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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. 2

dokoñczenie na str. 5

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. 4

dokoñczenie na str. 2

Naprawa uszkodzonego

kolektora trwa³a dwa miesi¹-

ce i kosztowa³a 39 mln z³.

Miejskie Przedsiêbiorstwo

Wodoci¹gów i Kanalizacji

zleci³o firmie In¿ynieria

Rzeszów wykonanie prac

naprawczych. Zamontowano

nowe stalowe rury o d³ugoœci

ponad 100 m ka¿da, wykonano

dodatkowe prace odtworze-

niowe i remontowe. Przepro-

wadzono niezwykle istotne

dla funkcjonowania kolektora

próby szczelnoœci ruroci¹gów

przed ich rozruchem. Blisko

Œcieki z lewego brzegu znów p³yn¹
do Czajki pod dnem Wis³y

W nocy z minionego pi¹tku na sobotê nast¹pi³o przekie-

rowanie œcieków z tymczasowego kolektora rozpiêtego na

moœcie pontonowym do naprawionego przez MPWiK

kolektora w tunelu pod dnem Wis³y, z którego trafiaj¹

bezpoœrednio do Oczyszczalni Œcieków Czajka.

40 mln z³ kosztowa³ bypass

zbudowany przez Wody Polskie

i rozpiêty na moœcie pontono-

wym, postawionym na Wiœle

przez wojska in¿ynieryjne, a

tak¿e eksploatacja gigantycz-

nych pomp na paliwo ciek³e,

poœrednicz¹cych w tymcza-

sowym, zastêpczym prze-

pompowywaniu œcieków do

Czajki. Dziêki owemu by-

passowi – dwóm nitkom rur

Wrzosówki zapraszaj¹

Od œwitu

przy „Œwicie”

Wioska ¯ywej Archeologii

przybli¿a œwiat S³owian, wikin-

gów i ludów dawnej Europy,

pozwala siêgn¹æ do naszych

korzeni sprzed tysi¹ca lat. Co

wa¿ne, wszystko, co tam siê

dzieje, podane jest w nieba-

nalnej formie, a jednoczeœnie

w prosty i zrozumia³y sposób.

Nic dziwnego, ¿e to miejsce

sta³o siê ciekawym punktem

na mapie Warszawy dla lu-

bi¹cych relaks na powietrzu,

a jednoczeœnie chêtnie po-

szerzaj¹cych wiedzê m.in.

o dawnych kulinariach.

Tu zaczê³a siê Warszawa

Pewnie tylko czêœæ

mieszkanek i mieszkañców

Warszawy, a nawet tych z

Bródna wie, i¿ w czasach,

gdy pierwsi Piastowie tworzyli

pañstwo polskie, na Bródnie

dzia³a³a ju¿ pierwsza, liczna i

rozleg³a osada. Ówczesna

Barany z we³n¹ do ziemi, drapie¿ne ptaki, pasieka,

ogródek z zio³ami, wêdzarnia na zimno; w której powstaj¹

smakowite sery i wêdliny; to niewielka czêœæ tego, co

proponuj¹ zwykli - niezwykli ludzie zwi¹zani z Wiosk¹

¯ywej Archeologii. Miejsce, nawi¹zuj¹ce wprost do tego,

jak ¿yli nasi przodkowie, znajduje siê przy Domu Kultury

„Œwit” na Bródnie.

spo³ecznoœæ zbudowa³a bliski

Wis³y obronny gród, który

trwa do dziœ. A Wioska ̄ ywej

Archeologii usytuowana jest

blisko tamtego miejsca, bo

Grodzisko jest w Parku

Leœnym Bródno.

Nie tylko lokalizacja Wioski

to wielki atut. Jej ogromn¹

wartoœæ stanowi¹ wyj¹tkowi

Dom miêdzypokoleniowy

Bia³o³êka jest dzielnic¹

ludzi m³odych – dominuj¹

tu m³ode rodziny z ma³ymi

dzieæmi. A jednak, podobnie jak

ca³e nasze spo³eczeñstwo,

i Bia³o³êka siê starzeje. Obec-

nie na Bia³o³êce mieszka

14 tysiêcy seniorów. To du¿a

grupa, która od dawna zg³a-

sza³a potrzebê stworzenia

miejsca, gdzie starsze osoby

mog³yby skorzystaæ z zajêæ

rehabilitacyjnych, relaksacyj-

nych czy gimnastyki, gdzie

Bia³o³êccy seniorzy od dawna walcz¹ o dom dziennego

pobytu – miejsce, w którym bêd¹ mogli siê spotykaæ

i rozwijaæ swoje pasje. Teraz jest na to szansa, ale

przestrzeni¹ bêd¹ musieli siê podzieliæ z innymi. Po-

wstanie dom ³¹cz¹cy w sobie cztery funkcje, s³u¿¹cy

te¿ niepe³nosprawnym i ma³ym dzieciom.

mog³yby siê odbywaæ wyk³a-

dy Uniwersytetu Trzeciego

Wieku czy zajêcia w grupach

zainteresowañ. W tej chwili

grupy te dzia³aj¹ w rozpro-

szeniu.

Chór i zespó³ taneczny

„Przebudzenie” æwicz¹ w

Centrum Aktywnoœci Lokalnej

przy Porajów. Zajêcia w ra-

mach Bia³o³êckiej Akademii

Wiedzy odbywaj¹ siê w

W przeddzieñ 101 rocznicy odzyskania przez Polskê

niepodleg³oœci, ulicami Pragi przesz³a defilada historyczna,

przedstawiaj¹ca dzieje orê¿a polskiego od œredniowiecznych

wojów po czasy wspó³czesne. Rekonstruktorzy historyczni

z siedmiu grup rekonstrukcyjnych zaprezentowali ¿yw¹

lekcjê historii.

Drogi do wolnoœci:
od rycerza do ¿o³nierza

„Naród, który traci pamiêæ,

przestaje byæ narodem –

staje siê jedynie zbiorem

ludzi czasowo zajmuj¹cym

dane terytorium” – powiedzia³

niegdyœ Józef Pi³sudski. Dla-

tego tak wa¿ne dla istnienia

niezagro¿onej to¿samoœci

narodowej jest przypominanie

ojczystych dziejów. Wed³ug

rekonstruktorów historycz-

nych najlepszym sposobem

promowania historii jest

pokazywanie jej na ¿ywo.

Rekonstruktorzy z Grupy

Edukacyjno-Historycznej

„Szare Szeregi” oraz z Towa-

rzystwa Mi³oœników Polskiej

Tradycji i Kultury przedsta-

wiaj¹c postacie i wydarzenia

z dawnych lat zadbali o ka¿dy

szczegó³.

O tym, ¿e duch w narodzie

nie ginie, œwiadczy ogromne

zainteresowanie, jakie  wzbu-

dzi³a defilada, która w sobo-

tê 10 listopada wyruszy³a z

Placu Hallera i przesz³a

ulicami D¹browszczaków,

In¿yniersk¹, Wileñsk¹, Targow¹

i Jagielloñsk¹. Na przedzie

kroczyli rycerze œredniowieczni:

piastowski woj dru¿ynnik z
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OBWIESZCZENIE
Na podstawie: art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (j.t.

Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 59 ust. 1 oraz

art. 86 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

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

poz. 1945), oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r.

poz. 506 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 marca

2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (j.t.

Dz.U. z 2018 r., poz.1817 ze zm.), oraz § 17 uchwa³y

Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta sto³ecznego Warszawy

z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania

dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych

zadañ i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz.

z 2016 r. poz. 6725)

Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

zawiadamia o zebraniu dowodów i uzgodnieñ w

postêpowaniu prowadzonym na wniosek Home Invest

Poborzañska I Sp. z o.o., z siedzib¹ w Warszawie,

ul. Jana Kazimierza 64, z³o¿ony w dniu 03.10.2019 r.

przez pe³nomocnika Pana Przemys³awa Sieradzkiego,

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego, polegaj¹cej na budowie

sieci ciep³owniczej osiedlowej z komory KODC2 w

rejonie ulic: Poborzañskiej, Kiejstuta i Wysockiego,

na dzia³ce nr ew. 58-cz. z obrêbu 4-08-17 przy

ul. Poborzañskiej, Kiejstuta na terenie Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy.

Stronom postêpowania s³u¿y prawo wypowiedzenia siê

co do zebranych dowodów i materia³ów oraz prawo

z³o¿enia ostatecznych oœwiadczeñ w terminie 7 dni od

dnia dorêczenia niniejszego zawiadomienia, 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.

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 06.11.2019 r.

Œcieki z lewego brzegu znów p³yn¹

do Czajki pod dnem Wis³y

d³ugoœci 1100 metrów ka¿da,

Wis³a uniknê³a zatrucia 14

mln metrów szeœciennych

œcieków komunalnych, œcieków

z zak³adów pracy i szpitali.

Ponad 3 mln metrów sze-

œciennych œcieków trafi³y

jednak do Wis³y, zanim na

skutek decyzji rz¹du nie

dosz³o do wybudowania

alternatywnego kolektora na

moœcie pontonowym.

Pierwotnie zak³adano, ¿e

operacja przepinania syste-

mu z alternatywnego na

w³aœciwy potrwa kilkadziesi¹t,

najmniej kilkanaœcie godzin.

W istocie trwa³a 9 godzin.

Wybrano godziny nocne ze

wzglêdu na mniejsz¹ iloœæ

œcieków p³yn¹cych zwykle

kolektorem w tym czasie.

Kilkadziesi¹t minut zajê³o

nape³nianie sytemu rur, pro-

wadz¹cych do kolektora pod

dnem Wis³y. Obecnie œcieki

s¹ ju¿ wprowadzane do na-

prawionego kolektora i p³yn¹

jak niegdyœ, przed awari¹,

pod dnem Wis³y wprost do

Czajki. Podczas przekierowy-

wania œcieków pracowa³o 50

osób. Z komory rozprê¿nej

nale¿a³o usun¹æ masê ró¿-

nych elementów. Wœród nich

by³o 40 metrów stalowej rury

o wadze 16 tys. kilogramów,

4 ko³nierze o wadze 2,8 tys.

kilogramów i 6 kolan o wadze

2,4 tys. kilogramów. Elementy

instalacji awaryjnego kolektora

znajduj¹ce siê w zrzutni wa-

¿y³y w sumie oko³o 22 ton. Na

pocz¹tek za pomoc¹ potê¿-

nych wentylatorów dostar-

czonych przez MPWiK by³y

one starannie przewietrzane

z metanu i siarkowodoru,

czyli z gazów powstaj¹cych

dokoñczenie ze str. 1 w œciekach. Nastêpnie zosta³y

rozspawane i rozkrêcone.

Przed Wodami Polskimi i

wojskami in¿ynieryjnymi

jeszcze sporo pracy. W tym

tygodniu usuwane bêd¹ gi-

gantyczne pompy, a tak¿e

demontowane i starannie

myte bêd¹ ruroci¹gi alterna-

tywnego kolektora. Na koniec

do akcji wkroczy wojsko, by

rozebraæ most pontonowy i

przewieŸæ go na w³aœciwe

dla niego miejsce. Brzeg

Wis³y zostanie uprz¹tniêty, a

wiosn¹ odtworzona zostanie

zieleñ zniszczona podczas

prac.

