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Rodziny Massalskich cz. 4
– kryminalna
Wybory do rad osiedli w SM „Bródno”

Konflikt narasta
W grudniowym wydaniu „Nowej Gazety Praskiej” ukaza³
siê artyku³ o uniewa¿nieniu przez Zarz¹d SM „Bródno”
wyborów do rad osiedli. Ju¿ po publikacji okaza³o siê,
¿e zarz¹d zyska³ dla swojej decyzji sojusznika. Rada
nadzorcza 17 grudnia 2018 r., rozpatruj¹c protest
mieszkañców, przychyli³a siê do decyzji zarz¹du.
W „stanowisku rady nad- cz³onków Spó³dzielni o niezorczej w sprawie wyborów wa¿noœci z mocy prawa
do rad osiedli na kadencjê wyborów do Rad Osiedli na
kadencjê 2018 – 2022”.
2018 – 2022 …” czytamy:
- Dosz³o do kuriozalnej
„… Rada Nadzorcza
stwierdza, ¿e w chwili, kiedy sytuacji, albo zmowy, której
kadencja rad osiedli 2014- celem jest utrzymanie status
2018 trwa³a w chwili zareje- quo w obszarze zarz¹dzania
strowania zmian statutu w spó³dzielni¹ - relacjonuje
Krajowym Rejestrze S¹dowym, cz³onek spó³dzielni pragn¹cy
Zarz¹d Spó³dzielni post¹pi³ pozostaæ anonimowym. - Ta
prawid³owo podejmuj¹c sama rada nadzorcza, która
dzia³ania w celu wykonania „z mocy prawa” zobowi¹zana
postanowieñ obowi¹zuj¹cego jest do sprawowania kontroli
od 30.11.2018 r. znowelizo- i nadzoru nad dzia³alnoœci¹
wanego statutu. Rada Nad- spó³dzielni, toleruje bezprazorcza SM „Bródno” akceptuje wie zarz¹d zebrañ kolonii do
dzia³ania Zarz¹du zarówno koñca III kwarta³u w razie
w sprawie niekontynuowania up³ywu kadencji rady osiedli.
Zebrañ Kolonii jak i nie- W koñcu, bêd¹cy pod presj¹
zw³ocznego poinformowania
dokoñczenie na str. 3

Z regu³y nie zajmujemy siê prywatnymi sprawami czy
sporami rodzinnymi. Jednak ta sprawa jest wyj¹tkowa,
gdy¿ dotyczy nie tylko opisywanej przez nas w historycznym cyklu rodziny, ale tak¿e jednej z najpiêkniejszych
praskich kamienic, wzniesionego ponad 100 lat temu,
s³ynnego „Domu pod sowami”. W paŸdzierniku ubieg³ego
roku, w 18 nr NGP, w oparciu o pozyskane materia³y archiwalne, opublikowaliœmy trzeci¹ czêœæ historii rodziny
Massalskich, bêd¹c¹ uzupe³nieniem publikowanej w 2015
roku rodzinnej sagi lekarzy Wandalina i Jolanty Massalskich,
o losy tej czêœci rodziny, która w wyniku wojennej zawieruchy
znalaz³a siê poza granicami kraju.
Chodzi o Jadwigê z Massal- Brazylii, oraz o jej dzieci:
skich Salsk¹, córkê Witolda Monikê i Witolda Salskich.
Massalskiego, inicjatora buPrzedstawiaj¹c ich losy,
dowy i w³aœciciela „Domu pod przypomnia³am te¿ dzieje
sowami”, siostrê Wandalina, odzyskanej przez rodzinê w
która w czasie wojny praco- 2007 i sprzedanej w 2010
wa³a dla Rz¹du Polskiego w roku kamienicy, która w³aœnie
Londynie, a po wojnie, wraz z zosta³a odrestaurowana i
mê¿em Tadeuszem Salskim, wyremontowana. Jakkolwiek
dzia³aczem Narodowych Si³ remont budynku przedstawia
Zbrojnych, wyjecha³a do wiele do ¿yczenia, pisa³am
o szczêœliwym zakoñczeniu
historii popadaj¹cego w ruinê
STOMATOLOGIA zabytku. Niedawno przyszed³
do redakcji list, który ukaza³
PROMOCJA
sprawê w nieco odmiennym
- wybielanie zêbów
œwietle.
- wype³nienia
„…Po upadku PRL-u, dzieci
Witolda Massalskiego: Jadwiga
- korony porcelanowe
Salska (z domu Massalska,
- protezy elastyczne
ur. 1914 r.) i jej brat Wandalin
- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl

