ca³kowity brak chêci do

poszukiwania mo¿liwych

rozwi¹zañ, których celem

by³oby zmniejszenie ruchu

samochodów w tych okolicach

– i to mimo obecnoœci eksperta

z ZDM na spotkaniu. Niepo-

koj¹ce jest tak¿e ca³kowite

zignorowanie problemu smogu

generowanego w dzielnicy

przez ruch tranzytowy, a tak¿e

powo³ywanie siê na interesy

przysz³ych mieszkañców

inwestycji deweloperskich

powstaj¹cych na Nowej

Pradze, a nie na dobro jej

obecnych mieszkañców.

Dziwi wreszcie skupienie

siê w dyskusji wy³¹cznie na

problemach kierowców, a

nie na poprawie sytuacji

pieszych, którymi jesteœmy

przecie¿ wszyscy. W zwi¹z-

ku z tym na przebudowie

skrzy¿owania i wynikaj¹cych

z niej u³atwieniach przy

przekraczaniu ul. Szwedzkiej

skorzysta ka¿dy z nas.

WG
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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego

(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), dalej zwanej k.p.a.,

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r.

poz. 1945 ze zm.),

Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 13/CP/T/2019 z dnia

25 paŸdziernika 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego, polegaj¹cej na przebudowie i budowie

osiedlowej sieci ciep³owniczej na dzia³kach Ew. nr 153/11,

58, 56, 57, 54, 52, 50, 47, 49, 46, 42, 51 z obrêbu 4-10-14

w rejonie ulic Barkociñskiej, Radzymiñskiej i Œwiêciañskiej,

w Dzielnicy Targówek w Warszawie.

Pouczenie:

Strony postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹

ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla

Dzielnicy Targówek, Urz¹d Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa,

tel.: +22 44-38-679 w godzinach pracy Urzêdu.

Stronom postêpowania s³u¿y prawo do wniesienia

odwo³ania od decyzji, do Samorz¹dowego Kolegium

Odwo³awczego, za poœrednictwem organu wydaj¹cego

decyzjê.

Odwo³anie mo¿na sk³adaæ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Targówek osobiœcie (Wydzia³

Obs³ugi Mieszkañców parter) lub za poœrednictwem

operatora pocztowego, w terminie 14 dni od dnia

dorêczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uwa¿a siê za

dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia, w którym

nast¹pi³o publiczne obwieszczenie.

Publiczne og³oszenie nast¹pi³o w dniu 29 paŸdziernika

2019 r.

Na placu budowy

Budowa II linii metra

prace przy wykonywaniu ba-

ret, stanowi¹cych ¿elbetowy

fundament poœredni, bêd¹cy

czêœci¹ œciany szczelinowej.

W okolicy stacji Zacisze po-

wstaj¹ ekrany akustyczne,

przebudowywane s¹ sieci

elektryczne, teletechniczne,

kanalizacyjne i sanitarne,

znajduj¹ce siê na kursie koli-

zyjnym z pomieszczeniami

przysz³ej stacji.

Strop górny pod œw.

Wincentego

Na przysz³ej stacji Kondra-

towicza trwa wykonywanie

œcian szczelinowych korpusu

stacji. Zakoñczy³o siê wyko-

nywanie œcian szczelinowych

przejœcia podziemnego wraz

z wyjœciami. Wylewane s¹

barety korpusu stacji, zakoñ-

czono budowê œcian szczeli-

nowych czerpnio-wyrzutni,

powstaj¹ ekrany akustyczne.

dokoñczenie ze str. 1 Gotowy jest strop górny wraz

z izolacj¹ pod ulic¹ œw. Win-

centego. Wykonano wykop

wstêpny pod strop górny

przejœcia podziemnego i trwa

ju¿ jego budowa. Tymczasowa

sieæ ciep³ownicza po pó³nocnej

stronie ulicy Kondratowicza

jest gotowa, wykonano prze-

budowê sieci wodoci¹gowych,

kanalizacyjnych, gazowych,

ciep³owniczych, elektroener-

getycznych i teletechnicz-

nych. Zakoñczono budowê

docelowych przy³¹czy kana-

lizacyjnych do stacji pod

ulic¹ œw. Wincentego, a tak¿e

budowê przy³¹czy wodno-

kanalizacyjnych do zapleczy

technicznych i socjalnych

stacji Kondratowicza.

Œcianki szczelne na stacji

Bródno

Na ró¿nych etapach za-

awansowania prac znajduj¹

siê sieci wodoci¹gowe, kana-

lizacyjne, gazowe i ciep³ow-

nicze na przysz³ej stacji

Bródno. Budowa czêœci z

nich zosta³a ju¿ zakoñczona.

Powsta³y wszystkie przy³¹-

cza wodno-kanalizacyjne

do zapleczy technicznych i

socjalnych stacji. Ze œcianek

szczelnych wykonano kon-

strukcjê obudowy œcian tym-

czasowych komór kanaliza-

cyjnych. Œcianki szczelne s¹

metod¹ zabezpieczania wy-

kopów, powszechnie stoso-

wan¹ w budownictwie. Tego

typu obudowa wykopów jest

najczêœciej obudow¹ tymcza-

sow¹, a wiêc usuwaln¹, z

mo¿liwoœci¹ wielokrotnego

u¿ycia. Stosunkowo rzadko

stosuje siê tego typu obudowê

wykopu na sta³e. Œcianka

szczelna sk³ada siê z ele-

mentów stalowych, ¿elbeto-

wych, PVC lub drewnianych,

³¹czonych ze sob¹ za po-

moc¹ specjalnych zamków.

Œcianki szczelne s¹ kon-

strukcjami oporowymi, za-

g³êbianymi w grunt element

po elemencie, œciœle obok

siebie, przy u¿yciu wibracji

generowanych przez specjalne

urz¹dzenie.

Na stacji Bródno trwaj¹

ponadto prace przy wykony-

waniu murków prowadz¹cych

dla œcian szczelinowych ko-

mory startowej TBM, czyli

znanej ju¿ czytelnikom z pew-

noœci¹ bardzo dobrze tarczy,

a raczej ca³ej, ogromnej ma-

szyny dr¹¿¹cej tunele. Murki

prowadz¹ce powstaj¹ na tej

stacji tak¿e dla œcian szczeli-

nowych korpusu stacji, dla

komory torów odstawczych,

komory rozjazdów i dwóch

wyjœæ. Mocno zaawansowane

s¹ prace przy wykonywaniu

stropu górnego nad tunelami

wyjœæ, nad przejœciem dla

pieszych pod Rembieliñsk¹

i przy wykonywaniu stropu

górnego komory startowej

TBM. Komora startowa to

szyb, z którego tarcza ruszy

do dr¹¿enia tuneli metra.

Strop komory rozjazdów jest

na etapie koñczenia wykopu

pod jego budowê.

Na stacji Bródno powstaj¹

ju¿ konstrukcje komór kana-

lizacyjnych i ciep³owniczych.

Wykonywana jest tak¿e izo-

lacja przeciwwilgociowa i

przeciwwodna tych komór.

Zakoñczono tymczasow¹

przebudowê sieci elektro-

energetycznych i teletech-

nicznych koliduj¹cych z

budow¹ przysz³ej stacji. Za-

koñczono tak¿e demonta¿

oœwietlenia ulicznego kolidu-

j¹cego z budow¹. Gotowe s¹

ekrany akustyczne.

El¿bieta Gutowska

„Czajka” - wyœcig z czasem
drog¹ nieczystoœci z lewo-

brze¿nych dzielnic prze-

pompowywane s¹ do „Czajki”

od 14 wrzeœnia. Niemniej

jednak do czasu pe³nego

uruchomienia zastêpczej

instalacji do rzeki zrzucono

ponad 3,5 mln metrów sze-

œciennych œcieków.

To nie koniec k³opotów

„Czajki”. We wrzeœniu wysz³o

na jaw, ¿e od kilku miesiêcy

nie dzia³a spalarnia osadów

œciekowych, które w zwi¹zku

z tym rozwo¿one s¹ po ca³ej

Polsce (m.in. do Zielonki) i

sk³adowane na niezabez-

pieczonych ha³dach lub w

p³ytkich do³ach i wyrobiskach,

co oznacza, ¿e do gruntu

przedostaj¹ siê niebezpieczne

bakterie i zwi¹zki chemiczne.

O awarii Stacji Termicznej

Utylizacji Osadów Œcieko-

wych (STUOŒ) i sposobie

zagospodarowania osadów

obszernie pisa³a El¿bieta

Gutowska w nr 14/2019 NGP.

Wróæmy wiêc do awarii kolek-

torów i aktualnego stanu jej

usuwania.

Jak poinformowa³ pod koniec

wrzeœnia prezydent Warszawy

Rafa³ Trzaskowski, miasto

zdecydowa³o o wymianie

uszkodzonego fragmentu

ruroci¹gu na nowe stalowe

rury, wprowadzane odcinkami

do tunelu po³o¿onego ok. 11

metrów pod Wis³¹ przez

komorê wyjœciow¹ syfonu.

Ponadto pod dnem Wis³y ma

byæ wybudowana dodatkowa

nitka ruroci¹gu, maj¹ca s³u¿yæ

jako rozwi¹zanie awaryjne.

Na pocz¹tku paŸdziernika

MPWiK podpisa³o opiewaj¹c¹

na 23 miliony z³ umowê z In¿y-

nieri¹ Rzeszów SA na odtwo-

rzenie uk³adu przesy³owego, a

teraz trwa prawdziwy wyœcig

z czasem, gdy¿ nowy ruro-

ci¹g musi byæ zrealizowany

do po³owy listopada, kiedy to

ruszy rozbiórka po³o¿onego

na moœcie pontonowym ruro-

ci¹gu zastêpczego, który nie

mo¿e funkcjonowaæ w warun-

kach zimowych.

- Na dzieñ 30.10.2019 r.

zamontowano odpowiednio

po ok. 100 metrów ka¿dego z

nowych stalowych ruroci¹gów.