Oczyszczalnia Œcieków

Czajka ma wci¹¿ problem ze

spalarni¹ osadów poœcieko-

wych. Instalacja w dalszym

ci¹gu nie dzia³a, zaœ osady s¹

rozwo¿one po ca³ej Polsce i

zrzucane na sk³adowiska,

niebezpieczne dla œrodowiska

naturalnego. Jest jednak

œwiate³ko w tunelu – instalacja

ma byæ czêœciowo naprawio-

na ju¿ w grudniu tego roku i

wedle obietnic MPWiK bêdzie

w stanie przyj¹æ do spalania

85 procent osadów. Kiedy

osi¹gnie 100 procent mocy

przerobowych? Na razie nie

wiadomo.

(egu)

BOK-u, na Picassa i na

G³êbockiej. Stowarzyszenie

Seniorów Bia³o³êki spotyka³o

siê w salce katechetycznej

przy koœciele NMP Matki

Piêknej Mi³oœci przy ulicy

Myœliborskiej. S¹ te¿ ko³a

emerytów i rencistów, które

czêsto nie maj¹ siê gdzie

podziaæ. Jak zauwa¿a prze-

wodnicz¹ca Bia³o³êckiej Rady

Seniorów, Daniela Fidura, Dom

Dziennego Pobytu wiele by

u³atwi³, zebra³by tych ludzi,

którzy chc¹ byæ aktywni, w

jednym miejscu.

- Dom dziennego pobytu

stworzy³by realn¹ szansê

wsparcia nie tylko osób star-

szych, które z racji wieku,

choroby czy samotnoœci wy-

magaj¹ pomocy, ale równie¿

stanowi³by idealne rozwi¹za-

nie dla rodzin opiekuj¹cych

siê seniorami – t³umaczy³ An-

drzej Toma, przewodnicz¹cy

Bia³o³êckiej Rady Seniorów

poprzedniej kadencji, która za

swoje g³ówne zadanie uzna³a

doprowadzenie do powstania

klubu seniora z prawdziwego

zdarzenia.

Zebrano wtedy ponad 3

tysi¹ce podpisów, uzyskano

poparcie w³adz Warszawy i

œrodki finansowe – 3,5 mln z³.

Szukano tylko miejsca.

Wskazany przez dzielnicê

Dom miêdzypokoleniowy
zabytkowy budynek przy ulicy

S¹siedzkiej nie nadawa³ siê

jednak do urz¹dzenia w nim

centrum dla seniorów. Sprawa

utknê³a w martwym punkcie.

Wreszcie niedawno pojawi³o

siê œwiate³ko w tunelu – pro-

pozycja budowy domu w

konkretnej lokalizacji przy

ulicy Ceramicznej, ale pod

pewnymi warunkami.

7 listopada w bia³o³êckim

ratuszu odby³o siê pierwsze

spotkanie konsultacyjne

zorganizowane przez Biuro

Pomocy i Projektów Spo³ecz-

nych Urzêdu Miasta Sto³ecz-

nego Warszawy (BPiPS). Na

spotkaniu urbaniœci ze studia

projektowego A2P2 przedstawili

wstêpn¹ koncepcjê centrum,

które ³¹czy³oby cztery funk-

cje: domu pobytu dziennego

dla seniorów, placówki

wsparcia dla osób z niepe³no-

sprawnoœci¹ intelektualn¹,

¿³obka i centrum aktywnoœci

miêdzypokoleniowej. Obiekt

mia³by byæ budowany metod¹

modu³ow¹, zachowuj¹c odrêb-

noœæ ka¿dej strefy, zak³adaj¹c

jednak istnienie pewnych

przestrzeni wspólnych.

Chyba wszystkim zgroma-

dzonym w urzêdzie przedsta-

wicielom przysz³ych u¿ytkow-

ników projekt wyda³ siê co

najmniej kontrowersyjny.

W¹tpliwoœci budzi³ ju¿ sam

pomys³ umieszczenia razem

trzech tak ró¿nych grup, jaki-

mi s¹ seniorzy, osoby niepe-

³nosprawne intelektualnie i

ma³e dzieci. Szczególne obawy

budzi³o umiejscowienie w

projektowanym obiekcie

¿³obka. Zwracano uwagê, ¿e

nie jest to szczêœliwy pomys³,

tym bardziej, ¿e w dzielnicy

miejsc w ¿³obkach nie brakuje.

Pytano te¿, czy na wyzna-

czonym terenie zmieœci siê

obiekt z³o¿ony z czterech od-

rêbnych czêœci. Wyznaczona

dzia³ka przy Ceramicznej ma

co prawda 8 tys. m2, ale ze

wzglêdu na wystêpuj¹cy tam

starodrzew, zabudowaæ mo¿-

na tylko 35% terenu. Jaka

powierzchnia przypadnie

ka¿dej grupie? Potrzebne

bêd¹ przecie¿ osobne toalety,

³azienki, sto³ówki, sale rehabi-

litacyjne i tereny rekreacyjne.

Urbanista £ukasz Pance-

wicz uspokaja³, ¿e budynek

mo¿e mieæ na przyk³ad trzy

kondygnacje, co od razu wy-

wo³a³o protesty, gdy¿ ka¿da

z grup, dla których dom ma

byæ przeznaczony ma k³opo-

ty z poruszaniem i najlepszy

dla wszystkich beneficjentów

by³by budynek parterowy, co

jak wiadomo jest te¿ rozwi¹-

zaniem najdro¿szym.

Jeœli chodzi o potrzeby,

seniorzy zg³osili sto³ówkê,

bibliotekê z czytelni¹ cza-

sopism, pracowniê kom-

puterow¹, gabinet geriatrii,

fizjoterapii, sale gimnastycz-

ne i rehabilitacyjne, salê,

gdzie móg³by æwiczyæ zespó³

taneczny i mog³yby siê odby-

waæ próby chóru oraz si³owniê

plenerow¹. Rodzice osób

niepe³nosprawnych – gabinety

specjalistyczne, sale do

æwiczeñ sensorycznych i

tzw. pracowniê „mokr¹”, czyli

miejsce do pracy w glinie.

Zwrócono te¿ uwagê, ¿e

dobrze by³oby stworzyæ

miejsca pracy dla osób nie-

pe³nosprawnych. W innych

dzielnicach Warszawy zda³y

egzamin kawiarenki, obs³u-

giwane przez osoby niepe-

³nosprawne, które chc¹ czuæ

siê potrzebne.

- Wiemy, ¿e to trudne, ale

postaramy siê wypracowaæ

jak najlepsze rozwi¹zanie -

wypadkow¹ wszystkich po-

trzeb – zapewni³ w podsumo-

waniu spotkania zastêpca

burmistrza Bia³o³êki Jan

Mackiewicz.

Teraz dzielnica czeka na

Program Funkcjonalno –

U¿ytkowy (PFU), jaki po

zakoñczeniu konsultacji

spo³ecznych opracuje BPiPS.

Na podstawie tego programu

powstanie projekt budowla-

ny, a nastêpnie, prawdopo-

dobnie drog¹ konkursu, wy-

³oniony zostanie wykonawca

projektu.

Wtedy powstanie d³ugo

oczekiwany przez seniorów

Bia³o³êki Dom Dziennego

Pobytu w koncepcji wielo-

funkcyjnego domu miêdzy-

pokoleniowego. Seniorzy

nie kryj¹ rozczarowania, ¿e

sprawa znowu siê przeci¹ga.

Jedna z pañ tak podsumowa³a

dyskusjê w ratuszu:

- M³odzi, to dla was siê

ten dom buduje, bo my ju¿

nie do¿yjemy!

Miejmy nadziejê, ¿e nie

bêdzie tak Ÿle - inwestycja

zostanie szybko zrealizo-

wana, a pomys³ obiektu

³¹cz¹cego funkcjê domu

dziennego pobytu i centrum

aktywnoœci lokalnej dla

ró¿nych grup spo³ecznych

zda egzamin.

Joanna Kiwilszo

dokoñczenie ze str. 1

Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej

Docieraj z nami

 do tysiêcy klientów

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

UKS Targówek

zaprasza
z okazji I rocznicy powstania UKS Targówek 1953,

organizujemy turniej pi³karski „TARGÓWEK CUP 2019”

i mamy zaszczyt zaprosiæ Pañstwa

do udzia³u w tym wydarzeniu sportowym.

Teraz trochê historii: powstaliœmy w wyniku zawieszenia

dzia³alnoœci sekcji dzieciêcych przy GKP Targówek. ̄ ycie

nie znosi pustki: grupa rodziców, trenerów i dzia³aczy

powo³a³a 21.11.2018 roku Nasz Klub. Na dziœ trenuje 60

dzieciaków w wieku od 7 do 12 lat. Jakoœ sobie radzimy

przy zaanga¿owaniu rodziców i pracy spo³ecznej zarz¹du

UKS Targówek. Zapraszamy Pañstwa do w³¹czenia siê

w nasz¹ uroczystoœæ:

„TARGÓWEK CUP 2019

O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY TARGÓWEK”

z okazji I rocznicy powstania UKS TARGÓWEK 1953

PATRONAT HONOROWY

PREZES MZPN ZDZIS£AW £AZARCZYK

Naszym turniejem zainteresowa³y siê w³adze samorz¹dowe

Targówka, daj¹c nam si³ê w dzia³aniu. Prezes MZPN  obj¹³

patronatem honorowym nasz turniej. Patronatem medialnym

objê³y nas nastêpuj¹ce media: Nowa Gazeta Praska,

portal Warszawa.pl, TVP Sport Warszawa zapowiedzia³a

przeprowadzenie relacji z naszego wydarzenia.

Turniej odbêdzie siê 23.11.2019 roku na obiekcie

OSiR Targówek przy ul. Ossowskiego 25 w godzinach

8.30 do 16.30, startowaæ bêdzie 10 dru¿yn z ca³ej Polski.

Harmonogram turnieju :

8.30 - eliminacje, grupa I

12.00 - uroczyste otwarcie turnieju

12.15 - eliminacje,  grupa II

15.30 - mecze pó³fina³owe

16.00 - mecze o miejsca 1-4

16.20 - uroczyste wrêczenie nagród i zakoñczenie turnieju

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA

NASZYM POCIECHOM. Wstêp wolny.

Pawe³ Wagner
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Widoczne go³ym okiem

zmiany to efekt coraz wiêkszej

œwiadomoœci urzêdników,

szczególnie od czasu, gdy

utworzono stanowisko pe³no-

mocnika prezydenta Warszawy

ds. dostêpnoœci, ale i nie-

ustannych nacisków ze strony

fundacji i stowarzyszeñ za-

anga¿owanych w poprawê

dostêpnoœci przestrzeni

(Fundacja Polska bez Barier,

SISKOM, Zielone Mazowsze,

ale te¿ aktywne na Pradze

– Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”, czy

stowarzyszenie „Porozumienie

dla Pragi”). To, co rzuca siê

mocno w oczy, to realizowana

w tym roku przez ZDM i

wydzia³ infrastruktury urzêdu

dzielnicy akcja obni¿ania

krawê¿ników na przejœciach

dla pieszych. To jedne z naj-

trudniejszych do przebycia

przeszkód, na których zu¿y³o

siê wiele wózkowych opon.

Innym namacalnym dowodem

zmian s¹ montowane na

Dworcu Wschodnim pochylnie.

To wci¹¿ pó³œrodek, jeœli po-

równamy je z wyczekiwanymi

od lat windami (PKP zapowiada

ich monta¿ wraz z kompleksowym

remontem Dworca Wschod-

niego), ale i wielki krok, bior¹c

pod uwagê fakt, ¿e przez

lata osoba na wózku musia³a

byæ wnoszona na peron. Do

stanu idealnego wci¹¿ jednak

daleko. Widaæ to na przyk³a-

dzie remontów kamienic.