dokoñczenie na str. 5

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

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

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

Praga na urodzinowo
Pierwsza po³owa lutego to tradycyjnie czas wielodniowego œwiêtowania urodzin Pragi, najbardziej warszawskiej
z warszawskich dzielnic. Punktem kulminacyjnym jest
oczywiœcie 10 lutego, czyli rocznica (w tym roku 371.)
nadania Pradze praw miejskich przez króla W³adys³awa IV
z dynastii Wazów.
O moc atrakcji i spo³eczny pozarz¹dowe – Kolekcjonerzy
charakter urodzin, tak bliski Czasu, Towarzystwo Przyjació³
specyfice Pragi, od lat Pragi, Praskie Stowarzyszenie
troszcz¹ siê dzia³aj¹ce na Mieszkañców „Micha³ów”, FunPradze Pó³noc organizacje dacja Zmiana, stowarzyszenie

Metro dojecha³o na stacjê Trocka
Testowy poci¹g metra wjecha³ na nowo wybudowany
wschodni odcinek M2. Tym samym rozpocz¹³ siê etap
kontroli poprawnoœci dzia³ania systemów umo¿liwiaj¹cych
prowadzenie ruchu, które s¹ jedn¹ z ostatnich faz budowy.
W specjalnym przejeŸdzie 29 stycznia uczestniczy³
prezydent Warszawy, Rafa³ Trzaskowski.
Nowo wybudowany odcinek niowe. Ten stan nie wynika
wschodni linii M2 obejmuje jednak z przypadkowego
trzy stacje: Szwedzka, Targó- opóŸnienia, lecz z ustalonego
wek Mieszkaniowy i Trocka. wczeœniej harmonogramu.
Paradoksalnie, w³aœnie ¯eby nie budowaæ olbrzymiego
pierwsza z tych trzech stacji, szybu startowego i nie blonastêpna po Dworcu Wileñ- kowaæ w ten sposób ulicy
skim, stacja Szwedzka, jest Targowej, podjêto decyzjê o
najmniej zaawansowana. tym, ¿e budowa tuneli obyTrwaj¹ tam prace wykoñcze- waæ siê bêdzie od Trockiej

w kierunku stacji Dworzec
Wileñski.
- Wszystkie kluczowe prace
zosta³y wykonane na stacji
Trocka, ¿eby jak najszybciej
zbudowaæ tam szyb startowy,
potrzebny do uruchomienia
maszyn dr¹¿¹cych, które porusza³y siê od strony Trockiej
do Dworca Wileñskiego –
wyjaœnia Mateusz Witczyñski, rzecznik firmy Astaldi,
g³ównego wykonawcy II linii
metra. – Nastêpnie, po dotarciu
na stacjê Szwedzka, zaplecze
dokoñczenie na str. 2

Na Pradze, stowarzyszenie
Gwara Warszawska oraz
Porozumienie dla Pragi - które
bior¹ na siebie ciê¿ar wymyœlenia formu³y urodzin, rozreklamowania inicjatywy i w³¹czenia do niej jak najwiêkszej
liczby lokalnych partnerów
(restauracje i puby, placówki
kultury, inne organizacje). W
dokoñczenie na str. 4
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Metro dojecha³o na stacjê Trocka