Jednoczeœnie wykonywane s¹

inne prace natury odtworze-

niowej, remontowej, zabezpie-

czaj¹cej i izolacyjnej. Prace

naprawcze s¹ realizowane

w trybie ci¹g³ym 24 godziny

na dobê, 7 dni w tygodniu –

poinformowa³a nas Marta

Pytkowska, zastêpca rzecznika

MPWiK.

Choæ na ustalenie przyczyn

awarii kolektorów „Czajki”

wydano 7 mln z³, nadal nie

wiadomo, jaka by³a przyczyna

katastrofy, i jak to siê sta³o,

¿e nie zdo³ano jej zapobiec.

Nasuwa siê pytanie o system

monitorowania obiektu. Od

rzeczniczki MPWiK uzyskaliœmy

informacjê, ¿e obiekt podlega³

obowi¹zkowym przegl¹dom

technicznym przeprowadzanym

w terminach okreœlonych

prawem budowlanym, przez

osoby posiadaj¹ce wymagane

prawem uprawnienia.

- Ponadto stan techniczny

ruroci¹gów, przebiegaj¹cych

w tunelu pod Wis³¹, jest tak-

¿e na bie¿¹co monitorowany

przez pracowników MPWiK

przy wykorzystaniu informa-

tycznego systemu sterowania

nadzoruj¹cego przebieg

procesu technologicznego

oraz telewizji przemys³owej –

zapewnia Marta Pytkowska.

Ponadto, pracownicy uk³adu

przesy³owego co najmniej raz

na dobê sprawdzaj¹ m.in. stan

techniczny tunelu oraz znaj-

duj¹cych siê w nim instalacji.

NajwyraŸniej to nie wystar-

czy³o. A mo¿e przyczyn awarii

nale¿y szukaæ, jak sugeruje

by³a prezydent Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz,

du¿o wczeœniej, to jest na

etapie projektu, zawieranych

umów i poœpiechu w realizacji

inwestycji? Podobnie, jeœli

chodzi o awariê spalarni osa-

dów œciekowych w „Czajce”,

kontrolerzy z inspekcji ochro-

ny œrodowiska mówili o 99

wadach, ujawnionych ju¿ na

etapie uruchomienia spalarni.

Rozwi¹zaniu problemów nie

pomaga spór, jaki spó³ka

MPWiK toczy z wykonawc¹

STUOŒ, Veolia Water Tech-

nologies, dotycz¹cy mo-

mentu zakoñczenia okresu

gwarancyjnego. Chocia¿ bo-

wiem spalarnia kosztowa-

³a 477 mln z³, to gwarancja

na instalacjê, wed³ug wyko-

nawcy, skoñczy³a siê po

niespe³na 2,5 roku od odda-

nia jej do u¿ytku. Inne zdanie

ma MPWiK.

- Zgodnie z umow¹ okres

gwarancji na instalacjê wy-

nosi³ 36 miesiêcy od daty

wydania œwiadectwa prze-

jêcia obiektu – informuje

rzeczniczka MPWiK Marta

Pytkowska. - Potwierdza siê

tak¿e, ¿e przed wyst¹pieniem

awarii rekuperatorów, która

mia³a miejsce na prze³omie

listopada i grudnia 2018 r.,

wykonawca, firma Veolia

Water Technologies (lider

konsorcjum firm, które wybu-

dowa³y spalarniê) wymieni³ w

ramach umowy gwarancyjnej

oba rekuperatory. Prace na-

prawcze zosta³y wykonane

na koszt wykonawcy. Maj¹c

na uwadze powy¿sze, spó³ka

stoi na stanowisku, ¿e obecna

awaria rekuperatorów tak¿e

powinna zostaæ wykonana w

ramach obowi¹zuj¹cej gwa-

rancji na koszt wykonawcy.

Jak zapewnia dalej rzecz-

niczka MPWiK, obecnie trwa

naprawa doraŸna jednego z

rekuperatorów, tak aby jesz-

cze w tym roku uruchomiæ

jedn¹ z linii spalania. Jedno-

czeœnie w najbli¿szym czasie

spó³ka zleci naprawê doce-

low¹ obu rekuperatorów.

A na razie trwa rozwo¿enie

po Polsce odpadów, podobno

nieszkodliwych...

- Jednoczeœnie informuje-

my, ¿e komunalne osady

œciekowe powstaj¹ce w

oczyszczalniach MPWiK to

zgodnie z prawem (zgodnie

z rozporz¹dzeniem Ministra

Œrodowiska z dnia 9 grudnia

2014 r. w sprawie katalogu

odpadów (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 1923) odpady bezpieczne

dla œrodowiska – posiadaj¹ce

kod 19 08 05 i s¹ zagospo-

darowywane poprzez odzysk

– deklaruje Marta Pytkowska

z MPWiK.

Joanna Kiwilszo

dokoñczenie ze str. 1

Tramwaj do Winnicy,

czyli?

Trasa tramwajowa w

pó³nocnej czêœci Bia³o³êki

wyd³u¿y siê o oko³o kilometr,

od ul. Strumykowej do nowej

pêtli Winnica. W ramach

inwestycji wybudowana zo-

stanie pêtla tramwajowa i

autobusowa, przebudowany

uk³ad drogowy, powstan¹

tak¿e nowe chodniki i drogi

dla rowerów. Nowe torowisko

bêdzie „zielone”, tzn. bêdzie na

nim ros³a trawa. Na peronach

przystankowych na trasie i

na pêtli Winnica, znajdowaæ

siê bêd¹ tablice z systemem

informacji pasa¿erskiej. Na

ostatnim przystanku trasy

pasa¿erowie bêd¹ mogli

wygodnie przesi¹œæ siê z

tramwajów do autobusów.

Wyd³u¿ona trasa tramwa-

jowa pozwoli pasa¿erom w

oko³o 20 minut dojechaæ do

stacji metra M³ociny. Ju¿ dziœ

jest to jedna z najpopularniej-

szych tras tramwajowych.

W ci¹gu roku z obecnego

przystanku koñcowego na

Nowodworach tramwaje od-

je¿d¿aj¹ a¿ 70 tysiêcy razy!

Przez most im. Marii Sk³o-

Jest umowa na budowê trasy

tramwajowej do Winnicy
Ju¿ w 2021 roku mieszkañcy kolejnego osiedla na

Bia³o³êce bêd¹ mogli szybciej dojechaæ do centrum

Warszawy. Warszawscy tramwajarze podpisali umowê na
budowê przed³u¿enia trasy tramwajowej z Nowodworów
do Winnicy.

dowskiej-Curie w godzinach

szczytu tramwaje przeje¿d¿aj¹

co dwie minuty.

Terminy, koszty, przetarg

Inwestycjê za ponad 67

mln z³ zrealizuje konsorcjum

firm Balzola Polska Sp. z o.o.

i Construcciones y Promociones

Balzola S.A. Wykonawca

ma 10 miesiêcy na prace, z

wy³¹czeniem okresów zimo-

wych. Pierwsze tramwaje na

now¹ trasê wyjad¹ ju¿ w

2021 roku. Inwestycja jest

wspó³finansowana ze œrod-

ków Unii Europejskiej.

Najwiêksze inwestycje

tramwajowe w Polsce od

60 lat

Wkrótce w stolicy przybê-

dzie blisko 20 km nowych

tras tramwajowych. Tramwaje

pojad¹ miêdzy innymi tune-

lem do Dworca Zachodniego,

do Wilanowa i na Goc³aw.

Nowa trasa powstanie te¿ na

ul. Kasprzaka. Do roku 2023

na sto³eczne tory mo¿e wy-

jechaæ nawet 213 nowych

niskopod³ogowych wagonów.

Inwestycje s¹ wspó³finanso-

wane w ramach perspektywy

bud¿etowej UE na lata

2014-2020.
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27.10-28.11 Piotr ¯aczek „Relictum” wystawa grafiki i rysunku.

6, 13, 20.11 (œroda) godz. 9.15-10.45 „Œwiadomy senior”

bezp³atne warsztaty prowadzone przez Fundacjê Niezale¿nych

Inicjatyw Studenckich im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.

Wstêp wolny.

6.11 (œroda) godz. 11.00 Spotkanie Zwi¹zku Emerytów,

Rencistów i Inwalidów Ko³o nr 5 - Zacisze. Spotkanie

w ramach „Szklanej Góry” MAL.

8.11 (pi¹tek) godz. 11.00 Klub Ludzi Kultury – 101. rocznica

Niepodleg³ej, 100. rocznica relacji dyplomatycznych Polska-USA.

W programie: film dokumentalny „Chopin w Kosmosie”;

Franciszek Wasik opowie o deklaracji prezydenta Tomasa

W. Wilsona, a Adam Ustynowicz o Fundacji Alliance For

Innovation; prezentacja ksi¹¿ki „Rok 1939. Od beztroski do

tragedii”. Moderator Bogus³aw Falicki. Spotkanie w ramach

Szklanej Góry MAL. Wstêp wolny.

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

* Mali Einsteini – temat: Dok¹d tupta noc¹ je¿? 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

100 z³, pojedyncze zajêcia 30 z³.

* Akwarela dla dzieci 7+. Temat: Jesienny liœæ. Godz. 10.00-11.30.

Op³ata 25 z³.

* Piotr ¯aczek – monotypia. Warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y

7-15 lat. Godz. 12.00-14.00. Udzia³ bezp³atny – zapisy od

4.11.2019. Realizacja w ramach projektu „Dzieciaki nie

p³ac¹” – Bud¿et Partycypacyjny 2019.

9.11 (sobota) godz. 16.00 Wieczorek taneczny dla doros³ych.

Wstêp 15 z³, studenci UTW DK Zacisze 13 z³.

13.11 (œroda) godz. 11.00 Spotkanie patriotyczno-muzyczne

Ko³a Terenowego Sybiraków Warszawa Praga-Pó³noc.

Spotkanie w ramach „Szklanej Góry” MAL.

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

* Wehiku³ sztuki – temat: Henri Matisse. Historia sztuki dla

najm³odszych (7-12 lat). Godz. 11.00-13.00. Op³ata 25 z³.

* Mali Einsteini – temat: Magnetyczny slime. Doœwiadczenia

i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,

II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

16.11 (sobota) godz. 16.00 Piosenki patriotyczne –

wspólne œpiewanie, potañcówka oraz s³odki poczêstunek.