Choæ coraz czêœciej poja-

wiaj¹ siê np. podjazdy dla

wózków, ale sposób ich

monta¿u, czy k¹t nachylenia

w praktyce uniemo¿liwiaj¹

samodzielny wjazd. Na ten

fakt zwróci³o uwagê w³aœnie

„Porozumienie dla Pragi” przy

okazji budowy takich ramp

na ul. £om¿yñskiej. Dzia³acze

Praga coraz bardziej dostêpna?
stowarzyszenia upominaj¹ siê

równie¿ o sta³¹ rampê przy

Urzêdzie Stanu Cywilnego na

ul. K³opotowskiego. To na-

prawdê wstyd, ¿e osoby na

wózkach przyje¿d¿aj¹ce na

œlub musz¹ posi³kowaæ siê

wsparciem pracowników USC.

Pod tym wzglêdem praskie

koœcio³y trzymaj¹ najwy¿sze

standardy, dysponuj¹c odpo-

wiednio wyprofilowanymi sta³ymi

pochylniami, czy windami.

MIC

Bie¿¹cy rok mo¿e uchodziæ za prze³omowy w poprawie

dostêpnoœci Pragi. Dostêpnoœci mierzonej nie ³atwoœci¹

w podró¿owaniu np. samochodem po dzielnicy, ale mo¿li-

woœciami swobodnego poruszania siê po Pradze przez

osoby na wózkach czy rodziców z ma³ymi dzieæmi.

O aktach wandalizmu jako

pierwsi zaalarmowali cz³onkowie

stowarzyszenia „Porozumienie

dla Pragi”, organizacji, która

stara siê walczyæ z mow¹ nie-

nawiœci na praskich ulicach.

Stowarzyszenie zorganizowa³o

m.in. dwie akcje spo³ecznego

usuwania bazgro³ów z praskich

murów, ponadto jego cz³onko-

wie nieustannie domagaj¹ siê

zdecydowanych dzia³añ ze

strony ZGN i samorz¹du w

zakresie zwalczania mowy

nienawiœci w praskiej prze-

strzeni publicznej. Razem z

oœmioma warszawskimi or-

ganizacjami zajmuj¹cymi siê

popraw¹ przestrzeni publicz-

nej „Porozumienie dla Pragi”

z³o¿y³o formaln¹ petycjê do

prezydenta Trzaskowskiego o

wprowadzenie w Warszawie

polityki antybazgro³owej, ana-

logicznej do polityk stosowanych

m.in. przez miasta skandynaw-

Wandalizm podnosi g³owê na Pradze
skie, gdzie akty wandalizmu

s¹ usuwane z przestrzeni

publicznej w ci¹gu 24 godzin.

Przedstawiciel organizacji by³

równie¿ obecny na posiedzeniu

po³¹czonych komisji bezpie-

czeñstwa i prawa lokalnego

oraz architektury i ochrony

œrodowiska Rady Dzielnicy,

które odby³o siê w œrodê, 13

listopada, m.in. w³aœnie w

sprawie aktów wandalizmu

na Szmulkach. W spotkaniu

oprócz radnych, przedstawicieli

organizacji pozarz¹dowych i

mieszkañców uczestniczyli

policjanci, stra¿nicy miejscy

oraz pracownicy ZGN i dziel-

nicowej delegatury biura bez-

pieczeñstwa i zarz¹dzania

kryzysowego. Przedstawiciele

s³u¿b poinformowali o prowa-

dzonym œledztwie w zwi¹zku

z aktami wandalizmu na Kawê-

czyñskiej. Krzysztof Michalski

dzia³aj¹cy w Porozumieniu dla

Pragi i Praskim Stowarzysze-

niu Mieszkañców „Micha³ów”

przypomnia³ o petycji oraz

zawartych w niej postulatach

w zakresie prewencji, takich

jak m.in. bezwzglêdny wymóg

stosowania pow³ok antygraffiti

na remontowanych budynkach

komunalnych, dzia³ania edu-

kacyjne w szko³ach, powo³anie

Ponad 20 budynków ze zniszczonymi fasadami, w tym

wpisane do rejestru zabytków przy Kawêczyñskiej 12 i 16,

to bilans nocnego rajdu wandali po Szmulkach w pocz¹tkach

listopada. Sprawcy nie mieli ¿adnych skrupu³ów maluj¹c

sprayem fasady symbolik¹ rasistowsk¹ i pi³karsk¹, zwi¹zan¹

z najpopularniejszym klubem w stolicy. Straty siêgaj¹

kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych.

zespo³u zadaniowego ds.

walki z wandalizmem na

wzór zespo³u dzia³aj¹cego w

Œródmieœciu, wyznaczanie

œcian do legalnego graffiti na

terenie Pragi oraz wzmocnienie

patroli policji i stra¿y miejskiej,

szczególnie w godzinach wie-

czornych i nocnych. Dyrektor

Szajewski z ZGN poinformowa³

zebranych, ¿e odpowiednie

pow³oki s¹ stosowane w

przypadku nowych remontów

prowadzonych w ramach

programu rewitalizacji. Po-

nadto przypomnia³, ¿e ZGN

od jakiegoœ czasu prowadzi

akcje zamalowywania bazgro-

³ów i symboliki rasistowskiej w

przestrzeni Pragi. Te dzia³ania

maj¹ byæ kontynuowane.

Oburzenia aktami wandalizmu

na Kawêczyñskiej nie kryje

wielu mieszkañców Pragi.

Przedstawiciele trzech inicja-

tyw zajmuj¹cych siê ochron¹

i popularyzacj¹ zabytków Pragi

(Kolekcjonerzy Czasu, Na

Pradze, Z Prag¹ za Pan Brat)

wyst¹pili z otwartym listem do

prezesa Legii Warszawa, w

którym domagaj¹ siê sta-

nowczego potêpienia aktów

wandalizmu ze strony osób

uto¿samiaj¹cych siê z klubem.

                    JO

Wy¿szy czynsz, weryfikacja

dochodu najemcy czy uszczel-

nienie zasad przyznawania

mieszkañ komunalnych to

zmiany, które obejm¹ lokatorów

za spraw¹ wejœcia w ¿ycie

noweli ustawy. Przewiduje siê,

¿e najemca bêdzie zobowi¹zany

do sk³adania pisemnej dekla-

racji dotycz¹cej wysokoœci

dochodów cz³onków gospo-

darstwa domowego. Czêsto-

tliwoœæ weryfikacji i kryteria

dochodowe ma okreœlaæ sa-

modzielnie rada gminy (Rada

Warszawy), jednak kontrole

nie maj¹ byæ czêstsze ni¿ co

2,5 roku. W przypadku przekro-

czenia kryterium dochodowego,

tj. œredniego miesiêcznego

dochodu w przeliczeniu na

osobê, czynsz mo¿e ulec

podwy¿szeniu. Osoba, która

przekroczy limit dochodowy,

zamiast lokalu komunalnego

mo¿e byæ kierowana do TBS,

gdzie czynsz waha siê na

poziomie ok. 20 z³ za m2.

Nowe przepisy dotycz¹

umów zawartych po wejœciu

w ¿ycie zmian. Oznacza to, ¿e

kontrole czy ewentualne pod-

wy¿ki czynszu nie powinny

wp³yn¹æ na warunki najmu lokali

w przypadku umów zawartych

wczeœniej. Tak jest na dzieñ

dzisiejszy, ale wielu mieszkañ-

ców potwierdza, ¿e czasami

prawo potrafi dzia³aæ wstecz.

Stowarzyszenia lokatorskie

zrzeszone w Bran¿owej Komisji

Dialogu Spo³ecznego przy

Biurze Polityki Lokalowej m.st.

Warszawy dok³adaj¹ starañ,

aby interesy mieszkañców

zabezpieczyæ w jak najwy¿szym

stopniu, aby nowelizowane

przepisy odpowiada³y struktu-

rze osób, ubiegaj¹cych siê o

pomoc mieszkaniow¹. Z danych

na koniec 2018 roku w skali

Warszawy struktura osób,

ubiegaj¹cych siê o pomoc

mieszkaniow¹, gospodarstwa

jednoosobowe stanowi¹ 40,79%,

gospodarstwa dwuosobowe

21,46%, gospodarstwa trzy-

osobowe 17,4%, gospodarstwa

czteroosobowe 13,56%, gospo-

darstwa piêcioosobowe 4,57%,

gospodarstwa powy¿ej sze-

œciu osób 2,23%.

Trudno mówiæ jednak o

wspó³pracy i zrozumieniu z

przedstawicielami miasta. Biuro

Polityki Lokalowej okreœli³o, co

prawda, zarys zmian w czerw-

cu br., ale do paŸdziernika

po dwumiesiêcznej przerwie

wakacyjnej tak de facto nie

przedstawi³o konkretów. Na

posiedzeniu paŸdziernikowym

i listopadowym podczas burzli-

wych dyskusji usi³owano wy-

pracowaæ jak najkorzystniejsze

rozwi¹zania do eliminacji

negatywnych doœwiadczeñ i

praktyk, stosowanych w po-

szczególnych dzielnicach

Warszawy. Analizowano m.in

zaproponowany przez miasto

poziom dochodu czy po-

wierzchniê lokalu, uprawniaj¹-

ce do pomocy mieszkaniowej;

system kwalifikacji punktowej,

która bêdzie decydowaæ o

pierwszeñstwie w udzieleniu

pomocy; warunki umo¿liwiaj¹ce

zamianê dotychczas zajmo-

wanego lokalu czy iloœæ lokali

przeznaczanych rocznie dla

pracowników stra¿y po¿arnej,

stra¿y miejskiej i policji. W

projekcie pojawia siê nowe

okreœlenie: zespó³ pracowników

dzielnicy - zespó³ powo³ywany

przez zarz¹d dzielnicy w iloœci

minimum 3 osoby, który bêdzie

opracowywa³ propozycjê lokalu

dla osoby zainteresowanej.

Czyli tak naprawdê to w rêkach

osób z tego zespo³u bêdzie

wybór lokalu, tzn. wskazanie

lokali do zasiedlenia. Tu chcia-

³abym nadmieniæ, ¿e obowi¹-

zuj¹ce w poszczególnych

dzielnicach standardy tech-

niczne wyposa¿enia lokali

komunalnych, które stanowi¹

g³ówn¹ podstawê w odmowie

przyjêcia lokali, budz¹ wiele

kontrowersji. A ich ujednolicenie

w skali ca³ej Warszawy jest zapla-

nowane dopiero na przysz³y rok.

Wiele uwag zg³oszonych przez

stowarzyszenia lokatorskie do

przedstawionego projektu

przez Biuro Polityki Lokalowej

m.st. Warszawy nie zosta³o

uwzglêdnionych.

Wskazane zatem by³oby

wsparcie dzia³añ stowarzy-

szeñ lokatorskich, chocia¿by

przez udzia³ w posiedzeniach

komisji czy na sesji Rady

Warszawy, poniewa¿ projekty

urzêdników ratusza w per-

spektywie bli¿szej lub dalszej

mog¹ dotkn¹æ wielu miesz-

kañców Warszawy; zarówno

z budynków komunalnych,

reprywatyzowanych,  rewitali-

zowanych czy TBS.

„Po³¹czenie si³ to pocz¹tek.

Pozostanie razem to postêp,

wspólna praca to sukces”

– Henry Ford

Ma³gorzata Markowska

Miejski Eksperyment

Mieszkaniowy MEM

„Ignorantia iuris nocet”

Inspiracj¹ do prac rzeŸbiar-

skich Janusza Owsianego

prezentowanych obecnie w

kawiarni „Stara Praga” by³y

ptaki. Jednak pojawia siê tam

równie¿ cz³owiek, który nie

jest tak wolny jak ptak i który

zmaga siê ze swoimi ograni-

czeniami.