dokoñczenie ze str. 1

zwi¹zane z maszynami dr¹¿¹cymi, które jest instalowane
w szybie startowym, zosta³o przeniesione tu na
Szwedzk¹, ¿eby zwolniæ
miejsce w tamtych tunelach
na prace wykoñczeniowe. W
zwi¹zku z tym, ¿e obiekt
Szwedzka by³ najd³u¿ej
zajêty przez infrastrukturê
dr¹¿enia tuneli, prace wykoñczeniowe rozpoczê³y siê tu
najpóŸniej.
Ale i tu, na stacji Szwedzka,
prace s¹ mocno zaawansowane. Jest w pe³ni funkcjonalne torowisko, wykonawcy
korzystaj¹ z docelowego
oœwietlenia, dzia³a te¿ ju¿
docelowa radio³¹cznoœæ. Zainstalowano drzwi, kabiny,
wykonano elewacje œcian.
Trwa uk³adanie posadzki
kamiennej peronu i monta¿
ruchomych schodów.
Stacja Szwedzka to najmniejsza stacja budowanego
odcinka, jeœli chodzi o powierzchniê i przewidywane
potoki pasa¿erskie. Powierzchnia jej zosta³a
ograniczona do minimum, ze
wzglêdu na otaczaj¹ce zabudowania. Na jej rozmiar
wp³ywa równie¿ fakt, ¿e nie
zosta³a wyposa¿ona w ¿aden
dodatkowy obiekt in¿ynierski,
który czêsto przekracza rozmiary samej stacji.
Tak w³aœnie jest w przypadku
Trockiej, która zosta³a wypo-

sa¿ona w obiekt wiêkszy od
siebie samej. Stacja ma ok.
140 m d³ugoœci a do tego
jeszcze ponad 300 m torów
odstawczych. System torów
odstawczych jest równie¿
szerszy o kilkadziesi¹t metrów od samej stacji. To jest
miejsce, gdzie poci¹gi zawracaj¹, oczekuj¹ na wjazd na
liniê, a tak¿e mog¹ podlegaæ
okresowym naprawom.
Równie¿ stacja Targówek
Mieszkaniowy wyposa¿ona
zosta³a w dodatkowy obiekt,
którym jest komora rozjazdu.
Jest to obiekt przygotowany
na okolicznoœæ wprowadzenia ruchu wahad³owego.
Poci¹gi nie mog¹ tu staæ i
oczekiwaæ na wjazd, ale
mog¹ zmieniæ tor. Komora
rozjazdu to obiekt porównywalny gabarytami ze stacj¹
metra. W porównaniu wiêc z
„doposa¿onymi” stacjami
Trocka i Targówek Mieszkaniowy, stacja Szwedzka jest
kameralnym obiektem.
Mimo ¿e prace wykoñczeniowe, szczególnie na stacji
Szwedzka, jeszcze trwaj¹,
przyszed³ czas na kontrolê
sprawnoœci dzia³ania zbudowanych obiektów. W czasie
testów systemów sterowania
ruchem specjalne poci¹gi
poruszaæ siê bêd¹ po nowo
wybudowanym odcinku linii
M2 - tj. tunelem za stacj¹
Dworzec Wileñski, a¿ do torów odstawczych za stacj¹

Trocka. W czasie przejazdów
kontrolowana jest nie tylko
poprawnoœæ dzia³ania wszystkich urz¹dzeñ znajduj¹cych
siê w nowych tunelach i
na stacjach, ale tak¿e ich
wspó³dzia³anie z systemami
pok³adowymi poci¹gów obs³uguj¹cych liniê.
Testy ruchowe s¹ jednym
z ostatnich etapów budowy.
Po ich zakoñczeniu rozpoczn¹ siê ostatnie prace
wykoñczeniowe. Budowa
stacji Szwedzka, Targówek
Mieszkaniowy i Trocka, a
tak¿e ³¹cz¹cych je tuneli,
zakoñczy siê w maju 2019 r.
Wówczas nast¹pi¹ odbiory
techniczne tego odcinka i
rozpocznie siê realizacja
kolejnego, trzeciego odcinka
wschodniej czêœci M2, obejmuj¹cego stacje Zacisze,
Kondratowicza i Bródno.
Prace przygotowawcze w³aœciwie ju¿ siê rozpoczê³y,
bowiem wprowadzono ju¿
pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Aby mieszkañcy
Bródna mogli siê do nich
przyzwyczaiæ, zmiany wprowadzane s¹ etapami, przez
kolejne trzy weekendy lutego.
Na 15-17 lutego drogowcy
przewiduj¹ zamkniêcie
g³ównej arterii osiedla, ulicy
Kondratowicza.
Ruch na tej ulicy bêdzie
przerwany na dwóch odcinkach: Bazyliañska – £abiszyñska (miasto utrzyma