Realizacja w ramach projektu „Rozœpiewane Zacisze” –

Bud¿et Partycypacyjny 2019. Bezp³atne wejœciówki do

odebrania w kasie DK Zacisze od 6.11.2019 od godz. 12.00.

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

* Anna Horoszko – p³askorzeŸba w drewnie lipowym. Warsztaty

dla dzieci i m³odzie¿y 9+. Godz. 11.00-14.00. Udzia³ bezp³atny

– zapisy od 12.11.2019. Realizacja w ramach projektu „Dzieciaki

nie p³ac¹” – Bud¿et Partycypacyjny 2019.

* Mali Einsteini – temat: Pr¹d magnetyczny – co to jest? Doœwiadczenia

i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,

II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

* Akryl dla doros³ych – nowy cykl malarstwa dla doros³ych.

Godz. 10.00-13.00. Op³ata 40 z³ (materia³y w³asne).

23.11 (sobota) godz. 18.00 „Sonaty na klawesyn i skrzypce”

koncert muzyki Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Aleksandry

Bry³y (skrzypce) oraz Marii Banaszkiewicz-Bry³y (klawesyn).

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Proculture ze

œrodków Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Wstêp wolny.

24.11 (niedziela) godz. 17.00 „Te kartki by³y kiedyœ bia³e”

koncert dla dzieci i rodziców. Agata Grzeœkiewicz (wokal),

Stanis³aw £opuszyñski (piano). Realizacja w ramach projektu

„Dzieciaki nie p³ac¹” – Bud¿et Partycypacyjny 2019.

Bezp³atne wejœciówki do odbioru od 12.11.2019 w kasie

DK Zacisze – liczba miejsc ograniczona.

25.11 (poniedzia³ek) godz. 11.00 „Wielkie Dzie³o” spektakl

Teatru Warszawa +50. Wstêp wolny.

29.11 (pi¹tek) godz. 11.00 „Obudzi³am siê w Stanach

Zjednoczonych Ameryki” spotkanie Klubu Podró¿nika.

Prowadzenie: Jadwiga Podolska-Kaczkowska i Teresa

Delegacz – studentki UTW DK Zacisze, podró¿niczki.

Spotkanie realizowane w ramach projektu „Akademia

Liderów Wolontariatu” Fundacji Szko³a Liderów – Dzia³anie

„Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-

edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie”. Spotkanie w

ramach „Szklanej Góry” MAL. Wstêp wolny.

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

* Mali Einsteini – temat: Czary mary w nauce? Doœwiadczenia

i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,

II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

* Malowanie na jedwabiu – Katarzyna Lipska-Ziêbiñska warsztaty

dla dzieci i m³odzie¿y: I grupa – godz. 10.00-11.30 (12-15 lat),

II grupa – godz. 12.00-14.00 (6-11 lat). Udzia³ bezp³atny –

zapisy od 20.11.2019. Realizacja w ramach projektu warsztatów

z artystami „Dzieciaki nie p³ac¹” – Bud¿et Partycypacyjny 2019.

30.11 (sobota) Bal Andrzejkowy dla Doros³ych. Godz. 19.00-24.00.

Bilet w cenie 110 z³ do kupienia w kasie DK Zacisze.

Po kilkuletnim lekcewa¿eniu

przez urzêdników, w paŸ-

dzierniku br. mieszkañcy

warszawskich czynszówek

po raz kolejny wyst¹pili do

w³adz miasta, tym razem z

inicjatyw¹ obywatelsk¹.

Zgodnie z art. 41a ust. 3

ustawy o samorz¹dzie

gminnym, projekt zg³oszony w

ramach obywatelskiej inicja-

tywy uchwa³odawczej staje

siê przedmiotem obrad rady

na najbli¿szej sesji po z³o¿eniu

projektu, jednak nie póŸniej

ni¿ po up³ywie 3 miesiêcy od

dnia z³o¿enia projektu.

Inicjatywa uchwa³odawcza

mieszkañców z ró¿nych

wzglêdów nie ma w Polsce

zbyt bogatego doœwiadcze-

nia. Upowszechnieniu w³¹-

czania obywateli w procesy

decyzyjne na poziomie lo-

kalnym nie sprzyja³o prawo

– przepisy by³y niejasne.

W styczniu 2018 r. noweli-

zacja ustaw o samorz¹dzie

gminnym, powiatowym i wo-

jewództwa zagwarantowa³a

prawo mieszkanek i miesz-

kañców jednostek samorz¹du

terytorialnego do wystêpowa-

nia z obywatelsk¹ inicjatyw¹

uchwa³odawcz¹ do organów

stanowi¹cych, do rady gminy,

powiatu i sejmiku województwa.

Projekt takiej uchwa³y nie

mo¿e jednak dotyczyæ spraw,

w których inicjatywa uchwa³o-

dawcza zosta³a zarezerwowana

dla okreœlonych podmiotów

przez przepisy ustawowe.

Wy³¹czono m.in. projekt bu-

d¿etu, powo³ania i odwo³ania

sekretarza i skarbnika gminy,

odwo³ania przewodnicz¹cego

i wiceprzewodnicz¹cych rady

gminy. Dotychczas nie istnia³y

¿adne przes³anki, aby w krêgu

podmiotów maj¹cych prawo

sk³adaæ projekty uchwa³ nie

znalaz³a siê grupa miesz-

kañców. Zale¿a³o to jednak

wy³¹cznie od dobrej woli

w³adz. W praktyce, w wiêk-

szoœci polskich samorz¹dów

rozwija³y siê narzêdzia partycy-

pacyjne – bud¿et obywatelski

czy inicjatywa lokalna. Win¹

za brak inicjatyw uchwa³o-

dawczych obarczano w³adze

terytorialne, które wrêcz by³y

temu pomys³owi przeciwne,

albo próg osób popieraj¹cych

dan¹ inicjatywê wprowadzony

przez radnych by³ na tyle

wysoki, ¿e w praktyce nikt

z tej mo¿liwoœci nie móg³

korzystaæ. Radnym trudno

by³o pogodziæ siê z myœl¹, ¿e

„zwykli” mieszkañcy mogliby

mieæ prawo do inicjowania

procesu uchwa³odawczego.

Czegoœ, co przyjê³o siê uwa¿aæ,

¿e jest wy³¹cznie ich domen¹,

skoro zostali ju¿ wybrani i

otrzymali mandat do tego,

aby byæ reprezentantami

wspólnoty samorz¹dowej.

Nie tylko wiêc nie byli skorzy

do regulowania obywatelskiej

inicjatywy uchwa³odawczej,

ale tak¿e nie motywowali

mieszkañców do u¿ywania

tego mechanizmu, nawet

jeœli by³ on ju¿ elementem

„lokalnego ustroju”. Dla spo-

³ecznoœci lokalnej stworzono

zatem drogê dla spraw wa¿-

nych, które nie znajdowa³y

wystarczaj¹cego poparcia

wœród radnych.

I z tej mo¿liwoœci skorzystali

mieszkañcy warszawskich

czynszówek. Zdesperowani,

silnie zmotywowani wieloletni¹

ob³ud¹ urzêdników podjêli

kolejne dzia³ania. Zgodnie z

przepisami stworzono komi-

tet inicjatywy, poinformowano

prezydenta, zebrano podpisy,

z³o¿ono do Rady Warszawy

profesjonalnie przygotowany

projekt uchwa³y wraz z uza-

sadnieniem. W ci¹gu zaled-

wie 3 dni zebrano ponad

1200 podpisów. Inicjatywa

potwierdzi³a, ¿e mieszkañcy

potrafi¹ siê zorganizowaæ i

dzia³aæ.

Ale niestety ze strony

w³odarzy m.st. Warszawy

kolejne niedopatrzenie,

przeoczenie, czy opiesza³oœæ.

Z uzyskanej odpowiedzi od

przewodnicz¹cej Rady War-

szawy wynika, ¿e mimo

up³ywu prawie dwóch lat od

nowelizacji ustaw, Rada

Miasta nie okreœli³a szczegó³o-

wych postanowieñ, zwi¹zanych

z warunkami formalnymi dla

dokumentów obywatelskiej

inicjatywy uchwa³odawczej.

Inicjatywy, która jest istotnym

narzêdziem zwiêkszania

partycypacji obywateli w

funkcjonowaniu samorz¹du

terytorialnego. Inicjatywy,

która pozwala mieszkañcom

wp³ywaæ na politykê miasta i

zmieniaæ swoje najbli¿sze

otoczenie. Inicjatywy, która

mo¿e byæ skuteczn¹ odpowie-

dzi¹ na niedobory demokracji

w polskim ¿yciu publicznym.

Bez ma³a dwa lata! Widaæ jak

wa¿ny dla w³odarzy Warszawy

jest g³os mieszkañców!

To, niestety, nie jedyny przy-

k³ad zw³oki, przewlek³oœci czy

nieudolnoœci urzêdników war-

szawskiego ratusza. Od stycz-

nia br. do dnia dzisiejszego,

czyli 10 miesiêcy, mimo wy-

k³adni Ministerstwa Inwestycji

i Rozwoju nie przygotowano

projektu uchwa³y w sprawie

obowi¹zuj¹cej stawki czynszu.

Czêsto mo¿na odnieœæ

wra¿enie, ¿e urzêdnicy ¿yj¹ w

równoleg³ym œwiecie, w którym

rz¹dz¹ siê swoimi prawami.

Istny Matrix! Co najgorsze,

nie ponosz¹ ¿adnej odpowie-

dzialnoœci za swoje dzia³ania.

O ile radnych wybieraj¹

mieszkañcy, tak za dobór kadr

w Urzêdzie m.st. Warszawy

i podleg³ych jednostkach

odpowiada prezydent.

A jeszcze nie tak dawno

przewodnicz¹cy ugrupowania,

rz¹dz¹cego w Warszawie,

twierdzi³ ¿e: „Polki i Polacy s¹

najwa¿niejsi ... w³adza powinna

byæ blisko ludzi, aby mog³a

rozwi¹zywaæ ludzkie problemy,

pochylaæ siê nad ludzkimi

sprawami.. to jest dzisiaj

wyzwanie dla polskiej polity-

ki i Koalicji Obywatelskiej”.