Janusz Owsiany pracuje w

ró¿nych materia³ach, w drewnie

i metalu, szkle i kamieniu.

Wyj¹tkowym materia³em

rzeŸbiarskim jest wœród nich

Loty, nie loty
S¹ istoty lotne i nielotne – ptaki i ludzie. O nich

opowiadaj¹ rzeŸby Janusza Owsianego. Zaklête w

drewnie i metalu loty i nie loty mo¿na ogl¹daæ w

kawiarni „Stara Praga” do koñca tygodnia.

czarny d¹b, zwany te¿ polskim

hebanem. To drewno odnale-

zione na terenie bagien i roz-

lewisk. Jego wiek szacuje siê

od kilkuset do kilku tysiêcy lat.

- Im d³u¿szy czas le¿akowania

w warunkach wodnych, tym

barwa dêbu staje siê ciemniej-

sza – mówi Janusz Owsiany.

– Najstarsze czarne dêby

maj¹ barwê granatu. Aby

mo¿na by³o rozpocz¹æ pracê

nad tym niezwykle trudnym

materia³em, drewno musi

Nieznajomoœæ prawa szkodzi. Niestety, nieznajomoœæ

przepisów prawa nie powoduje, ¿e nie musimy siê do nich

stosowaæ. Jak¿e wa¿na sentencja, szczególnie w obecnej

dobie zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, miesz-

kaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Co znajdzie z kolei odzwierciedlenie w nowej uchwale Rady

Warszawy w sprawie wynajmowania lokali, wchodz¹cych

w sk³ad mieszkaniowego m.st. Warszawy. Dotknie zatem

wielu mieszkañców Warszawy, np. oczekuj¹cych na przy-

dzia³ lokalu socjalnego czy komunalnego, wysiedlanych

w procesie rewitalizacji.

le¿akowaæ jeszcze oko³o 10

lat w piasku, by osi¹gn¹æ

odpowiednie w³aœciwoœci.

Na wystawie mo¿emy

zobaczyæ rzeŸby wykonane

technik¹ „rzeŸbienia ogniem”.

- Drewno trafia do kuŸni,

gdzie w kontrolowany sposób

powierzchnia jego jest obro-

biona roz¿arzonym wêglem i

palnikiem – wyjaœnia tajniki

swojej autorskiej metody artysta.

– W ten sposób drewno na-

biera specyficznej struktury.

W pracach prezentowanych

w kawiarni „Stara Praga” od-

najdziemy wszystkie wymie-

nione techniki i materia³y.

Przyk³adem rzeŸbienia ogniem

jest du¿a stoj¹ca forma „Szeœæ

¿ywio³ów”. Mniejsze formy,

ustawione na stolikach smuk³e

„¯urawie” czy wznosz¹cy siê

i faluj¹cy „Odlot” - to kuta stal.

Janusz Owsiany (ur. w 1961

w G³ogowie) mieszka i pracuje

w Chociemyœli, (województwo

dolnoœl¹skie), gdzie prowadzi

pracowniê rzeŸby. Wystawê

jego prac „Loty nie loty” w

kawiarni „Stara Praga” przy

ul. Z¹bkowskiej 4 mo¿na

ogl¹daæ do 23 listopada.

JK
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ludzie, pasjonaci historii

œredniowiecznej, na czele z

Robertem Sigmundssonem,

prezesem Fundacji Gesta;

anglist¹, mi³oœnikiem historii

wczesnego Œredniowiecza, a

dok³adnie S³owian i wikingów.

On nadaje ton dzia³aniom, ale

wszyscy pracuj¹cy w Wiosce

nios¹ pasjê i interesuj¹ce

opowieœci.

- Mam za sob¹ ró¿ne

doœwiadczenia zawodowe,

m.in. przez kilka lat uczy³em

angielskiego w Londynie,

prowadzi³em firmê; ale od

zawsze interesowa³y mnie

rekonstrukcje historyczne –

opowiada pochodz¹cy z

Kalisza, kolebki Piastów i

polskiej pañstwowoœci, Robert

Sigmundsson. – Zajmujê siê

tym od lat 90. ubieg³ego

wieku, by³em zwi¹zany z

Kaliskim Grodem Piastów

na Zawodziu w Kaliszu, który

jest bardzo ciekaw¹ rekon-

strukcj¹ dawnego grodu.

Jak podkreœla, istot¹ re-

konstrukcji jest dla niego fakt,

¿e jesteœmy Polakami, Euro-

pejczykami, ludŸmi. Jest za-

kochany w epoce wczesne-

go Œredniowiecza, kiedy war-

toœci¹ by³o ¿ycie w zgodzie i

harmonii z natur¹, ceniono

relacje z innymi, wa¿ne by³y

struktury spo³eczne i normy,

cz³owiek by³ najcenniejszym

dobrem. To wszystko mo¿na

zobaczyæ i doœwiadczyæ w

Wiosce ̄ ywej Archeologii. To

zas³uga wszystkich, którzy

tam pracuj¹.

Uczyæ siê od przodków

W ̄ ywej Wiosce Archeologii

³atwo przenieœæ siê w inny

œwiat, dziêki jurtom, piecom,

zagrodzie z owcami, a tak¿e

zapachom z wêdzarni, opo-

wieœciom rzemieœlników i

pasjonatów rekonstrukcji

historycznej, ubranych w stroje

z epoki. Wszystko wygl¹da

naturalnie. Po przekroczeniu

bramy otwiera siê historyczna

przestrzeñ.

Potêg¹ miejsca s¹ ludzie

przekazuj¹cy w porywaj¹cy

sposób znan¹ naszym przod-

kom wiedzê z wielu dziedzin.

W opowieœciach pojawiaj¹

siê informacje z zakresu

matematyki, chemii, biologii,

sztuki.

O dawnych czasach opowia-

daj¹ rzemieœlnicy kultywuj¹cy

dawne umiejêtnoœci i zawody,

chêtnie dziel¹cy siê wiedz¹;

pokazuj¹cy codzienne ¿ycie,

obyczaje i zajêcia mieszkañ-

ców dawnego Grodziska na

Bródnie.

Zwiedzaj¹cy maj¹ okazjê

poznaæ warsztaty i kramiki

tkacza, garncarza, zielarza,

odlewnika, jubilera, kuŸniê

kowala; a nawet coraz rzad-

sze: bednarza-ko³odzieja,

filcownika czy dziegciarza.

Wa¿n¹ czêœci¹ dawnego

¿ycia s¹ zagrody z baranami

starej polskiej rasy owiec

wrzosówek i drapie¿ne ptaki

w ptaszarni. Dzia³a te¿ pasieka,

gdzie w bezpieczny sposób

mo¿na podejrzeæ pszczo³y

przy pracy.

Du¿e zainteresowanie

budz¹ pokazy rzemios³a

wojennego. Gdy wojowie

maj¹ mniej zajêæ, demon-

struj¹ uzbrojenie, pomagaj¹

je przymierzyæ; a nawet ucz¹

w³adania dawn¹ broni¹ -

praktykuj¹ walkê, rzuty topo-

rami i ³ucznictwo.

Wêdzenie, kiszenie,

pieczenie

W Wiosce ̄ ywej Archeologii

nie mo¿e zabrakn¹æ smako-

witych kulinariów. Jest tam

okazja do poznania dawnych

sposobów przygotowania i

konserwowania ¿ywnoœci, a

tak¿e degustacji tradycyjnych

potraw, przywo³ania zapo-

mnianych smaków.

Zachwycaj¹ wykonane z

drewna wêdzarnie, w których

wêdliny i sery wêdzone s¹ na

zimno, prawdziwy piec chle-

bowy, w którym chêtni mog¹

wypiec w³asnorêcznie przy-

gotowany podp³omyk i spa³a-

szowaæ go, smaruj¹c mio-

dem z tamtejszej pasieki.

Jest te¿ coœ dla mi³oœników

tradycyjnych napojów – prze-

pyszny kwas chlebowy, do-

skona³y na upalne dni. A gdy

zimno, wspaniale rozgrzewa

napar zio³owy.

Sowa na gigancie

Jakiœ czas temu pracowni-

cy Wioski ¯ywej Archeologii,

a przede wszystkim sokol-

niczka zajmuj¹ca siê ptaka-

mi drapie¿nymi, prze¿yli

chwile grozy. Z woliery ucie-

k³a sowa Ryszarda, zwana

zdrobniale Rysi¹. Mocno za-

niepokojeni byli te¿ mi³oœni-

cy Wioski, œledz¹cy na co

dzieñ w Internecie, co tam siê

dzieje. Zatroskanych losem

ptaka by³o wielu. Koniec

opowieœci jest optymistyczny.

Rysia sama, bez pomocy,

wróci³a do domu. Najpierw

usiad³a na jurcie, a po chwili

przenios³a siê na dach swo-

jej woliery.

Dobrze maj¹ siê te¿ wio-

skowe piêkne barany, które

bêd¹ zimowaæ w zagrodzie i

dlatego nie zosta³y ostrzy¿o-

ne. We³na doskonale chroni

je przed mrozem. Bêd¹ te¿

Na przyk³ad wystawê „Poster

Park” umieœci³ w sierpniu 2016 r.

na asfaltowych alejkach Parku

Bródnowskiego. Nieinwazyjna

dla krajobrazu, nie wymaga³a

dodatkowych konstrukcji;

delikatnie wtapia³a siê w par-

kow¹ rzeczywistoœæ. Prace, z

cyklu „WARsaw”, o dzielnicach

prawej i lewej strony Wis³y,

zachêca³y do zatrzymania,

ale nie zmusza³y do tego.

Wydrukowane na specjalnym

tworzywie, naklejone na be-

tonie, zniszczy³y siê (ostatni

po 63 dniach) przez deptanie.

Tak mia³o byæ. Widzowie –

spacerowicze, chodz¹c po

plakatach, stawali siê na

moment ich czêœci¹.

Dwa lata póŸniej, w czerwcu

2018 r., w ramach Weneckiego

Biennale na Bródnie, Pawe³

Sky zaprezentowa³ plakaty w

„Galerii na Klatce”, w jednym

z bloków Bródna. Wystawie

towarzyszy³ specjalny doda-

tek z artyku³em o artyœcie i

plakatami w gazecie lokalnej

„Mieszkaniec Targówka”.

http://pawelsky.pl/download/pa-

wel_sky_spiewajace_plakaty.pdf

Zawsze na przekór

Teraz te¿ wybra³ miejsce

niebanalne. Przychodnia

Sk³ot. Centrum Kultury Alter-

natywnej. Podczas wernisa-

¿u 11. autorskiej wystawy bê-

dzie mia³ miejsce wyj¹tkowy

performance „Plakat nie ma

szans na wiecznotrwa³oœæ

plakatów”. Artysta, z udzia-

³em publicznoœci, rozwiesi

plakaty z cyklu „eMOcJE” na

œcianach squatu.

Z okazji wystawy, Pawe³ Sky

wyda³ (nie)gazetê uliczn¹, bo

naturaln¹ ekspozycj¹ plakatu

jest przestrzeñ publiczna.