przejazd tramwajów na
Rembieliñskiej oraz dojœcia
do przystanków, na bazarek
i do koœcio³a œw. W³odzimierza) oraz Szpital Bródnowski
– œw. Wincentego (brak przejazdu ul. Malborsk¹, dojazd
do szpitala tylko od strony
ul. Chodeckiej). Na wysokoœci parku Bródnowskiego z
powodu budowy wentylatorni
metra powstanie „przeplotka”
miêdzy jezdniami ul. Kondratowicza z jednym pasem ruchu w ka¿dym kierunku.
Po zamkniêciu ulicy Kondratowicza, g³ówny ruch
przejmie ulica Chodecka i
ulica Matki Teresy z Kalkuty.
Ta ostania jest obecnie
poszerzana, dziêki czemu
mo¿liwe bêdzie wytyczenie
pomiêdzy ulicami Chodeck¹
a œw. Wincentego bus-pasów, przy pozostawieniu
kierowcom samochodów
osobowych po jednym pasie
w ka¿dym kierunku (tak, jak
do tej pory). Dodatkowo,
na skrzy¿owaniu ulic Matki
Teresy z Kalkuty i Chodeckiej
powstanie rondo.
Ponadto pasy dla autobusów (tylko w jednym kierunku) zostan¹ wytyczone tak¿e
na ulicach: Chodeckiej (od
Krasiczyñskiej w kierunku
Matki Teresy z Kalkuty),
£ojewskiej (w kierunku £abiszyñskiej) oraz Wyszogrodzkiej i Bartniczej (w kierunku
P. Wysockiego).
W najwiêkszym skrócie
mo¿na powiedzieæ, ¿e g³ówne
objazdy ulicy Kondratowicza
zostan¹ poprowadzone ulicami: P. Wysockiego – Matki
Teresy z Kalkuty – Gilarska –
Z. Jórskiego do Radzymiñskiej, G³êbocka – L. Kondratowicza – M³odzieñcza, œw.
Wincentego – Borzymowska
– Trocka, ci¹giem Bartnicza
– Wyszogrodzka do Chodeckiej i dalej do £ojewskiej,
a tak¿e ul. Odlewnicz¹
do Marywilskiej i Tras¹
Toruñsk¹.
O wszystkich zmianach w
organizacji ruchu na Bródnie
mo¿na przeczytaæ na stronie
urzêdu miasta:
http://www.um.warszawa.pl/
aktualnosci/budowa-metrana-br-dnie-zmiany-w-ruchudrogowym-i-komunikacjimiejskiej. Jest tam do œci¹gniêcia plik Metro Bródno –
schemat zmian w ruchu.
Utrudnienia na Bródnie
potrwaj¹ 3 lata. Kierowcy
ju¿ siê denerwuj¹, jednak
trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e
tak du¿ej inwestycji nie da
siê zrealizowaæ bez utrudnieñ i zmian, a problemy
bêd¹ tym mniejsze, im lepiej siê z projektowanymi
zmianami zapoznamy. Poza
szeroko prowadzon¹ akcj¹
informacyjn¹ dla mieszkañców, ratusz zapowiedzia³
równie¿ otwarcie specjalnego punktu informacyjnego
przy ulicy Kondratowicza.
Ca³a druga linia metra ma
byæ gotowa w 2023 roku.
Joanna Kiwilszo