Optymiœci powiedz¹ „góra

zapewne nie wie, co dzieje

siê na do³ach”. Czy¿by? Nie-

stety, sam przewodnicz¹cy

Warszawskie czynszówki – hybryda w zasobie m.st.
Warszawy. Nie s¹ to  budynki Towarzystwa Budownictwa
Spo³ecznego (TBS), nie nale¿¹ do ¿adnej kooperatywy,
czy spó³dzielni. Niby zasób m.st. Warszawy, ale zasady
przydzia³u jak¿e inne od powszechnie obowi¹zuj¹cych
w zasobie komunalnym – jak najwy¿sze dochody i przeka-

zanie na rzecz m.st. Warszawy dotychczas zajmowanego

lokalu spó³dzielczego, w³asnoœciowego czy komunalnego.
Mowa o piêciu warszawskich budynkach, oddanych do
u¿ytku w ramach Programu Budownictwa Czynszowego w

latach 1998-2002 przy ulicach Abramowskiego, Meissnera,
Marii Kazimiery, Mickiewicza i Z¹bkowskiej.

od dwóch lat nie znalaz³

czasu, aby odpowiedzieæ na

z³o¿one przez warszawskie

czynszówki pismo, czy spo-

tkanie z przedstawicielami.

Smutna rzeczywistoœæ!

„Ze wzrostem poczucia

w³adzy roœnie poczucie

w³asnoœci, a maleje poczucie

rzeczywistoœci”

- Lew To³stoj

Ma³gorzata Markowska

Stowarzyszenie Miejski

Eksperyment Mieszkaniowy MEM

Konkurs

na zaprojektowanie

parku Botewa

O planach zagospodaro-

wania zielonego terenu w

kwartale ulic Botewa, Æmie-

lowskiej, Myœliborskiej i

Œwiatowida pisaliœmy ju¿

dwukrotnie, w 18 i 20 numerze

NGP z 24 paŸdziernika i 21

listopada 2018 roku. Przed-

stawiliœmy wtedy podstawowe

za³o¿enia koncepcji urbanistów

przemiany zaniedbanego te-

renu w miejsce wypoczynku

i rekreacji, jak równie¿ wstêp-

ne opinie mieszkañców Tar-

chomina, zebrane podczas

konsultacji spo³ecznych,

przeprowadzonych jesieni¹

ubieg³ego roku.

Warto przypomnieæ, ¿e w

ramach tych konsultacji

mieszkañcy wypowiedzieli

siê za zachowaniem natural-

nego charakteru przestrzeni

miêdzy Æmielowsk¹ i Botewa,

a wiêc oparciu siê w projekcie

na naturalnym ukszta³towaniu

terenu i istniej¹cych zasobach

zieleni. Ogólnie mówi¹c,

spodoba³ siê pomys³ odtwo-

rzenia dawnego stawu i wypo-

sa¿enia terenu w ³awki oraz

obiekty ma³ej architektury,

ale przy zachowaniu jak naj-

wiêkszej liczby rosn¹cych

tam drzew i krzewów.

Po zakoñczeniu konsultacji

sprawa parku Botewa jakby

przycich³a, ca³y czas jednak

budzi³a zainteresowanie na-

szych czytelników. I s³usznie,

bo przez rok sporo siê wokó³

skweru dzia³o. Zosta³ roz-

pisany konkurs na projekt

parku. Na konkurs wp³ynê³o

szeœæ prac. Teraz trwa szy-

25 paŸdziernika o godz. 12.00 up³yn¹³ termin sk³adania

prac w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-

krajobrazowej i architektonicznej zagospodarowania

parku przy ul. Botewa na Tarchominie.

frowanie dostarczonych ma-

teria³ów po to, by zapewniæ

ca³kowit¹ bezstronnoœæ przy

ocenie prac.

- Bardzo siê cieszê, ¿e kon-

kurs na zagospodarowanie

parku Botewa spotka³ siê z

tak¹ popularnoœci¹ wœród

pracowni architektonicznych.

Mam nadziejê, ¿e iloœæ prze-

³o¿y siê na jakoœæ i w efekcie

zwyciêska praca w ciekawy i

funkcjonalny sposób zaaran-

¿uje tê cenn¹ przestrzeñ w

sercu Tarchomina – mówi

Jan Mackiewicz, zastêpca

burmistrza dzielnicy Bia³o³êka,

odpowiedzialny m.in. za zieleñ

w dzielnicy.

S¹d konkursowy bêdzie

ocenia³ atrakcyjnoœæ i funkcjo-

nalnoœæ przyjêtych rozwi¹zañ,

stopieñ spe³nienia programu

funkcjonalno–przestrzennego

i optymalizacjê zastosowanych

rozwi¹zañ pod wzglêdem

realizacyjnym. W pracach

konkursowych powinny byæ

równie¿ uwzglêdnione za³o-

¿enia wypracowane podczas

konsultacji spo³ecznych.

Po wyborze zwyciêskiej

pracy, pracownia, która go

wykona³a, zostanie zapro-

szona do negocjacji w trybie

z wolnej rêki na opracowanie

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej i uzyskanie

pozwolenia na budowê. W

nastêpnym kroku zostanie

wybrany wykonawca prac,

który zrealizuje inwestycje.

Planuje siê, ¿e park Botewa

zostanie oddany do u¿ytku

w przysz³ym roku.               JK

Hipokryzji ratursza ci¹g dalszy
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W czasie I wojny œwiatowej

Praga dozna³a wielu znisz-

czeñ. Oddzia³y rosyjskie,

opuszczaj¹c Warszawê w

sierpniu 1915 roku, wysadzi³y

w powietrze mosty na Wiœle,

spali³y dworce Petersburski i

Terespolski, warsztaty kolei

nadwiœlañskiej oraz koszary

i magazyny wojskowe. W ten

sposób Praga zosta³a odciêta

od lewobrze¿nej Warszawy,

co spowodowa³o pozbawienie

jej gazu, elektrycznoœci, nafty,

tramwajów i wszelkiej ko-

munikacji. Wodê pobierano

ze studni artezyjskiej, która

znajdowa³a siê na terenie

dawnego „Monopolu”, ale jak

donosi³o „Echo Pragi” woda

ta nie by³a smaczna. Ulice i

domy tonê³y w ciemnoœciach.

 Wiêksze zak³ady przemy-

s³owe wraz z pracownikami

ewakuowano ju¿ wczeœniej

w g³¹b Cesarstwa. Okupacja

niemiecka, która nasta³a po

wycofaniu siê Rosjan, nie-

wiele tu zmieni³a. Przynios³a

g³ód, dalszy upadek przemys³u,

nêkanego brakiem wêgla i

surowców oraz nieustannymi

rekwizycjami metali koloro-

wych, których ofiar¹ pad³y

m.in. tak¿e kopu³y cerkwi

œw. Marii Magdaleny.

Trudne czasy wojenne nie

przeszkodzi³y jednak organi-

zowaniu siê ludnoœci. Ju¿ w

pierwszym roku wojny po-

wsta³ licz¹cy 10 cz³onków

Praski Komitet Obywatelski,

którego prezesem zosta³

dr Jan Gromadzki, a zastêp-

cami - ks. Józef Szkudelski i

in¿. Tadeusz Eytner. Komitet,

którego celem by³o organizowa-

nie pomocy dla najubo¿szych

i najbardziej poszkodowanych

przez wojnê mieszkañców

dzielnicy, dzia³a³ poprzez

sekcje, takie jak Sekcja ̄ yw-

noœciowa, Poœrednictwa

Pracy, Lekarska czy Sekcja

Tanich Kuchni. Powo³a³ te¿

instytucjê Opieki Domowej

oraz instruktorów dzielnico-

wych i okrêgowych, których

zadaniem by³o wytypowanie

rodzin najbardziej potrzebu-

j¹cych wsparcia. Szczególn¹

trosk¹ Komitet otacza³ dzieci,

tworz¹c Komisjê Ochron. Pod

koniec 1915 r. Komisja pro-

wadzi³a 25 ochronek, 5 sal

zajêciowych i 2 szko³y, w których

prowadzono do¿ywianie.

W tym samym 1915 roku

powsta³o Towarzystwo Przy-

jació³ Pragi, i nast¹pi³o wiele

zmian zwyczajowych. Znika³

stopniowo wieloletni obraz

przymusowej rusyfikacji,

wystêpuj¹cy w nazewnictwie

ulic, w szyldach, w u¿ywanych

miarach i wagach, a tak¿e

wystroju architektonicznym

wielu gmachów.

Pod koniec stycznia 1916 r.

odbudowany zosta³ most

Kierbedzia z komunikacj¹

doro¿kami. Miesi¹c póŸniej

przywrócona zosta³a wreszcie

komunikacja tramwajowa.

Pra¿anie powoli wracali do

normalnego ¿ycia. Du¿e

znaczenie dla rozwoju Pragi

mia³o przy³¹czenie w 1916

roku do granic miasta przed-

mieœæ, m.in. Golêdzinowa,

Pelcowizny, Ustronia, Nowego

Bródna, Targówka, Utraty,

Grochowa oraz Saskiej Kêpy

i Kêpy Goc³awskiej.

W nocy z 10 na 11 listopa-

da 1918 roku oddzia³y POW

– przewa¿nie studenci, ale i

dawni dowborczycy - zaczêli

w ró¿nych punktach miasta

rozbrajaæ Niemców. ¯o³nie-

rze polscy zajêli Belweder,

urzêdy, koszary i magazyny,

zdobyto w ogromnych

iloœciach broñ i amunicjê. W

arsenale na Pradze przy

ul. Stalowej zdobyto 200 000

pocisków gazowych.