Jest w niej seria plakatów z

cyklu „eMOcJE”. Nie³atwe

emocje i sprawy. Przysz³oœæ

planety Ziemia. Plakaty Sky’a

Artysta z Bródna

Deptanie po plakatach
Pawe³ Sky. Artysta wojownik. Z Bródna. Blisko ludzi,

miejsc, zdarzeñ. Nieprzerwanie, od 2010 roku, szuka

nieoczywistych przestrzeni dla tworzonych autorskich

plakatów. Chce, by dociera³y do szerokiego grona odbiorców.

od lat poruszaj¹ do g³êbi. S¹

nie tylko graficzne, lecz tak-

¿e pe³ne muzyki. Graj¹ w

duszy, jak najczulszy instru-

ment. Mówi¹ o sprawach

wa¿nych i trudnych. Nie daj¹

spokoju, wo³aj¹ o w³¹czenie

siê, walkê.

W wydaniu gazety pomog³o

stowarzyszenie „Kulturalne Bródno”,

dziêki zbiórce na zrzutka.pl

https://zrzutka.pl/zs8zv8

Wersja elektroniczna

(nie)gazety ulicznej http://pa-

welsky.pl/download/pawe-

l_sky_gazeta_emocje_NET.pdf

Jolanta Zientek-Varga

Fot. Archiwum Paw³a Sky’a

„EmoCje2” - wystawa plakatów Paw³a Sky’a

wydarzenia towarzysz¹ce wernisa¿owi:

koncert zespo³ów KINSKY i nowyTeren

22 listopada, godz. 20.00, Przychodnia Sk³ot

Warszawa, ul. Skorupki 6A, wstêp: 15/20 PLN

Wiêcej informacji:

www.pawelsky.pl    www.fb.com/pawelskydesign

Strona wydarzenia na FB

https://www.facebook.com/events/1164591017057457/

dokoñczenie ze str. 1

mia³y co jeœæ, na czym staæ i

odpoczywaæ. Do Wioski do-

tar³ transport z zapasem

smacznego siana do jedzenia

i s³omy na podœció³kê. Zwie-

rzêta maj¹ te¿ lizawkê z po-

trzebnymi mikroelementami,

z zapa³em chrupi¹ równie¿

paszê specjalnie przygoto-

wan¹ dla owiec. S¹ przyjazne

i chêtnie bior¹ marchewki z

rêki. Warzywa mo¿na kupiæ

w wioskowym kramie.

Odwiedzaj¹cy proszeni s¹

o to, by nie karmiæ owiec

chlebem, ciastkami, s³onymi

paluszkami, ¿elkami, cukier-

kami i innymi produktami,

które im szkodz¹.

Do Wioski ¯ywej Ar-

cheologii mo¿na przyjœæ

ka¿dego dnia. Czas przed

po³udniem zarezerwowany

jest dla grup zorganizowa-

nych, które mog¹ te¿ mieæ

zajêcia sportowe w formie

dawnych gier i zabaw na

œwie¿ym powietrzu (Wio-

ska odwiedza te¿ szko³y).

Dla pozosta³ych chêtnych

podwoje otwarte s¹ od

12.00 do 19.00. W zasiêgu

s¹ niekonwencjonalne

urodziny z wojami i pta-

kami drapie¿nymi. Warto

œledziæ profil wioski na FB

Wioska ̄ ywej Archeologii

i stronie internetowej

www.archeowioska.pl

Jolanta Zientek-Varga

Fot. Archiwum Wioski

¯ywej Archeologii, Szymon

Gêbski (sowa)

Wrzosówki zapraszaj¹

Od œwitu przy „Œwicie”



nowa gazeta praska  5

XIII wieku, rycerz maltañskie-

go zakonu joannitów oraz

Rados³aw z Jeziory herbu

Cio³ek, rycerz spod Grunwal-

du. Nastêpnie maszerowali

powstañcy z 1863 roku, a

za nimi matrony w czerni –

wszak po upadku Powstania

Styczniowego kobiety polskie

na znak ¿a³oby nosi³y czar-

ne, pozbawione bi¿uterii

suknie.

W œlad za powstañcami

jecha³ pierwszy polski sa-

mochód pancerny „Chwat”,

zbudowany w 1918 roku w

Przemyœlu w zak³adach braci

Górniaków, które s³ynê³y

m.in. z produkcji pieców

i… p³askodennych statków

wycieczkowych. Pojazd nie

by³ seryjnie produkowany,

skonstruowano go na bazie

Drogi do wolnoœci:

od rycerza do ¿o³nierza

du¿ej ciê¿arówki, która zo-

sta³a porz¹dnie opancerzo-

na i doposa¿ona. „Chwat”

wspomaga³ walki Orl¹t

Przemyskich, œcieraj¹cych

siê jesieni¹ 1918 na wschod-

nich kresach z Ukraiñcami,

by³ wykorzystywany m.in.

do patrolowania rejonu Du-

biecka i Pruchnika. Prawdo-

podobnie wzi¹³ te¿ udzia³ w

walkach o Lwów. Jakie by³y

jego dalsze losy – nie wiado-

mo. Pojazd jad¹cy w niedzie-

lê ulicami Pragi to dok³adna

replika „Chwata” z 1918. Zre-

konstruowali go cz³onkowie

Grupy Historyczno-Edukacyjnej

„Szare Szeregi”.

„Chwat” to nie jedyny od-

tworzony pojazd wojskowy,

bior¹cy udzia³ w defiladzie.

Dobrze prezentowa³ siê rów-

nie¿ samochód pancerny

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),

art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 11 ust. 3

ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta

sto³ecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817),

oraz § 17 uchwa³y Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta

sto³ecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w

sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do

wykonywania niektórych zadañ i kompetencji m.st.

Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725)

Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie

administracyjne na wniosek Veolia Energia Warszawa S.A.,

z siedzib¹ w Warszawie, ul. Batorego 2, z³o¿ony w

dniu 29.10.2019 r. przez pe³nomocnika Pani¹ Jolantê

Donew-Ja³owick¹, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj¹cej na

budowie osiedlowej sieci ciep³owniczej w zwi¹zku

z planowan¹ przebudow¹ i budow¹ osiedlowej sieci

ciep³owniczej od komory WP18/L4 do WP18/L5 wzd³u¿

ul. Po¿arowej, na terenie dzia³ek nr ew. 4/3 i 4/6 z obrêbu

4-18-10, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 10 § 1 „K.p.a.” stronom postêpowania

przys³uguje prawo do czynnego udzia³u w ka¿dym

stadium postêpowania, a przed wydaniem decyzji

do wypowiedzenia siê co do zebranych dowodów i

materia³ów oraz zg³oszonych ¿¹dañ.

Ze wzglêdu na terminy postêpowania ewentualne

wnioski i zastrze¿enia nale¿y zg³osiæ w terminie 14 dni

od daty podania informacji do publicznej wiadomoœci

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.

Publiczne og³oszenie nast¹pi³o w dniu 06.11.2019 r.

dokoñczenie ze str. 1

„Wnuk” z okresu wojny pol-

sko-bolszewickiej 1920 roku

i motocykl z czasów II wojny

œwiatowej. Ale i tak naj-

wiêksze zainteresowanie i

sympatiê budzi³a „biedka

³¹cznoœci” ci¹gniêta przez

kucyka Kubusia. Przypomnij-

my, ¿e „biedki” czyli dwuko-

³owe wózki do przewo¿enia

broni i sprzêtu ³¹cznoœcio-

wego, które dziêki swej

lekkoœci i ma³ym rozmiarom

mog³y posuwaæ siê za pie-

chot¹ w ka¿dym terenie,

by³y powszechnie wykorzy-

stywane w Si³ach Zbrojnych

II RP.

Za Kubusiem i „biedk¹”

szli skauci w charaktery-

stycznych dla pocz¹tków

harcerstwa okr¹g³ych ka-

peluszach oraz strzelcy.

Defilowa³y te¿ Orlêta Lwowskie

i dziewczyny z Ochotniczej

Legii Kobiet jak równie¿

bardzo m³odzi ¿o³nierze, w

niebieskich mundurach armii

Monarchii Austro-Wêgier-

skiej, tyle ¿e z oderwanymi

naszywkami i w czapkach

z orze³kiem, i wreszcie

legioniœci, co to „nie nosz¹

lampasów i szary ich strój”.

Wœród defiluj¹cych nie

mog³o zabrakn¹æ powstañ-

ców warszawskich i party-

zantów AK, których oddzia³

odtworzy³a Kurpiowska

Grupa Historyczna „Ostoya”.

Defiladê zamyka³a Grupa

Rekonstrukcji GRW GROM,

prezentuj¹ca umunduro-

wanie wojsk liniowo-spe-

cjalnych.

Defiladê, której dowódc¹

by³ Zbigniew Rowiñski, szef

Grupy Historyczno-Eduka-

cyjnej „Szare Szeregi”, na

trybunie honorowej odbierali

przybyli goœcie: ppor. Danie-

la Ogiñska „Szare Szeregi”

7 Pu³k Piechoty Legionów

„Gar³uch”, kpt. Mieczys³aw

Cybulski NSZ, ppor. Win-

centy Bia³ecki NSZ i AK, por.

Julian Wyszomirski NSZ i

pose³ Pawe³ Lisiecki.

Po zakoñczeniu defilady

odby³ siê piknik historyczny,

w czasie którego Stowarzy-

szenie Kolekcjonerów Broni

Palnej prezentowa³o pokaz

broni historycznej. By³a oka-

zja do zadawania pytañ

kombatantom, rekonstrukto-

rom czy nawet zajrzenia do

któregoœ z pancernych

pojazdów lub zrobienia sobie

zdjêcia z broni¹, wœród któ-

rej specjaln¹ atrakcj¹ by³

karabin maszynowy brow-

ning wz. 28.

G³ównym organizatorem

defilady by³o Towarzystwo

Mi³oœników Polskiej Tradycji

i Kultury a partnerami -

Zwi¹zek ¯o³nierzy Narodo-

wych Si³ Zbrojnych Okrêg

Mazowiecki i Stowarzyszenie

Kolekcjonerów Broni Palnej

PW 1944 oraz Grupa Histo-

ryczno-Edukacyjna „Szare

Szeregi”.

Joanna Kiwilszo

O walce ze smogiem mo¿-

na mówiæ w ró¿ny sposób.

Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc,

wzoruj¹c siê trochê na Krakowie,

zorganizowa³ akcjê rozdawania

mieszkañcom roœlin donicz-

kowych o potwierdzonych

w³aœciwoœciach niweluj¹cych

zanieczyszczenie powietrza

wewn¹trz mieszkañ.

Zainteresowanie by³o tak

du¿e, ¿e pierwsza tura roœlin

znik³a ju¿ o 9.00, czyli na sa-

mym pocz¹tku akcji. W sumie

rozdano ich 500, kilku gatun-

ków, a rangê wydarzenia

podniós³ udzia³ teatru Akt, w

oryginalnej roœlinnej charakte-

ryzacji. Poniewa¿ wydarzenie

mia³o charakter edukacyjny,

wiceburmistrz Anna Wrochna

informowa³a o w³aœciwoœciach

przekazywanych roœlin oraz

uœwiadamia³a mieszkañcom

wagê codziennych wyborów w

ograniczaniu zanieczyszczenia

powietrza i iloœci produkowa-

nych œmieci. Dla Warszawy

kluczowe jest ograniczenie

zanieczyszczenia powietrza,

pochodz¹cego w ponad 60% z

indywidualnego transportu. Na

Pradze dochodz¹ do tego kop-

ciuchy, których wci¹¿ nie wiado-

mo, ile pozosta³o. Pamiêtajmy,

¿e nie da siê nie wychodziæ na

zewn¹trz. Tego m.in. dotyczy³y

pozwy za smog, sk³adane

przeciwko Skarbowi Pañstwa i

miastu, czêœciowo ju¿ wygrane.