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

Obwodnica Œródmieœcia
znów prze³o¿ona
Praga chyba nie doczeka siê odci¹¿enia wiecznie zakorkowanej Targowej. Rafa³ Trzaskowski nie dotrzyma³ s³owa
i od³o¿y³ realizacjê obiecywanej od lat obwodnicy œródmiejskiej
³¹cz¹cej Grochów z Targówkiem na kolejne dwa lata.
Obwodnica wokó³ Pragi bud¿etem i prognoz¹ finansow¹
nale¿y do najpilniejszych miasta Rada Warszawy, lekk¹
inwestycji drogowych w rêk¹ zabra³a 406 mln z³ zaplaWarszawie. Tranzyt przez nowanych na budowê praskiego
prawobrze¿n¹ czêœæ miasta odcinka obwodnicy, ³¹cz¹cego
odbywa siê przez zakorkowane Rondo Wiatraczna z Radzyulice: Targow¹, Wybrze¿e Hel- miñsk¹, i przesunê³a realizacjê
skie i Zabranieck¹. Przebicie tej inwestycji na lata 2023-2024.
siê w godzinach szczytu na
Przesuniêcie budowy obprzyk³ad z Targówka czy wodnicy œródmiejskiej to nie
Bia³o³êki do po³udniowych jedyna zmiana w wieloletniej
dzielnic zabiera du¿o czasu i prognozie finansowej miasta,
nerwów. A wszystko dlatego, jak¹ przeg³osowali radni. Zmiany
¿e od lat nie udaje siê przed³u- dotycz¹ w sumie 30 inwestycji.
¿yæ omijaj¹cej Œródmieœcie Chodzi o to, ¿e jest to ju¿ chyba
trasy o odcinek od Ronda czwarte odsuniêcie w czasie
Wiatraczna do Ronda ¯aba.
wa¿nej dla Pragi i Targówka
Hanna Gronkiewicz-Waltz inwestycji. Rzeczywiœcie, jest
obiecywa³a j¹ we wszystkich ona skomplikowana, bo zak³atrzech swoich kampaniach wy- da blisko 900-metrowy tunel,
borczych, pocz¹wszy od 2006 zaczynaj¹cy siê pod Rondem
roku – zawsze by³o coœ pilniej- Wiatraczna i koñcz¹cy siê pod
szego. Jej nastêpca, Rafa³ Trza- skrzy¿owaniem z ul. Szaserów
skowski, w kampanii wyborczej oraz 800-metrowy wiadukt w
zaliczy³ tê inwestycjê do piêciu stronê Targówka nad torami
priorytetów w swoim programie PKP, a tak¿e kilka du¿ych
(obok m. in. przebudowy skrzy- wêz³ów drogowych.
¿owania alei Wilanowskiej z
Czy¿by pan prezydent i
Dolin¹ S³u¿ewieck¹, ulicy Nowo- radni Warszawy uznali, ¿e
trockiej na Targówku oraz tuneli Praga nie jest warta takiej
pod torami kolejowymi w Rem- inwestycji? Jak zwykle prawobertowie i Weso³ej). Wielokrotnie brze¿na czêœæ stolicy okaza³a
przesuwana, budowa obwodnicy siê mniej wa¿na ni¿ dzielnice
w latach 2021-2022 tym razem na lewym brzegu. Przy okazji
wydawa³a siê byæ pewna.
okaza³o siê te¿, ile warte s¹
Tymczasem 24 stycznia prezydenckie obietnice.
obraduj¹ca nad tegorocznym
Joanna Kiwilszo