Na to, aby cieszyæ siê z

odzyskanej niepodleg³oœci,

trzeba by³o jednak trochê po-

czekaæ. Przecie¿ samo wyty-

czanie granic Polski trwa³o

bez ma³a piêæ lat. W 1920

roku Praga sta³a siê wielkim

obozem warownym, zape-

³nionym transportami wojska,

szpitalami i punktami opa-

trunkowymi. Wszak to w jej

najbli¿szym s¹siedztwie, na

polach Radzymina, rozegra³a

siê walka o istnienie nie tylko

wskrzeszonego niedawno

pañstwa polskiego, ale i o

istnienie zachodniej cywilizacji

europejskiej.

Do usuwania zniszczeñ

wojennych i wieloletnich za-

niedbañ z czasów niewoli

przyst¹piæ mo¿na by³o do-

piero po odparciu nawa³y

bolszewickiej. Wprawdzie

ulice zmieni³y ju¿ swoje nazwy:

Aleksandrowska sta³a siê ju¿

Zygmuntowsk¹, Petersburska

– Jagielloñsk¹, dworce –

Wileñskim i Wschodnim,

park miejski nosi³ ju¿ imiê

Kiliñskiego, a gimnazjum

praskie – króla W³adys³awa IV,

ale warunki ¿ycia by³y nadal

ciê¿kie.

Stosunkowo najszybciej

odrabia³ straty przemys³, w

rezultacie czego pod koniec

lat 20. Praga wyros³a na

Niepodleg³oœæ 1918 na Pradze
Za podrêcznikowym sformu³owaniem: „W 1918 roku

Polska odzyska³a niepodleg³oœæ” kryje siê nie tylko

zbrojna walka i d³ugotrwa³y wysi³ek wielu ludzi, ale te¿

du¿o przypadków i zbiegów okolicznoœci. Jeszcze w 1914

roku Polska dla œwiata nie istnia³a. Politycy szanowali

obowi¹zuj¹cy od stu lat porz¹dek wiedeñski, ustalaj¹cy

nie tylko granice, ale i regu³y gry na kontynencie. Nie

przewidywa³y one mo¿liwoœci odrodzenia siê Polski.

Nie by³o Polski na mapach. A jednak przed 101 laty, wraz

z koñcem I wojny œwiatowej, w której przeciwko sobie

stanê³y pañstwa zaborcze, Polska siê odrodzi³a. Jak ta

niepodleg³oœæ odradza³a siê na Pradze?

Widok Pragi z wie¿y koœcio³a œw. Krzy¿a, lata 1910-1915

Rozbrajanie Niemców - warta studentów

Wkroczenie Legionów do Warszawy

najbardziej, obok Woli,

uprzemys³owion¹ dzielnicê

Warszawy. Du¿o gorzej by³o

z warunkami sanitarnymi, a

tak¿e dramatyczn¹ sytuacj¹

mieszkaniow¹. Zw³aszcza

niedawno przy³¹czone przed-

mieœcia by³y bardzo biedne.

Mimo starañ i wysi³ków zmie-

rzaj¹cych do modernizacji

tych zaniedbanych osad, nie

uda³o siê, poza Grochowem

i Sask¹ Kêp¹, do 1939 roku

zmieniæ w sposób znacz¹cy

ich wygl¹du i warunków

¿ycia.

Zarazem jednak zrealizo-

wano w latach dwudziestych

w prawobrze¿nej Warszawie

szereg inwestycji o znaczeniu

ogólnomiejskim, takich jak

budowa linii œrednicowej z

nowym mostem (1923-1933),

budowa gmachu Warszaw-

skiej Dyrekcji Kolei (1928),

wielkiej zajezdni tramwajowej

przy ulicy Kawêczyñskiej, a

tak¿e rozbudowa Szpitala

Przemienienia Pañskiego.

Do najwiêkszych osi¹gniêæ

nale¿a³o te¿ otwarcie w 1928

roku najnowoczeœniejszego

w Europie miejskiego ogrodu

zoologicznego.

Ju¿ w czasie prezydentury

Stefana Starzyñskiego, w

latach trzydziestych, na

Pradze zmodernizowano

wiele ulic, rozbudowano sieæ

elektryczn¹ i gazow¹, wprowa-

dzono nowe linie tramwajowe

i autobusowe, wzniesiono

nowe budynki szkolne. Wiele

zdzia³ano te¿ dla poprawy

wygl¹du dzielnicy, dbaj¹c o

zieleñ (konkurs „Warszawa w

kwiatach”), sadz¹c drzewa i

wytyczaj¹c trawniki wzd³u¿

g³ównych arterii. Na prze-

szkodzie w zrealizowaniu

dalszych planów rozwoju

Pragi i ca³ej Warszawy stanê³a

jednak kolejna wojna.

Joanna Kiwilszo

Zdjêcia pochodz¹ z Narodo-

wego Archiwum Cyfrowego

Zniszczony most Poniatowskiego

Spotkanie mia³o charakter

problemowy. Przybyli mogli

podzieliæ siê po raz kolejny

swoimi spostrze¿eniami doty-

cz¹cymi bezpieczeñstwa w

tej czêœci Pragi. Wœród zg³a-

szanych postulatów czêœæ

dotyczy³a nielegalnego par-

kowania, aktów wandalizmu,

sprz¹tania po czworonogach,

ale i spraw bardzo powa¿nych,

takich jak handel œrodkami

odurzaj¹cymi czy rozboje.

Wielu zebranych, jako jeden

ze sposobów na rozwi¹zanie

przynajmniej czêœci proble-

mów, wskazywa³a rozwój

monitoringu miejskiego.

Krzysztof Michalski z Praskiego

Stowarzyszenia Mieszkañ-

ców „Micha³ów” przypomnia³,

¿e to nie pierwsze tego typu

spotkanie, na którym ten po-

stulat siê pojawia³, i nadal nie

widaæ efektów. Przedstawiciel

stowarzyszenia zaapelowa³

ponadto o zwiêkszenie,

szczególnie w godzinach

nocnych, liczby patroli policji

i stra¿y miejskiej, w tym

patroli pieszych, a tak¿e o

kontynuowanie doœwietlania

przedeptów i podwórek. O

monitoring w obrêbie szko³y

po raz kolejny zaapelowa³a

Renata Wilczyñska, dyrektorka

placówki przy Otwockiej.

Wielu mieszkañców apelo-

wa³o równie¿ o rozwi¹zania,

uspokajaj¹ce ruch na lokalnych

ulicach, a tak¿e poprawê bez-

pieczeñstwa pieszych na

przejœciach na wysokoœci

Dworca Wschodniego (ZDM ma

w przysz³ym roku zamontowaæ

w tym miejscu sygnalizacjê).

Przedstawiciele s³u¿b i

Delegatury Biura Bezpieczeñ-

stwa skrupulatnie notowali

uwagi uczestników spotkania

i obiecali przeanalizowanie

wszystkich zg³oszonych

spraw.

JK

O bezpieczeñstwie

na Szmulkach
We wtorek 22 paŸdziernika, w gmachu zespo³u szkó³

przy ulicy Otwockiej 3 odby³o siê spotkanie dotycz¹ce

poprawy bezpieczeñstwa na terenie Szmulowizny i

Micha³owa. W zorganizowanym przez pracowników

Delegatury Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzy-

sowego spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele policji,

stra¿y miejskiej, rady dzielnicy, organizacji pozarz¹dowych,

wspólnot mieszkaniowych, spó³dzielni, dyrekcji szko³y

oraz wielu mieszkañców. Spotkaniu przewodniczy³

Mariusz Borowski z komisji bezpieczeñstwa i prawa

lokalnego rady dzielnicy.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e

dla zabytkowego budynku nie

ma ratunku, tym bardziej, ¿e

stan obiektu jest co raz gorszy.

W 2016 r. zosta³a z niego

wykwaterowana ostatnia lo-

katorka, w 2017 r. Sto³eczny

Konserwator Zabytków wyda³

decyzjê o pilnym remoncie

ratunkowym, jednak na

przeprowadzenie takich prac

zarz¹dzaj¹cy budynkiem

ZGN Praga-Pó³noc nie ma

wystarczaj¹cych œrodków.

Starania spo³eczników do-

strzeg³y jednak radne Rady

Warszawy, Gabriela Szustek

oraz Beata Michalec. W sprawie

remontu drewniaka skierowa³y

interpelacje do prezydenta

Trzaskowskiego, w których

podkreœlaj¹ unikatowoœæ

zabytku i koniecznoœæ jego

pilnego ratowania. Radne

Czy drewniak Burkego

zostanie uratowany?
O zabytkowej oficynie przy Kawêczyñskiej 26 na Szmulkach

pisaliœmy na ³amach Nowej Gazety Praskiej wielokrotnie.

Temat jednego z dwóch zachowanych na Pradze-Pó³noc

drewniaków porusza³ równie¿ w swoich felietonach

„Spo³eczny obserwator” - Krzysztof Michalski - który dzia³a

w Praskim Stowarzyszeniu Mieszkañców „Micha³ów”

i „Porozumieniu dla Pragi”. Michalski, razem z innym

aktywist¹, Piotrem Stryczyñskim, w zakoñczonej niedaw-

no edycji bud¿etu obywatelskiego walczy³ o remont

drewniaka, sk³adaj¹c projekt jego ratunkowego remontu.

Pomimo zebrania blisko 4000 g³osów warszawiaków,

projekt nie zosta³ jednak wybrany do realizacji.

zaapelowa³y do w³adz miasta

o wygospodarowanie œrodków

na remont w przygotowywanym

obecnie bud¿ecie Warszawy

na 2020 r. O podobne kroki

zaapelowali przedstawiciele

organizacji pozarz¹dowych,

zaanga¿owanych w ratowanie

warszawskich zabytków, które

to organizacje skupione s¹ w

Bran¿owej Komisji Dialogu

Spo³ecznego przy Biurze

Sto³ecznego Konserwatora

Zabytków.

Mamy nadziejê, ¿e w³adze

miasta nie pozostan¹ g³uche na

g³osy spo³eczników i radnych

i znajd¹ œrodki na ratowanie

oficyny Burkego. Podjêcie pil-

nych dzia³añ rewitalizacyjnych

daje szansê na zachowanie

tego unikatowego w skali

Warszawy zabytku architektury

drewnianej.                      JO
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Spo³eczny obserwator

Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

Warszawski ratusz chcia³,

¿eby stanê³a tam kolejna

galeria handlowa. W³odarze

naszej dzielnicy tak jak w

przypadku awarii Czajki za-

s³aniali siê tym, ¿e nie maj¹

w tej sprawie nic do gadania.