Akcja rozdawania kwiatów

by³a pierwsz¹ o tej tematyce na

Pradze Pó³noc i za to nale¿y j¹

doceniæ. Ale musz¹ za ni¹ pójœæ

podobne dzia³ania edukacyjne,

skierowane bezpoœrednio do

urzêdników i radnych. Ci pierwsi

wykazali ju¿ zainteresowanie

samymi roœlinami, wiêc poten-

cja³ jest spory.

Poniewa¿ na razie nie wiem

czy akcja bêdzie powtarzana,

wiêc s³ów kilka o samych roœli-

nach, przynajmniej o trzech z

nich - popularnych, a niedoce-

nianych. Tymczasem nawet

NASA potwierdzi³a, ¿e chloro-

phytum, czyli zielistka, syngo-

nium oraz hedera, czyli bluszcz

pospolity, to jedne z najlepiej

filtruj¹cych powietrze kwiatów

domowych na œwiecie. Zielistka

to specjalista od usuwania z

powietrza ksylenu, toluenu,

formaldehydu i benzenu, syngo-

nium (zroœlicha), to pogromca

amoniaku, zaœ hedera (bluszcz

pospolity) dzia³a podobnie do

zielistki, dodatkowo filtruj¹c tak¿e

trójchloroetylen. Miejmy i dbajmy

o te kwiaty, maj¹c jednak œwiado-

moœæ, ¿e bez szerszych dzia³añ

pe³ni zdrowia nam nie zapewni¹.

Karolina Krajewska

przewodnicz¹ca

Rady Kolonii Œliwice

Po s¹siedzku

Paprotk¹ w smog
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Spo³eczny obserwator

Ch³odnym okiem

Prosto z mostu Temat rozszerzenia strefy

p³atnego parkowania na
Pradze Pó³noc pojawia siê
w moich felietonach od 2015

roku. Jestem zwolennikiem

rozszerzenia strefy istniej¹cej

od 1999 roku. Na Pradze
parkometry stoj¹ z grubsza na
zachód od Targowej do Wis³y,
pomiêdzy al. Solidarnoœci a

mostem œrednicowym. Wraz

z rozpoczêciem budowy drugiej

linii metra mo¿na siê by³o

spodziewaæ po zakoñczeniu

budowy kolejnych stacji
zintensyfikowanego ruchu

samochodowego w ich rejonie.

I tak siê sta³o. Zatarasowane

s¹ chodniki i rozje¿d¿ane
tereny zielone. Kierowcy
bardzo czêsto zapominaj¹,

¿e nie s¹ jedynym u¿ytkow-

nikiem przestrzeni miejskiej.

Problem od lat zauwa¿alny,

nijak nie mo¿e znaleŸæ roz-

wi¹zania. Wszyscy najchêt-

niej parkowaliby za darmo.

Mieszkañcy Pragi najchêtniej

przed posesj¹ tak, ¿eby
jeszcze wzrokiem z okna

chroniæ swoje dobro. Na sesji
z maja 2019 Rada Dzielnicy

zdecydowan¹ wiêkszoœci¹

g³osów podjê³a uchwa³ê w

sprawie przeprowadzenia

konsultacji z mieszkañcami

na temat uporz¹dkowania

parkowania na terenie dzielnicy
Praga Pó³noc, w kontekœcie

rozszerzenia strefy p³atnego

parkowania niestrze¿onego.

Do stycznia 2020 ma byæ

przedstawiony raport z kon-

sultacji organizowanych

przez ZDM. Problem, który

dziœ dzieli radê, to zakres
rozszerzenia strefy. W pla-

nach ZDM jest to to tylko

czêœæ dzielnicy bez osiedli
na Pradze I, II i III i Szmulo-
wizny. Czêœæ radnych, do
których i ja siê zaliczam

chcia³oby, aby strefa obejmo-

wa³a ca³a Pragê. Niestety,

ZDM nie podda³ ca³oœci
dzielnicy analizie, która od-

powie na pytania np. czy

zmniejszy to liczbê miejsc

parkingowych na Pradze,
czy potrzebne bêd¹ zmiany

inwestycyjne w zakresie
geometrii ulic. Ja osobiœci
nie oczekujê, ¿e wszystko
zostanie zrealizowane w ci¹gu
jednego roku. Ze wzglêdu na

koszty dopuszczam etapo-

wanie dzia³añ, ale oczekujê,

¿e Rada Warszawy jeszcze

w tym roku podejmie wi¹¿¹ce

decyzje w sprawie. Jesteœmy

ju¿ blisko i najwy¿szy czas

przeci¹æ spychologiê i odk³a-

danie sprawy w czasie. Nie

jesteœmy w stanie wybudo-

waæ parkingów podziemnych

czy wyznaczyæ wielu nowych

miejsc parkowania. Praga

dusi siê w chaosie byle jak i

byle gdzie parkuj¹cych aut.

Czas to uporz¹dkowaæ.
Brak œrodków finansowych,

bêd¹cy skutkiem dzia³ania

rz¹du, wp³ynie tak¿e nieko-

rzystnie na inne przedsiê-

wziêcia komunikacyjne na

Pradze. Zapowiedziano ju¿

opóŸnienia w dokoñczeniu

centralnego odcinka Trasy

Œwiêtokrzyskiej od Targowej

do Dworca Wschodniego,

nieprêdko rozpoczn¹ siê

prace nad Tras¹ Tysi¹clecia

i Wschodni¹ Obwodnic¹

Warszawy. Jedno, co jest

pocieszaj¹ce, ¿e utrzymane

zostaje w pe³ni finansowanie

drugiej linii metra (ok. 1 mld

z³otych). Praga Pó³noc staje

siê obszarem intensywnej

zabudowy mieszkaniowej.

Szczególnie tam strefa jest

konieczna.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

P³atne parkowanie raz jeszcze

Tegoroczny listopad nie jest
zbyt ³askawy dla Pragi. Na
konferencji prasowej zwo³anej
13 listopada prezydent Rafa³
Trzaskowski omówi³ sytuacjê
finansow¹ miasta w 2020 r.
Dobrze nie jest. Mo¿na wrêcz
powiedzieæ, ¿e id¹ chude lata.
W przysz³ym roku dochody
Warszawy wynios¹ nieca³e
18,2 mld z³, przy wydatkach
rzêdu ponad 19,9 mld z³. De-
ficyt bud¿etowy na poziomie
1,73 mld z³ miasto planuje
zniwelowaæ, zaci¹gaj¹c nowe
zobowi¹zania na kwotê 1,8
mld z³. Czyli kredytem, który
trzeba bêdzie sp³aciæ. I to z
odsetkami. A dochody spa-
daj¹. Obni¿ka stawki PIT z
18% do 17%, wy¿sza kwota
kosztów uzyskania przychodu,
0 PIT dla osób poni¿ej 26.
roku ¿ycia i zapowiadane znie-
sienie tzw. 30-krotnoœci limitu
stawek ZUS bêd¹ Warszawê
kosztowaæ ponad 800 mln. Do
tego dochodzi coroczna, soli-
darnoœciowa danina, jak¹ jest
tzw. janosikowe – w przysz³ym
roku bêdzie to ponad 1,2 mld z³
(wiêcej o prawie 160 mln z³
w stosunku do 2019 r.).

Mniejsze dochody i rosn¹cy
deficyt w praktyce oznaczaj¹
jedno. Nasze miasto bêdzie
rozwijaæ siê wolniej, a czêœæ
inwestycji ulegnie zawieszeniu.

Mocno na tym ucierpi nasza
dzielnica. O ile nie wydaje siê
byæ zagro¿ona likwidacja kop-
ciuchów w ramach programu

rewitalizacji (miasto traktuje w
tym zakresie dzia³ania na
rzecz poprawy jakoœci powie-
trza jako jeden z priorytetów),
o tyle wszystkie znaki na niebie
i ziemi wskazuj¹, ¿e od³o¿one
w czasie, oby nie ad calendas
graecas, zostan¹ takie priory-
tetowe inwestycje, jak do-
mkniêcie pierœcienia obwodnicy
œródmiejskiej na jej praskim
odcinku, budowa œrodkowego
odcinka ulicy Kijowskiej (Trasy
Œwiêtokrzyskiej) oraz budowa
k³adki pieszo-rowerowej przez
Wis³ê na wysokoœci ul. Okrzei.
Najbardziej szkoda obwodnicy,
której budowa zapowiadana
jest w kolejnych kampaniach
prezydenckich pocz¹wszy od
2006 r. Widaæ, ¿e jej brak de-
terminuje wiêkszoœæ decyzji
dotycz¹cych zmian w uk³adzie
transportowym centrum Pragi
– deptak na brukowanej Z¹bkow-
skiej, odchudzenie Targowej,
przebudowê placu Wileñskie-
go. Priorytetem dla praskich
samorz¹dowców – nie tylko
zarz¹du i Rady Dzielnicy, ale
przede wszystkim radnych
miasta, bo to na poziomie
Rady Miasta ustalany jest
bud¿et – powinna byæ walka o
obwodnicê, bo jak nie teraz -
to kiedy? W kolejnych chudych
latach znów mo¿e zabrakn¹æ
œrodków. Inaczej sprawy maj¹
siê z Tras¹ Œwiêtokrzysk¹ i
k³adk¹. Budowa dotychcza-
sowych odcinków w moim
odczuciu stawia pod znakiem

zapytania sens budowy odcinka
œrodkowego w planowanym
kszta³cie, tj. przez kameraln¹
ulicê Mackiewicza. Byæ mo¿e
tañszym i prostszym do wdro-
¿enia rozwi¹zaniem by³aby
tylko przebudowa skrzy¿owania
Targowej z Kijowsk¹ i Sokol¹
w taki sposób, by umo¿liwiæ
pojazdom ruch w kierunku
Targówka (lewoskrêt z Soko-
lej i prawoskrêt z Targowej).
Na pewno warto ten pomys³
rozwa¿yæ, podobnie jak warto
odci¹¿yæ nieco Targow¹, budu-
j¹c lokaln¹ ulicê pod torami na
wysokoœci rezerwy pod Trasê
Tysi¹clecia. Tutaj w sukurs
przyjdzie PKP, przymierzaj¹ce
siê do remontu linii œrednico-
wej i Dworca Wschodniego.
Co siê zaœ tyczy k³adki, warto
pomyœleæ nad jej sfinansowa-
niem w modelu PPP (partner-
stwa publiczno-prywatnego),
w ramach którego prywatni
inwestorzy wsparliby miasto
w realizacji tej inwestycji. No
i oczywiœcie mimo ciêæ warto
zawalczyæ o finansowe re-
kompensaty dla Pragi – na
modernizacjê zieleni czy
poprawê bezpieczeñstwa na
ulicach.