Po s¹siedzku

To, co najwa¿niejsze
Nie od dziœ wiadomo, ¿e
procedury trwaj¹. Po zakoñczeniu remontu w listopadzie,
w styczniu wreszcie oficjalnie
otrzymaliœmy klucze do nowego
lokalu Kolonii Œliwice. Ma on
s³u¿yæ nie tylko posiedzeniom
rady kolonii, ale przede
wszystkim staæ siê domem
s¹siedzkim, miejscem realizacji
inicjatyw mieszkañców.
Przeprowadzka uros³a do
rozmiarów sporego przedsiêwziêcia za spraw¹ ksiêgozbioru
biblioteki s¹siedzkiej, która
dzia³a na Œliwicach ju¿ od
trzech lat. Biblioteka, mimo
dy¿urów zaledwie raz w tygodniu, dorobi³a siê grona sta³ych
czytelników, tak¿e za spraw¹
oferowania absolutnych nowoœci
czytelniczych. Umieszczenie
ksiêgozbioru w pozbawionym
wilgoci, ciep³ym pomieszczeniu,
daje szansê na jej dalszy rozwój.
Nowy lokal to wygodniejsze
miejsce na zebrania rady daje ono wreszcie mo¿liwoœæ
udzia³u w spotkaniu wszystkim zainteresowanym. To
wa¿ne dla rozwijania samorz¹dnoœci na tym najni¿szym,
lokalnym szczeblu. S¹dzê jednak,

¿e to biblioteka i to co za
chwilê zadzieje siê w nowym
lokalu za spraw¹ samych
mieszkañców, jest w tym
wszystkim najwa¿niejsze.
Urz¹dzanie lokalu trochê
potrwa. Co tydzieñ spotykamy
siê w ró¿nym sk³adzie, posuwaj¹c adaptacjê pomieszczeñ o krok dalej. Na dziœ nie
ma jeszcze licznika gazu, a
co za tym idzie ogrzewania,
ale mieszkañcy przynosz¹
swoje meble i wyposa¿enie.
O postêpie prac i terminie
otwarcia naszego, ca³kiem
nowego na mapie Pragi Pó³noc,
Domu S¹siedzkiego, bêdziemy
informowaæ.
Karolina Krajewska
przewodnicz¹ca
Rady Kolonii Œliwice

Wybory do rad osiedli w SM „Bródno”

Konflikt narasta
dokoñczenie ze str. 1

spó³dzielców zarz¹d - wprawdzie z opóŸnieniem – na
prze³omie listopada i grudnia
- zwo³uje zebrania kolonii.
Nastêpnie w sytuacji, gdy
wybory przebiegaj¹ nie po
myœli prezesa, pod pretekstem rejestracji nowego
statutu, zarejestrowanego
póŸniej ni¿ zosta³y zwo³ane
zebrania koloni, zarz¹d samowolnie uniewa¿nia uchwa³y
rady nadzorczej i decyzje
podjête przez zebrania kolonii dotycz¹ce wyboru na
now¹ kadencjê cz³onków
rad osiedli. Rada nadzorcza
zamiast stanowczej reakcji,
bezkrytycznie podtrzymuje
stanowisko zarz¹du - uzasadniaj¹c swoje decyzje
formu³¹ „z mocy prawa”.
Bezprawne dzia³ania
Mieszkañcy spó³dzielni
rozczarowani i zbulwersowani
sytuacj¹, wyrazili oburzenie,
protestuj¹c pod siedzib¹ zarz¹du. Spraw¹ zainteresowali
siê radni dzielnicy Targówek
i media, które relacjonowa³y
sprawê uniewa¿nienia wyborów. Na to wszystko prezes
zarz¹du odpowiedzia³ w jednym z wywiadów dla stacji

telewizyjnej, ¿e „zdrowa
logika” nakazuje uznaæ
wybory do rad osiedli za
niewa¿ne, a protestuj¹cych
odes³a³ do s¹du.
Nowo wybrani cz³onkowie
rad osiedli próbuj¹ konfliktow¹ sytuacjê rozwi¹zaæ bez
udzia³u s¹du. W piœmie z 28
stycznia br. do rady nadzorczej przedstawili swoje
stanowisko i za¿¹dali podjêcia dzia³añ, które pozwol¹
zakoñczyæ spór. Czytamy
w nim:
„Wystêpuj¹c jako cz³onkowie Rad Osiedli SM Bródno
wybrani przez Zebrania Kolonii w dniach 26.11.2018r. –
5.12.2018 r. oœwiadczamy,
¿e naszym zdaniem jedynym
organem uprawnionym do
wyboru lub odwo³ania cz³onków Rad Osiedli s¹ Zebrania
Kolonii. Uprawnienie to wynika³o z zapisu §1191 pkt. 3 ust.
1 statutu, wg którego zarz¹d
zwo³a³ Zebrania Kolonii i jest
nadal obowi¹zuj¹ce zgodnie
z §94 pkt. 3 ust. 1 nowego
statutu. Ka¿de z odbytych
Zebrañ Kolonii, na podstawie
przeprowadzonych g³osowañ,
wy³oni³o nowych cz³onków
Rad Osiedli. W momencie