Pañstwowy deweloper kupi³

dzia³kê przy Modliñskiej i

chce rozpocz¹æ budowê. A¿

1097 mieszkañ, w dwunastu

blokach. Ogromny teren, 8

hektarów pomiêdzy Mo-

dliñsk¹ a P³ochociñsk¹,

pañstwowa spó³ka PFR

Nieruchomoœci odkupi³a od

równie¿ Polfy Tarchomin.

Tajemnic¹ jest kwota trans-

akcji, ale wiadomo, ¿e grunty

zostan¹ przeznaczone pod

budowê osiedla w programie

Mieszkanie Plus. Poza

mieszkaniami, g³ównie dwu-

i trzypokojowymi w osiedlu

powstanie budynek us³ugo-

wy. Wiele jednak zale¿y od

sto³ecznego ratusza, który

plany rz¹dowego dewelopera

mo¿e wstrzymaæ. Inwestycja

powstaje bowiem na gruntach,

które w studium uwarunkowañ

przestrzennych miasta War-

szawy przeznaczone s¹ pod

budowê galerii handlowej.

Na tej podstawie ratusz mo¿e

odmówiæ zgody na realizacjê

projektu Mieszkanie Plus.

Istnieje jednak œcie¿ka prawna

poprzez szeroko krytyko-

wan¹ ustawê rz¹du PiS - lex

developer. Kamil D¹browa,

rzecznik sto³ecznego ratusza:

„Cieszymy siê z nowych

mieszkañ, ale musz¹ im

towarzyszyæ szko³y, przed-

szkola, parki, sklepy i miejsca

pracy.” Jego s³owa brzmi¹

jak upiorny ¿art. Nikt w sto-

³ecznym ratuszu czy dzielnicy

Bia³o³êka dotychczas nie

zadawa³ sobie trudu, ¿eby

zadbaæ o te elementy infra-

struktury mieszkalnej. Wie

o tym ka¿dy mieszkaniec

Bia³o³êki. Prezes Polfy Tar-

chomin powiedzia³, ¿e pozy-

skane pieni¹dze zostan¹

zainwestowane w rozwój

Polfy. „Jesteœmy bardzo

usatysfakcjonowani t¹

sprzeda¿¹ i cieszymy siê,

¿e idzie to na tak zacny

projekt.” - zadeklarowa³

Jaros³aw Król, prezes Polfy.

W po³owie wrzeœnia tego

roku minister finansów Jerzy

Kwieciñski przekonywa³, ¿e

w ramach programu Mieszka-

nie Plus do koñca roku 2019

w budowie znajdzie siê 100

tysiêcy mieszkañ, choæ nie

potwierdzi³ czy zdo³ano wybu-

dowaæ planowane minimum,

czyli 40 tysiêcy mieszkañ.

Dane mówi¹, ¿e we wrzeœniu

na wszystkich etapach doku-

mentacji, projektów i budowy

by³o 18 tysiêcy takich lokali

w ca³ej Polsce.

£ukasz Oprawski

szef klubu radnych PiS

na Bia³o³êce

Mieszkanie Plus

na Bia³o³êce

Tegoroczny listopad bêdzie

miesi¹cem obfituj¹cym w

nader ró¿norodne œwiêta i

wydarzenia. O tradycyjnych

Wszystkich Œwiêtych pisa³ nie

bêdê. Podobnie jak wszyscy

odwiedzam groby bliskich.

Chwila zadumy i refleksji w

tym dniu jest wielce wskazana.

W pó³nocnopraskim samo-

rz¹dzie ju¿ na pocz¹tku,

4 listopada obchodzimy na

Pradze 225 rocznicê Rzezi

Pragi. W dniu tym, na uroczy-

stej sesji, wspominamy dni z

1794, gdy wojska rosyjskie

pod dowództwem Suworowa

wymordowa³y ponad 20

tysiêcy obroñców Pragi,

zarówno wojskowych, jak i

cywilów. Dzieñ Pamiêci Ofiar

Rzezi Pragi od 2003 roku

jest œwiêtem, uchwalonym

uchwa³¹ Rady Warszawy,

niech wiêc nikogo nie dziwi

oflagowanie w tym dniu stolicy.

Dzieñ póŸniej wznowienie XII

sesji rady dzielnicy i mo¿liwe

zmiany w zarz¹dzie. Kilka

dni póŸniej kolejna rocznica -

odzyskania niepodleg³oœci.

Ponownie oflagowanie War-

szawy, marsze i pochody - oby

spokojne. Tak¿e na Pradze

10 listopada na pl. Hallera

odbêdzie siê defilada histo-

ryczna „Drogi Wolnoœci”, orga-

nizowana przez Towarzystwo

Mi³oœników Polskiej Tradycji

i Kultury. Dzieñ, na który wielu

z nas czeka to 12 listopada,

dzieñ zwo³ania pierwszych

posiedzeñ Sejmu i Senatu.

Szczególnie ciekawe bêdzie

posiedzenie izby wy¿szej

polskiego parlamentu.

Prezydent Duda wystawi³

cierpliwoœæ wspó³obywateli

na du¿¹ próbê, wskazuj¹c

termin pierwszych posiedzeñ

najpóŸniejszy z mo¿liwych.

Miesi¹c oczekiwania to du¿o.

Sytuacja jest z lekka kuriozal-

na, mamy wybranych pos³ów

i senatorów elektów, nadal

jednak obraduje stary parla-

ment, podejmuj¹c czêsto

kontrowersyjne decyzje. Nigdy

tak w III RP nie by³o. Obóz

w³adzy, który - jak siê wydaje

- poniós³ pora¿kê w Senacie

ma czas, by przystosowaæ

siê do realiów i podj¹æ pró-

by zmiany tej niekorzystnej

sytuacji. Jak to siê robi, po-

kazano w sejmiku œl¹skim,

kabac¹c na swoj¹ stronê

jednego z radnych Koalicji

Obywatelskiej i przejmuj¹c

pe³niê w³adzy w tym woje-

wództwie. Czy wœród obecnie

wybranych senatorów RP

znajdzie siê przys³owiowy

Ka³u¿a? Czy PiS pozyska w

Senacie strategicznego part-

nera, który da mu brakuj¹ce

g³osy? Czy powo³ana przez

obecn¹ ekipê Izba S¹du

Najwy¿szego przychyli siê

do jednego z wielu wniosków

PiS o ponowne przeliczenie

g³osów tam, gdzie PiS prze-

gra³ z kandydatami Koalicji

Obywatelskiej i Lewicy?

Zobaczymy - oby nie. Oby

Senat sta³ siê naprawdê

niezale¿n¹ izb¹ refleksji, a

nie elementem PiS-owskiej

maszynki do g³osowania. Ko-

lejne stracie to w przysz³ym

roku walka o prezydenturê.

Ale wróæmy do listopada. 22

tego miesi¹ca 85 lecie SP nr 73

im Króla Stefana Batorego

na Bia³ostockiej 10/18 (w

przysz³ym roku rozpocznie

siê tam budowa hali sporto-

wej). 29 listopada to kolejna

rocznica wybuchu (w tym

roku 189) powstania z 1830 i

zarazem Dzieñ Podchor¹-

¿ego. Ze wszystkich innych

powstañ to mia³o najwiêksze

szanse sukcesu - gdyby po-

trafiono zachowaæ jednoœæ.

Jednoœæ to wa¿na postawa

w obliczu przeciwnika, jakim

by nie by³.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Listopad w wydarzenia obfituje

6 lat – w³aœnie tyle up³ynê³o

od ostatniego poszerzenia

strefy p³atnego parkowania na

Pradze. Po tamtej zmianie obszar

objêty dzia³aniem parkometrów

zamkn¹³ siê w kwartale miêdzy

lini¹ œrednicow¹, Targow¹, Alej¹

Solidarnoœci oraz Wybrze¿em

Szczeciñskim. Ówczesne granice

strefy wydawa³y siê wystarcza-

j¹ce, jednak od tego czasu

wiele siê zmieni³o. Otwarcie na

Pradze metra uczyni³o nasz¹

dzielnicê atrakcyjnym miejscem,

w którym mo¿na pozostawiæ na

ca³y dzieñ samochód, nie p³ac¹c

za parkowanie ani z³otówki, by

dalej podró¿owaæ ju¿ komuni-

kacj¹ publiczn¹. A przypomnê

tylko, ¿e ka¿dego dnia granice

Warszawy przekracza ponad

pó³ miliona pojazdów, którymi

podró¿uj¹ osoby nie mieszka-

j¹ce w stolicy. Ograniczona

liczba miejsc parkingowych w

okolicach centrów biurowych na

Woli czy S³u¿ewcu powoduje,

¿e wiele z tych aut jest pozo-

stawianych w³aœnie w takich

miejscach jak Praga. Po³o¿onych

w centrum, nieŸle skomuniko-

wanych (metro, autobusy,

tramwaje, kolej), a w dodatku

pozwalaj¹cych na darmowy

postój. Kosztem mieszkañców

i kosztem praskich przedsiê-

biorców, do których zak³adów

po³o¿onych przy g³ównych

ulicach nie mog¹ dojechaæ

klienci, bo miejsca, z których

mogliby skorzystaæ, w ci¹gu

dnia s¹ zastawione przez

osoby pracuj¹ce na drugim

brzegu. Nie inaczej sytuacja

wygl¹da tam, gdzie miejsc

parkingowych teoretycznie

nie brakuje, ale górê bior¹

prawa rynku. Pod „Koneserem”

znajduje siê parking na 1000

pojazdów. Jednak nawet w dni

najwiêkszych imprez mo¿na

znaleŸæ na nim mnóstwo

wolnych miejsc, a tymczasem

ca³a okolica jest zastawiona

autami „przyjezdnych”. Tu od-

powiedŸ jest prosta. Po co

p³aciæ za miejsce na parkingu,

skoro dooko³a „Konesera”

mo¿na parkowaæ za darmo.