Krzysztof Michalski

Porozumienie dla Pragi

Napisz do autora:

porozumieniedlapragi@gmail.com

Minê³y ju¿ 4 tygodnie od

czasu, kiedy prezydent War-

szawy Rafa³ Trzaskowski,

przy cichej aprobacie zarz¹du

dzielnicy Bia³o³êka, usun¹³ ze

œciany bia³o³êckiego ratusza

krzy¿. W zwi¹zku z licznymi

telefonami i apelami mieszkañ-

ców po ostatniej publikacji,

postanowi³em do tego te-

matu powróciæ i przytoczyæ

kolejn¹ garœæ argumentów,

dlaczego krzy¿ powinien

wróciæ na swoje miejsce. Ra-

tusz dzielnicy Bia³o³êka wraz

z sal¹ œlubów zosta³ wbudo-

wany ponad 20 lat temu. W

zamyœle architektów i ówcze-

snych w³odarzy dzielnicy

krzy¿ mia³ byæ obecny w

przestrzeni ratusza od same-

go pocz¹tku. Zgodnie z tym

zamys³em twórcy bia³o³êckiej

wspólnoty samorz¹dowej -

zarz¹d gminy Bia³o³êka i radni

umieœcili krzy¿e w sali konfe-

rencyjnej, w pokoju radnych
oraz w sali œlubów. Umiesz-
czenie krzy¿a w przestrzeni
ratusza gminy Bia³o³êka u
progu tworzenia siê nowej
wspólnoty samorz¹dowej po
dokonanej reformie by³o wyra-
zem szacunku i przywi¹zania
do chrzeœcijañskich korzeni
Rzeczypospolitej Polskiej,
historii naszej ojczyzny oraz
lokalnej tradycji. Krzy¿e
zawis³y na œcianach pomimo

¿e ówczesne w³adze lokalne
sk³ada³y siê z osób o zró¿ni-
cowanych pogl¹dach i wywo-
dzi³y siê z ró¿nych œrodowisk
politycznych. Przez ca³y
okres bia³o³êckiej samorz¹dno-
œci gminnej oraz dzielnicowej
nikt nie kwestionowa³ obec-
noœci krzy¿a w przestrzeni
publicznej i nie podejmowa³
prób zdejmowania go ze
œcian. Radni i burmistrzowie
zmieniali siê, ale w kwestii
krzy¿a panowa³a zgoda.
Przez 20 lat krzy¿ nie wywo-
³ywa³ kontrowersji, czego
najlepszym potwierdzeniem
jest brak skarg czy wniosków
osób korzystaj¹cych z infra-
struktury urzêdu. Dlaczego
zatem teraz krzy¿ zosta³
usuniêty? Wyjaœnienia nale¿y
szukaæ we wspó³czesnej hi-
storii Polski. Nie pierwszy raz
podejmowana jest próba
stworzenia tak zwanego
„nowego cz³owieka”, który
mia³by byæ kolejnym etapem
ewolucji. Warunkiem powsta-
nia wyzwolonego z tradycji,
kultury i oczywiœcie religii
(chrzeœcijañskiej) nowego
cz³owieka jest zaprzeczenie
przyjêtym przez naszych
przodków normom spo³ecznym.
By³ to g³ówny cel, który ³¹czy³

komunistów. A przypomnê,
¿e komunizm dla ludzkoœci
by³ czymœ straszniejszym ni¿
narodowy socjalizm. Sowieci
chcieli podbiæ ca³¹ ludzkoœæ i
sprowadziæ cz³owieka do roli
trybika wielkiego, czerwonego
molocha. Zarz¹d dzielnicy
Bia³o³êka, sk³adaj¹cy siê z
przedstawicieli POKO oraz
ugrupowania Razem dla Bia-
³o³êki twierdz¹, ¿e nie maj¹
kompetencji, by broniæ krzy¿a.
Szanowni Pañstwo, zapytam
retorycznie: co by by³o, gdyby
za komuny nie znaleŸli siê
w Polsce odwa¿ni liderzy,
gotowi bez ¿adnych kom-
petencji, stan¹æ przeciwko
prymitywnej, antychrzeœcijañ-
skiej ideologii komunistycznej?
W jakim œwiecie przysz³oby
nam dzisiaj ¿yæ?

£ukasz Oprawski

szef klubu radnych PiS

na Bia³o³êce

lukasz.oprawski@gmail.com

Krzy¿ nadal passeInwestycyjne

ciêcia na Pradze

By³ sobie teatr
Dziœ temat zupe³nie nie praski,

lecz ogólnowarszawski. By³
sobie aktor - wielu uwa¿a, ¿e
najwiêkszy polski aktor XX wieku.
Dla wielu innych – po prostu
Pan Wo³odyjowski. Tadeusz
£omnicki, bo o nim oczywiœcie
mowa, w 1976 r. za³o¿y³ teatr -
Teatr na Woli, który po odejœciu
za³o¿yciela przechodzi³ ró¿ne
koleje, a po jego œmierci sta³
siê nawet „Teatrem Na Woli
im. Tadeusza £omnickiego”.

W 2012 r. rada miasta posta-
nowi³a po³¹czyæ Teatr na Woli
z Teatrem Dramatycznym im.
Gustawa Holoubka pod szyl-
dem „Teatr Dramatyczny m.st.
Warszawy”. Obaj nie¿yj¹cy
aktorzy utracili w ten sposób
„swoje” teatry. Radni pozostawili
im na pociechê nazwy: Scena
im. Gustawa Holoubka w Pa³acu
Kultury i Scena im. Tadeusza
£omnickiego na Woli. Przeciwko
likwidacji Teatru Holoubka pro-
testowa³o wiele osób z wdow¹
po artyœcie, znan¹ aktork¹
Magdalen¹ Zawadzk¹ na
czele. Ale takie rzeczy na sto-
³ecznych radnych nie dzia³aj¹.

Przeciwko zniesieniu patro-
natu Tadeusza £omnickiego
nad budynkiem przy Kasprza-
ka tylu protestów nie by³o. Bo i
£omnicki dla wszystkich jest
niewygodny: ¿o³nierz AK i cz³o-

nek Komitetu Centralnego
PZPR w stanie wojennym rzu-
caj¹cy legitymacj¹ partyjn¹, w
1989 r. (w odró¿nieniu od swo-
ich kolegów o doœæ podobnych
¿yciorysach, Gustawa Holoub-
ka i Andrzeja £apickiego) nie
da³ siê namówiæ do zasilenia
polityki solidarnoœciowej. Prote-
sty przeciwko w³¹czeniu Teatru
na Woli w strukturê organiza-
cyjn¹ Teatru Dramatycznego
skupia³y siê raczej na przewi-
dywaniu, i¿ jest to pierwszy sto-
pieñ do likwidacji teatru. W³adze
miasta jednak stanowczo za-
przecza³y takim pos¹dzeniom.

No to w³aœnie siê sprawdzi³o.
W przysz³ym roku Scena na
Woli im. Tadeusza £omnickie-
go zostanie przeniesiona „do
pomieszczeñ w Pa³acu Kultury
i Nauki”. Jej miejsce zajmie...
Teatr ¯ydowski, który od 2016 r.
tu³a siê pod ró¿nymi adresa-
mi. To decyzja zaskakuj¹ca i
kompletnie niezrozumia³a.
Teatr ¯ydowski, instytucja
miejska wa¿na i unikalna w
skali Europy, straci³ siedzibê w
wyniku sprzeda¿y dewelope-
rowi nieruchomoœci przy placu
Grzybowskim (gdzie mieœci³
siê przez 45 lat). Jednym z
warunków sprzeda¿y by³o
zapewnienie w nowym wie-
¿owcu siedziby teatru z sal¹ na

350 miejsc. Zdziwi³em siê wiêc
us³yszawszy, ¿e miasto doce-
low¹ siedzibê Teatru ¯ydow-
skiego kosztem 150 mln z³
planuje na ul. Pró¿nej. A teraz
w³adze posz³y jeszcze bardziej
na ³atwiznê, robi¹c brzydki
prezent Panu Micha³owi.

W³aœnie obchodzimy 70.
rocznicê debiutu Tadeusza
£omnickiego w stolicy: 5
listopada 1949 r. wyst¹pi³ w
„Niemcach” Kruczkowskiego
w Teatrze Wspó³czesnym, w
re¿yserii Erwina Axera. To ju¿
zupe³nie trefny sk³ad: obok
Pana Wo³odyjowskiego dra-
matopisarz, do czasów Mro¿-
ka i Lema najpopularniejszy
powojenny polski autor na
Zachodzie, któremu w ramach
dekomunizacji próbowano
odebraæ ulicê na Powiœlu, oraz
Axer – celebryta PRL i powstañ-
czy fotoreporter Zgrupowania
AK „¯yrafa”. W dzisiejszej
Polsce nie maj¹ szans.

Maciej Bia³ecki

maciej@bialecki.net.pl
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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,

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

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

Nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824, Jagoda 605-037-515, Pawe³ 609-490-949
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- Autobus po raz pierwszy zosta³

uruchomiony przez m.st. Warszawê dla

osób w kryzysie bezdomnoœci w zesz³ym

roku i okaza³ siê wielkim sukcesem – mówi

Pawe³ Rabiej wiceprezydent Warszawy. –

Dziêki niemu wiele osób uzyska³o w nim

poradê z jakiej formy pomocy mog¹

skorzystaæ, ogrza³o siê czy napi³o herbaty.

W stolicy jest ponad 2,5 osób bezdomnych,

jako miasto œwiadczymy dla nich ró¿no-

rodne wsparcie, ten autobus jest bardzo

dobrym uzupe³nieniem tej pomocy.

Autobus umo¿liwia osobom bezdomnym

przemieszczanie siê pomiêdzy schroniskami,

noclegowniami, jad³odajniami, ogrzewal-

niami, punktami pomocy medycznej oraz

³aŸni¹. MPP dociera do dworców kolejo-

wych, miejsc, gdzie przebywaj¹ osoby

bezdomne, oferuj¹c mo¿liwoœæ transportu do

placówek, ciep³y napój oraz poradnictwo.

Na zlecenie ratusza w autobusie dy¿uruj¹

streetworkerzy, którzy informuj¹ osoby

bezdomne o rodzajach i formach pomocy

œwiadczonej przez ró¿ne instytucje. Autobus

bêdzie jeŸdzi³ do koñca kwietnia przysz³ego

roku na trasie:

MPP: DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) 09

– Kijowska – Targowa – J. Zamoyskiego

– Grochowska – Zamieniecka – Ostro-

bramska – Kinowa – al. J. Waszyngtona –

al. i most Józefa Poniatowskiego – Al.

Jerozolimskie – al. Prymasa Tysi¹clecia –

M. Kasprzaka – Wolska – CMENTARZ WOLSKI

– Wolska – al. „Solidarnoœci” – al. Jana

Paw³a II – Stawki – Muranowska – Boni-

fraterska – Miêdzyparkowa – Z. S³omiñ-

skiego – most Gdañski – S. Starzyñskiego

– Jagielloñska – Œwiêtych Cyryla i Meto-

dego – Targowa – Kijowska – DW.

WSCHODNI (KIJOWSKA) 09. Przejazd

lini¹ MPP jest bezp³atny.

Miejska pomoc osobom bezdomnym

System pomocy osobom bezdomnym

opiera siê na wspó³pracy z jednostkami

miasta, w tym oœrodkami pomocy spo³ecz-

nej oraz z organizacjami pozarz¹dowymi,

które na zlecenie ratusza zapewniaj¹

pomoc osobom bezdomnym.

W 2019 r. ratusz przeznaczy³ blisko 16

mln z³ (w 2018 – ponad 12 mln z³) dla

organizacji pozarz¹dowych na dzia³ania na

rzecz osób bezdomnych. Poprzez III sektor

zapewniamy 1428 miejsc noclegowych:

dwie noclegownie (180), 1 ogrzewalnia ca-

³odobowa (50 miejsc), interwencyjne miej-

sca noclegowe w dwóch lokalizacjach (125),

21 schronisk dla osób bezdomnych (982

miejsc), mieszkania treningowe (91 miejsc).

Zim¹ dzia³a dodatkowo jeszcze jedna

ogrzewalnia – dzienna.

Wa¿nymi placówkami w systemie pomocy

osobom bezdomnym s¹: 3 ³aŸnie, 1 punkt

sanitarny (k¹piel, mo¿liwoœæ prania odzie¿y),

cztery punkty poradnictwa, pralnia, a

przede wszystkim 5 jad³odajni, które zim¹

codziennie przygotowuj¹ finansowane

przez miasto blisko 2 tys. posi³ków (s¹

one zlokalizowane przy ul. Sapie¿yñskiej,

¯ytniej, Lubelskiej, Miodowej i Wiœlanej).

Istotnym elementem pomocy jest stre-

etworking prowadzony przez 6 organizacji

pozarz¹dowych we wszystkich dzielnicach

oraz streetworking medyczny realizowany na

terenie lewobrze¿nej Warszawy. S¹ tak¿e

punkty poradnictwa, w tym medycznego.

Wspó³pracujemy ze Stra¿¹ Miejsk¹ w

zakresie monitorowania miejsc niemiesz-

kalnych oraz pomocy przebywaj¹cym

tam osobom. Stra¿ w okresie zimy dowozi

ciep³e posi³ki. Miasto st. Warszawa prowadzi

tak¿e 9 programów wsparcia w procesie

zdrowienia osób bezdomnych.

Osoby bezdomne mog¹ korzystaæ z nowej

placówki przy ul. Grochowskiej 111/113.

Pod tym adresem, od po³owy lipca dzia³a

jad³odajnia wydaj¹ca ok. 800-1000 posi³ków

dziennie oraz ³aŸnia z wymian¹ odzie¿y

oraz ogrzewalnia ca³odobowa na 50 miejsc.

Jad³odajnia zosta³a przeniesiona z ul. Lubel-

skiej. Nowa lokalizacja pomieœci³a dodatkowo

Mobilny Punkt Poradnictwa ponownie
Po ulicach Warszawy, tak jak w zesz³ym roku, jeŸdzi Mobilny Punkt

Poradnictwa czyli autobus, w którym osoby bezdomne otrzymuj¹ pomoc

od specjalistów z organizacji pozarz¹dowych.

Witam na kolejnym etapie naszego przewodnika po

Konstytucji RP z 1997 roku. W pierwszym artykule z serii

wspomina³am o religijnej neutralnoœci i rozdziale pañstwa

od Koœcio³a zawartych w preambule naszej ustawy zasad-

niczej, dziœ dotarliœmy do podstaw wolnoœci wyznania i

sumienia w Polsce. Oto artyku³ stanowi¹cy podstawê dla

wszelkich pozosta³ych praw i ustaw obejmuj¹cych ten

aspekt ¿ycia spo³ecznego:

Art. 25. 1. Koœcio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe s¹ równouprawnione.

2. W³adze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowuj¹ bez-

stronnoœæ w sprawach przekonañ religijnych, œwiatopogl¹dowych i fi-

lozoficznych, zapewniaj¹c swobodê ich wyra¿ania w ¿yciu publicznym.

3. Stosunki miêdzy pañstwem a koœcio³ami i innymi zwi¹zkami

wyznaniowymi s¹ kszta³towane na zasadach poszanowania ich

autonomii oraz wzajemnej niezale¿noœci ka¿dego w swoim zakresie,

jak równie¿ wspó³dzia³ania dla dobra cz³owieka i dobra wspólnego.

4. Stosunki miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Koœcio³em

Katolickim okreœlaj¹ umowa miêdzynarodowa zawarta ze

Stolic¹ Apostolsk¹ i ustawy.

5. Stosunki miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a innymi

koœcio³ami oraz zwi¹zkami wyznaniowymi okreœlaj¹ ustawy

uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radê

Ministrów z ich w³aœciwymi przedstawicielami.

Ustêp pierwszy tego artyku³u wskazuje, ¿e WSZYSTKIE

koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe uznane przez pañstwo maj¹

równe prawa. Na chwilê obecn¹ to liczba oko³o 200 ró¿nych

koœcio³ów i wyznañ. Osoby zaliczaj¹ce siê do nich maj¹ równe

prawa, a dyskryminacja na tle wyznawanych wierzeñ jest niedo-

puszczalna. Brzmi piêknie, szkoda, ¿e wiêkszoœæ spo³eczeñstwa

jak i w³adz nie zauwa¿a nic poza g³ównymi wyznaniami.

Pozosta³e ustêpy jasno i wprost mówi¹ o bezstronnoœci pañstwa

w stosunku do wyznawanych przez obywateli przekonañ oraz

wskazuj¹ na umowy i ustawy jako podstawê relacji miêdzy

œwieckim aparatem pañstwowym a poszczególnymi wyznaniami.

Warto tu zauwa¿yæ, ¿e w œwietle tego przepisu ka¿dy z

koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych uznanych przez pañstwo

powinien byæ traktowany równo i mieæ jednaki dostêp do

subwencji i wyra¿ania swoich opinii. Niestety, iloœæ wyznaw-

ców znacz¹co wp³ywa na równowagê si³, co widaæ choæby

na przyk³adzie sporu o krzy¿e w urzêdach, budynkach u¿ytku

publicznego, szko³ach czy parlamencie.

Prawnik na Wrotkach

Religia w konstytucji

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

Proszê Szanownych Pañstwa,

ostatnie fakty to obraz umys³u

du¿ej czêœci naszego spo³e-

czeñstwa. Na marsza³ka seniora

prezydent tej czêœci wybra³

Antoniego Macierewicza, mimo

¿e nie najstarszy. Lud podkar-

packi wybra³ na pos³a totalnie

skompromitowanego Marka

Kuchciñskiego. Aliœci niewy-

brany na pos³a, magister bez

dorobku, Stanis³aw Piotrowicz,

z woli prezesa i tak zostanie

sêdzi¹ Trybuna³u Konstytucyjnego.

Co ciekawe, obecny premier

po raz pierwszy w historii jest

ministrem sportu. Juliusz Paetz,

duchowny, bezkarnie molesto-

wa³ mê¿czyzn seminarzystów,

zaœ s³u¿bie bezpieczeñstwa

PRL-u znany by³ jako kontakt

operacyjny ps.„Ferno”. Wbrew

woli ofiar i dobrego obyczaju

zostanie za zgod¹ Stolicy

Apostolskiej czyli papie¿a,

pochowany w poznañskiej

katedrze. Jemu podobny ks

Jankowski od lat le¿y w Ba-

zylice œw. Brygidy - bastionie

Solidarnoœci. Gdy przyjdzie

czas, to gdzie po³o¿ymy ks.

G³ódzia i Rydzyka? Czy s¹sia-

dem bêdzie nieodwo³ywalny

szef NIK-u? Zamek Królewski,

Kopiec Koœciuszki czy Twier-

dza Modlin? Pycha kroczy

przed upadkiem.

W poprzednim felietonie

zacz¹³em opisywaæ chorobê:

anaplazmozê. S¹ dwa gatunki

tej bakterii phagocythophilum

i anaplasma platys. Tak czy owak,

drobnoustroje po wnikniêciu do

krwi wêdruj¹ do szpiku kostnego.

Tam¿e namna¿aj¹ siê w bia³ych

cia³kach krwi, czyli granulocytach.

Wraz z nowymi ¿ywicielami

wêdruj¹ po ca³ym organizmie,

ca³y czas zwiêkszaj¹c swoj¹

iloœæ. Wêdrówka anaplazm

wewn¹trz granulocytów do

narz¹dów powoduje gor¹czkê

i zapalenia wielonarz¹dowe.

Mog¹ chorowaæ stawy, nerki,

uk³ad nerwowy, oddechowy,

pokarmowy. Anaplazmoza

czêsto mylona jest z borelioz¹

i babeszjoz¹, czyli chorobami

tak¿e roznoszonymi przez

kleszcze. Wspólna jest wysoka

temperatura, bolesnoœæ miê-

œniowo-stawowa, kulawizna,

apatia, uszkodzenia narz¹dów

wewnêtrznych, co potwierdzaj¹

podstawowe badania krwi i

moczu. Przy pewnym psiaka

szczêœciu i intuicji lekarza

weterynarii zastosowane

antybiotyki mog¹ likwidowaæ

anaplazmy przy okazji leczenia

podejrzenia boreliozy. Nie jest

wykluczone, ¿e kleszcz mo¿e

zaraziæ jednym i drugim. Istnie-

je w przebiegu riketsjozy inna

postaæ. Je¿eli anaplazmom nie

spodobaj¹ siê granulocyty, czyli

bia³e cia³ka krwi, to maj¹ do wy-

boru p³ytki krwi czyli trombocyty,

czyli krwinki odpowiedzialne

za krzepliwoœæ. Zatem mog¹

wystêpowaæ objawy podobne

do zatrucia trutkami na gryzo-

nie. Krwotoki, wybroczyny pod-

skórne, os³abienie, bladoœæ

b³on œluzowych  pojawiaj¹ siê

w cyklach   co 1-2 tygodnie. To

w³aœnie ró¿ni anaplazmozê od

zatrucia trutkami. Podobny

przebieg choroby obserwuje

siê u ludzi. W postaci trom-

bocytarnej mog¹ zdarzyæ siê

zatory, co mo¿e staæ siê bez-

poœredni¹ i nag³¹ przyczyn¹

zgonu.

Hipokryzja oligarchów

Tel. 602 267 377

Poszukujê osób do wspó³pracy

w firmie marketingowej

w bran¿y zdrowotno-kosmetycznej

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks

postêpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r.,

poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 4

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym

(j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.506), art. 11 ust. 3 ustawy z

dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego

Warszawy (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817) oraz § 17

uchwa³y Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta sto³ecznego

Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania

dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych

zadañ i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz.

z 2016 r. poz. 6725),

Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie

administracyjne na wniosek XI Home Invest Sp. z o.o. sp.k.,

z siedzib¹ ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa,

z³o¿ony przez Pe³nomocnika Pana Andrzeja Kujawskiego

w dniu 07.11.2019 r., w sprawie wydania decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

polegaj¹cej na przebudowie sieci ciep³owniczej na

terenie dzia³ek ew. nr 58/24, 50/1, 53, 42/3, 51/2, 131

z obrêbu 4-10-12 w rejonie ulic: Witebskiej i Poleskiej,

w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 10 § 1 „K.p.a.” stronom postêpowania

przys³uguje prawo do czynnego udzia³u w ka¿dym

stadium postêpowania, a przed wydaniem decyzji do

wypowiedzenia siê co do zebranych dowodów i

materia³ów oraz zg³oszonych ¿¹dañ. Ze wzglêdu na

terminy postêpowania ewentualne wnioski i zastrze¿enia

nale¿y zg³osiæ w terminie 14 dni od daty podania

informacji do publicznej wiadomoœci, w Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urz¹d

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20,

00-983 Warszawa, tel.: + 22 44-38-678 w godzinach

pracy Urzêdu.

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: 15.11.2019 r.

now¹ ³aŸniê i pierwsz¹ w mieœcie ogrzewalniê

ca³odobow¹. W ten sposób w jednym miejscu

osoba w kryzysie bezdomnoœci otrzyma pomoc

w zaspokojeniu podstawowych potrzeb ¿yciowych.

Placówka mieœci siê w budynku nale¿¹cym do

m.st. Warszawy, koszty remontu i dostosowania

budynku do wymaganych standardów zosta³y

pokryte w pe³ni z bud¿etu m.st. Warszawy

(na inwestycjê przeznaczono ponad 2,9 mln

z³otych). Prowadzenie placówki zosta³o prze-

kazane Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,

która posiada doœwiadczenie w pracy z osobami

w kryzysie bezdomnoœci.
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