Cierpi¹ na tym mieszkañcy,

kr¹¿¹c przez kilkadziesi¹t

minut w poszukiwaniu wolne-

go miejsca, cierpi¹ trawniki,

podwórka czy chodniki, na

których nielegalnie pozosta-

wiane s¹ samochody.

O rozwi¹zaniu problemu

mówi³o siê od lat, ale nic siê

nie zmienia³o. W tym roku my,

mieszkañcy, wziêliœmy sprawy

w swoje rêce. Nasze stowa-

rzyszenie, „Porozumienie dla

Pragi”, zebra³o prawie 1400

podpisów mieszkañców pod

wnioskiem o konsultacje

spo³eczne, dotycz¹ce zmian

w strefie p³atnego parkowania

na Pradze. Z podobn¹ inicja-

tyw¹ wyst¹pili prascy radni.

ZDM nie móg³ pozostaæ g³uchy

na te g³osy. W paŸdzierniku

br. rozpoczê³y siê konsultacje.

Jest szansa na rozszerzenie

strefy na znaczn¹ czêœæ na-

szej dzielnicy, ale do idea³u

daleko. Wg koncepcji drogo-

wców poza stref¹ pozostan¹

Szmulki z Micha³owem oraz

osiedla Praga II i III. Uwa¿amy,

¿e to b³¹d. Pisz¹c wniosek o

konsultacje, domagaliœmy siê

objêcia stref¹ obszaru Pragi

w czytelnej granicy wa³ów

kolejowych. Pozytywnym za-

skoczeniem jest za to pomys³

ZDM wyznaczania specjalnych

miejsc w strefie tylko dla

mieszkañców (parkowanie

przez innych kierowców bêdzie

podstaw¹ do dzia³añ stra¿y

miejskiej).

Strefy nie powinniœmy siê

baæ. Wszystkie analizy poka-

zuj¹, ¿e po jej wprowadzeniu

zwiêkszy siê rotacja samo-

chodów spoza Pragi. P³ac¹c

niewielki abonament w wyso-

koœci 30 z³ rocznie (2,5 z³/

miesi¹c), mieszkañcy zyskaj¹

znacznie wiêksze ni¿ dziœ

mo¿liwoœci parkowania w

pobli¿u swojego domu.

Krzysztof Michalski

Porozumienie dla Pragi

Napisz do autora:

porozumieniedlapragi@gmail.com

Coraz czêœciej promowany

jest pomys³, by zbli¿yæ do siebie

Warszawê i £ódŸ. Niedawna

konferencja Property Forum

£ódŸ mia³a nawet tytu³ „£ódŸ

+ Warszawa. Szansa na pierw-

sze polskie supercity”. Takie

d¹¿enia pojawia³y siê odk¹d

powsta³ pomys³ Centralnego

Portu Komunikacyjnego

po³o¿onego pomiêdzy tymi

miastami, czyli od dawna, a

nasili³y siê, gdy obecna ekipa

rz¹dowa zaczê³a przygoto-

wywaæ konkretne koncepcje

planistyczne CPK. W koñcu,

prace programowe to zawsze

dobra okazja do wyci¹gniêcia

rêki po publiczne pieni¹dze.

Pomys³ duopolis Warszawa-

£ódŸ jest nêc¹cy: potencja³

intelektualny, finansowy i orga-

nizacyjny 5 mln mieszkañców

pozwala³by myœleæ o wejœciu

takiego tworu do pierwszej

ligi europejskich metropolii. Od

dawna urbaniœci obserwuj¹

te¿, ¿e aglomeracja warszawska

bardziej „ci¹¿y” w stronê £odzi

ni¿ w stronê przypisanego jej

Mazowsza.

Warto jednak pamiêtaæ, w

jakiej skali siê obracamy.

Wiedeñ od Bratys³awy, miasta

wchodz¹ce w sk³ad najbardziej

znanego w tej czêœci œwiata

duopolu - niestety nale¿¹cego

ju¿ do przesz³oœci - dzieli 60 km.

Policentryczne aglomeracje

w Polsce to Trójmiasto, rozci¹-

gaj¹ce siê na 20 kilometrach, i

Górnoœl¹ski Okrêg Przemys³owy,

w którym od Gliwic do D¹browy

Górniczej jest 40 km. Duopole

utworzone odgórnie w Polsce

(gdy¿ sta³y siê wspólnymi sto-

licami województw w wyniku

reformy administracyjnej w

1999 r.) Bydgoszcz-Toruñ i

Zielona Góra-Gorzów Wielko-

polski maj¹ dystanse 40 km i

90 km. Nie zyska³y zreszt¹ do

dziœ zbyt wielu cech duopolis

(tj. swobodnego przep³ywu

pracy, us³ug, inwestycji i dóbr

kultury). Tymczasem Warsza-

wê od £odzi dzieli a¿ 120 km.

Nadziei na zbli¿enie aglo-

meracyjne nie spe³ni³a ani

autostrada, dziêki której trasê

Warszawa-£ódŸ pokonuje siê

w czasie krótszym od 1 godziny,

ani rozbudowane kilka lat

temu lotnisko w samej £odzi,

z którego lot do stolicy oczy-

wiœcie nie ma sensu, ani

modyfikacja linii kolejowej.

Poci¹gom, zwanym przez

jego sta³ych u¿ytkowników

„tub¹” (to od angielskiego

okreœlenia na metro), nie uda³o

siê osi¹gn¹æ zapowiadanego

przez PKP czasu przejazdu

poni¿ej 1 godziny - najszybsze

jad¹ z Centralnego na Fa-

bryczn¹ 75 minut. A pomiêdzy

Wiedniem i Bratys³aw¹ do

1918 r. kursowa³ tramwaj!

Przy poci¹gach widaæ

zreszt¹ najlepiej, ¿e o wiêzach

aglomeracyjnych nie ma na

razie mowy: je¿eli pomiêdzy

20.22 i 23.17 (a nastêpny jest

o 4.05) z £odzi oraz pomiêdzy

23.05 i 6.19 z Warszawy nie

odje¿d¿aj¹ ¿adne poci¹gi do

drugiego miasta, to znaczy,

¿e ani warszawiak nie mo¿e

wybraæ siê swobodnie do

³ódzkiego teatru, ani ³odzia-

nin do sto³ecznego klubu.

Na razie to s¹ wiêc odrêbne

miasta.

Maciej Bia³ecki

maciej@bialecki.net.pl

Strefa parkowania

dla Pragi

£ódŸ, Warszawa, wspólna sprawa
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MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

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

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

ANGIELSKI, egzaminy,

matura 609-631-186

NAUKA gry fortepian keyboard.

Nauczycielka z doœwiadczeniem

502-935-459

US£UGI

AGD, telewizory, anteny -

naprawa, dojazd 602-216-943

A U TO C H O L O WA N I E

513-606-666

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

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

www.serwis-rtv.waw.pl

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

KUPIÊ ka¿dy samochód

519-353-990

SKUP czêœci i aut PRL-u

513-606-666

mini 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

Nasi przedstawiciele:

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

Nastêpna gazeta - 20 listopada

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
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             e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

                            dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

                                            redakcja: redakcja@ngp.pl
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Proszê Szanownych Pañstwa,

jak Antonii Macierewicz wy-

rzucony wraz Bart³omiejem

Misiewiczem z Ministerstwa

Obrony, opisany przez red.

Pi¹tka jako rosyjski szpion

móg³ znów zostaæ pos³em?

Jak to mo¿liwe, ¿e Marek

Kuchciñski pozbawiony posady

marsza³ka Sejmu za ³amanie

obyczaju, a nie Konstytucji,

rozbi³ pulê wyborcz¹? Jak to

mo¿liwe, ¿e panowie G³ódŸ,

Paetz, Jêdraszewski, Dziwisz,

Rydzyk bryluj¹ w przestrzeni

medialnej? Watykan i Rosja

otwieraj¹ szampana i kabzê.

Wisienk¹ pruderii prawicy s¹

Marian Banaœ i TVP INFO.

Kto w kulturze politycznej

Zachodu steruje pañstwem po

nocy i z ulicy? Zastanawiam

siê, jaka przysz³oœæ nas

czeka z tymi niebezpiecznymi

biznesmenami. Dlatego siê

martwiê, ¿e d³ug narodowy

roœnie, brak inwestycji i jak

za Sasa bezprawie, a ksiê¿a

wzywaj¹ policjê do ma³olata,

który wyplu³ op³atek i scho-

wa³ go do kieszeni. Niestety,

policja przyjecha³a. Znów

Koœció³ ogra³ demokracjê

Waszymi g³osami i Waszymi

pieniêdzmi. Wasz¹ pruderi¹,

Wasz¹ hipokryzj¹ i tym, co

ludzie powiedz¹. No w³aœnie

mówiê.

Na odtrutkê tych smutnych

faktów proponujê szczyptê

medycyny. Nie wiem, czy

jesteœmy jeszcze krajem

rolniczym, aliœci nieu¿ytków

przybywa, które wczeœniej czy

póŸniej stan¹ siê dzia³kami

budowlanymi. W tzw. miêdzy-

czasie nic lepszego nie uroœnie

na nieu¿ytkach jak kleszcze.

Kleszczom wszystko jedno czy

demokrata, czy nacjonalista,

czy rojalista. Kleszcze ³¹cz¹

nas te¿ ze zwierzêtami tym,

co z³ego maj¹ w sobie. To z³o

to choroby pokleszczowe.

Dziœ opiszê anaplazmozê

granulocytarn¹, która mo¿e

po pok¹saniu przez kleszcza

Wystarczy nie chodziæ

wyst¹piæ u cz³owieka, kota i

psa. S³owem kluczem bêdzie

trombocytopenia, czyli ma³o-

p³ytkowoœæ. P³ytki krwi odpo-

wiadaj¹ za powstawanie

skrzepów. Ich ma³y poziom

oznacza krwotocznoœæ. Anapla-

zmozê wywo³uje Anaplazma

phagocytofilum z rodziny riketsji.

Zejdê z ³aciny, bo zapl¹czê w

profesjonalnym nazewnictwie

jak cyganka w tobo³kach. Dla

przypomnienia mi³oœnikom

historii II wojny œwiatowej

rodzina riketsji to bakterie

tyfusu plamistego i tyfusu

nawrotowego wysypkowego.

Mog¹ byæ roznoszone tak¿e

przez inne owady, takie jak

pch³y i wszy. Kiedyœ znaj-

dywana podzwrotnikowo,

dziœ mo¿na j¹ diagnozowaæ

u kleszczy w £azienkach

Królewskich w Warszawie.

Anaplazmoza kocha wszystkich

krêgowce i bezkrêgowce

dlatego poœwiêcê tej francy

wiêcej uwagi.

Spadkodawca mo¿e w ra-

mach testamentu swobodnie

rozporz¹dzaæ swym maj¹tkiem

na wypadek œmierci, tak¿e w

zakresie krêgu osób, które

bêd¹ po nim dziedziczyæ.

Istnieje jednak ustawowe za-

bezpieczenie interesów osób

najbli¿szych dla spadkodawcy,

który rozporz¹dzaj¹c swym

maj¹tkiem na wypadek

œmierci, pomin¹³ osoby dla

niego najbli¿sze – instytucja

zachowku. Osobami upraw-

Zachowek, komu siê nale¿y

i w jakiej wysokoœci?
nionymi do zachowku s¹:

zstêpni, ma³¿onek i rodzice

spadkodawcy, a wiêc osoby,

które zosta³yby powo³ane do

spadku z ustawy. Je¿eli osoby

te nie otrzyma³y zachowku

b¹dŸ w postaci uczynionej

przez spadkodawcê darowizny,

b¹dŸ w postaci powo³ania do

spadku, b¹dŸ w postaci zapi-

su, przys³uguje im przeciwko

spadkobiercy roszczenie o

zap³atê sumy pieniê¿nej po-

trzebnej do pokrycia zachowku

albo do jego uzupe³nienia.

Jeœli uprawniony do zachow-

ku uzyska³ pewn¹ korzyœæ w

wy¿ej wymieniony sposób, ale

wartoœæ korzyœci nie wype³nia

pe³nej sumy nale¿nego

zachowku, to takiej osobie

przys³uguje roszczenie o

zap³atê sumy potrzebnej do

uzupe³nienia zachowku.

Wysokoœæ zachowku jest

uzale¿niona od udzia³u

spadkowego, który upraw-

nionym przypada³by przy

dziedziczeniu ustawowym i

wynosi po³owê wartoœci ta-

kiego udzia³u. Jeœli jednak

uprawniony jest trwale nie-

zdolny do pracy albo je¿eli

zstêpny uprawniony jest

ma³oletni, to wysokoœæ za-

chowku wynosi dwie trzecie

wartoœci takiego udzia³u.

Roszczenie pieniê¿ne z

tytu³u zachowku z zasady

nale¿y kierowaæ przeciwko

spadkobiercy powo³anemu

do dziedziczenia. Jeœli jednak

uprawniony nie mo¿e otrzymaæ

zap³aty od spadkobiercy,

wówczas uprawniony mo¿e

skierowaæ roszczenie prze-

ciwko osobie, na rzecz której

dokonany zosta³ zapis windyka-

cyjny. Je¿eli uprawniony wci¹¿

nie jest w stanie uzyskaæ

zachowku od zapisobiercy

windykacyjnego, wówczas

roszczenie o zap³atê mo¿na

skierowaæ wzglêdem osoby,

która otrzyma³a od spadko-

dawcy darowiznê (w zakresie

uzupe³nienia zachowku).

Z s¹dowego orzecznictwa

warto odnotowaæ, i¿ uchwa³¹

z dnia 23 paŸdziernika 2019 r.

S¹d Najwy¿szy przyj¹³, i¿

dalszy zstêpny spadkodawcy

nie jest uprawniony do za-

chowku po nim, jeœli - w razie

dziedziczenia testamentowego

- zstêpny spadkodawcy z³o¿y³

oœwiadczenie o odrzuceniu

spadku z ustawy.

Roszczenie z tytu³u za-

chowku przedawnia siê z

up³ywem lat piêciu od og³o-

szenia testamentu.

adwokat Marek Chudzicki

www.adwokatchudzicki.pl

tel. 692 237 777

P³ywalnia oraz hala sportowa Dzielnicowego Oœrodka

Sportu i Rekreacji Pragi-Pó³noc przy ul. Jagielloñskiej 7

zosta³y otwarte po remoncie. By³ on niezbêdny z uwagi na

zalecenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

- Decyzj¹ Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

zostaliœmy wezwani do wykonania remontu dachu p³ywalni

oraz hali przy ul. Jagielloñskiej 7. Zdajemy sobie sprawê, ¿e

zamkniêcie p³ywalni mog³o byæ uci¹¿liwe dla mieszkañców

Warszawy, ale decyzja o koniecznoœci przeprowadzenia

prac naprawczych by³a niepodwa¿alna – mówi Dorota

Wajszczak, p.o. dyrektora DOSiR.

Remont przebiega³ sprawie, ale w jego trakcie napotkano

nieprzewidziane wczeœniej utrudnienia, które wyd³u¿y³y prace.

- Cieszy nas, ¿e remont zosta³ przeprowadzony bardzo

skrupulatnie. W trakcie prac, po zdjêciu poszycia dachowego

okaza³o siê, ¿e jedna z belek podtrzymuj¹cych konstrukcjê

dachu by³a w fatalnym stanie. Wykrycie tego faktu przed

rozpoczêciem remontu by³o niemo¿liwe. Zwiêkszenie zakresu

remontu wyd³u¿y³o czas zamkniêcia obiektu, mamy jednak

pewnoœæ, ¿e nasi u¿ytkownicy mog¹ bezpiecznie korzystaæ

z p³ywalni – dodaje Dorota Wajszczak.

Podczas remontu m.in.:

- usuniêto membranê z powierzchni dachu hali basenowej

i hali sportowej wraz z u³o¿eniem nowej papy;

- wymieniono pakiety szyb zespolonych nad wejœciem

g³ównym budynku;

- naprawiono elementy nad hal¹ p³ywalni, usuniêto mem-

branê oraz uszkodzone p³yty z poliwêglanu komorowego i

zamontowano nowe;

- zdemontowano obróbki blacharskie oraz orynnowania na

po³aciach dachu;

- zamontowano instalacjê przeciwoblodzeniow¹ w orynnowaniu;

- uzupe³niono instalacjê odgromow¹.

Koszt prac wyniós³ ok. 1,6 mln z³, trwa³y piêæ miesiêcy. DOSiR

przy Jagielloñskiej 7 zosta³ ponownie uruchomiony 4 listopada.

Basen po remoncie

Po s¹siedzku

Z Geoankiety, bêd¹cej

narzêdziem konsultacji

przy pracach planistycznych

miasta wynika, ¿e pra¿anie

s¹ najmniej zadowoleni z

otaczaj¹cej ich zieleni, zaraz

po mieszkañcach Ursusa.

Niedawno Zarz¹d Zieleni

ujawni³, ¿e w pierwszej po-

³owie roku wyci¹³ w ca³ym

mieœcie nieco wiêcej drzew

ni¿ posadzi³. Ale pod koniec

sierpnia i we wrzeœniu doko-

nano wiêkszoœci wycinek

drzew, które nie przetrwa³y

tegorocznej suszy, co zapew-

ne pogorszy³oby jeszcze

przedstawion¹ statystykê

na niekorzyœæ nowych nasa-

dzeñ. Zarz¹d Zieleni uspo-

kaja, ¿e ponad 4000 drzew

ma byæ dosadzonych na

jesieni w ca³ej Warszawie.

Ciekawe, ile tych nasadzeñ

trafi na Pragê.

Szczêœliwie nadszed³ li-

stopad, miesi¹c, w którym

najlepiej sadziæ miejsk¹

zieleñ. Realizowane s¹ te¿

moje zielone projekty do

bud¿etu obywatelskiego –

rozpoczê³y siê prace na

skwerze przy rondzie Sta-

rzyñskiego, pojawi³y siê te¿

pierwsze byliny w pasie dzie-

l¹cym jezdnie ul. Zatylnej.

Oprócz dosadzeñ bylin

krzewów, na ul. Jagielloñskiej

ma siê pojawiæ dodatkowo

100 nowych drzew.

Z innych zielonych projek-

tów – dokoñczono skwer

przy Szymanowskiego, po-

wsta³o eksperymentalne

zielone torowisko na 11 Li-

stopada. Mieszkañcy walcz¹

te¿ nadal o zieleñ na ul. Sta-

lowej. Zazielenianie Targowej

mo¿e siê ziœciæ w przysz³ym

roku przez planowane dosadze-

nia drzew w pasie dziel¹cym

przy torowisku, na odcinku

miêdzy ul. Z¹bkowsk¹ a

Kijowsk¹. Jednak bud¿et na

zieleñ zosta³ w mieœcie przy-

krojony o 30%, co w przy-

sz³ym roku na pewno odbije

siê na nowych inwestycjach

w tej sferze. Przygotowywane

s¹ dokumenty ogólnomiejskie,

jak polityka ochrony drzew i

inwentaryzacja drzewosta-

nu, maj¹ce mieæ prze³o¿enie

na d³ugofalowe dzia³ania

ochronne. Diabe³ jednak jak

zwykle tkwi w szczegó³ach:

zinwentaryzowano drzewa w

Parku Praskim, ale od trzech

miesiêcy od uchwa³y Rady

Miasta na pierwszym na

Pradze Pó³noc pomniku

przyrody tam siê znajduj¹cym

nie zawis³a nawet nêdzna

tabliczka. Z kolei pielêgnacjê

¿ywop³otu na wysokoœci

Œliwic dokonano w sposób,

budz¹cy raczej skojarzenia

z dewastacj¹ ni¿ modelowym

dzia³aniem. Niestety, z Placu

Bankowego takich drobia-

zgów czêsto nie widaæ.

Karolina Krajewska

przewodnicz¹ca

Rady Kolonii Œliwice

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

Zielone inwestycje
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