wyboru nowych cz³onków,
zgodnie z zapisem §115 pkt. 1
(obecnie §89 pkt. 1) statutu,
dotychczasowym cz³onkom
Rad Osiedli, z mocy prawa,
wygas³y mandaty – „mandaty cz³onków Rady Osiedla
wygasaj¹ z chwil¹ dokonania
wyboru cz³onków Rady
Osiedla na nastêpna kadencjê”. Fakt rejestracji przez
KRS zmian w statucie nie
powoduje, naszym zdaniem,
uniewa¿nienia wyborów do
Rad Osiedli przeprowadzonych przez organ statutowy
Spó³dzielni, jakim s¹ Zebrania Kolonii. Poniewa¿ zarz¹d
SM Bródno do chwili obecnej
nie przedstawi³ opinii prawnej
upowa¿niaj¹cej go do og³oszenia uniewa¿nienia wyborów cz³onków Rad Osiedli
dokonanych przez Zebrania
Kolonii na now¹ kadencjê,
uznajemy ¿e wybory te s¹
wa¿ne.
Jednoczeœnie ¿¹damy
zwo³ania pozosta³ych trzech
Zebrañ Kolonii, które mia³y
odbyæ siê w dniu 6.12.2018 r.,
w celu wy³onienia wszystkich
cz³onków Rad Osiedli na
now¹ kadencjê.”
W³adze spó³dzielni do dziœ
nie przedstawi³y pisemnej
opinii prawnej upowa¿niaj¹cej
je do kreowania swojego
stanowiska jako dzia³ania
„na mocy prawa” (ipso iure).
Wyst¹pienie prawomocnie

wybranych cz³onków rad
osiedli nale¿y wiêc traktowaæ
jako ostatni¹ szansê Rady
Nadzorczej SM „Bródno”
przywrócenia ³adu prawnego
w spó³dzielni. W innym przypadku, widz¹c niezadowolenie
i determinacjê mieszkañców,
mo¿emy spodziewaæ siê
eskalacji dzia³añ i interwencji
uprawnionych organizacji zewnêtrznych nadzoruj¹cych prace
spó³dzielni mieszkaniowych.
Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e mocno w¹tpliwe
jest przypisanie sobie przez
zarz¹d spó³dzielni, wbrew
zapisom statutu SM „Bródno”, prawa do wydawania
decyzji „na mocy prawa” w
kwestiach le¿¹cych wy³¹cznie w kompetencji zebrañ
kolonii. Zgodnie ze statutem,
zarz¹d mia³ obowi¹zek zwo³aæ
zebrania kolonii do koñca
wrzeœnia 2018 r. – i gdyby tak
zrobi³, nie by³oby problemu.
Statut nie daje zarz¹dowi
¿adnych praw do uniewa¿niania decyzji podjêtych przez
zebrania kolonii, które zosta³y prawomocnie zwo³ane i
przeprowadzone zgodnie ze
statutem i regulaminem. Czy
rada nadzorcza wys³ucha
g³osu wyborców, cz³onków
SM „Bródno” i zechce byæ ich
prawdziwym reprezentantem?
Czas poka¿e.
Krystian Makowski

Wyci¹g ze statutu SM „Bródno”
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Samodzielny Zespó³ Publicznych Zak³adów
Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Pó³noc

zaprasza
mieszkañców Mazowsza,
którzy ukoñczyli 18 lat do udzia³u
w „Programie badañ przesiewowych
w kierunku wykrycia zaka¿enia
wirusem zapalenia w¹troby typu C”
Program realizowany w punktach
pobrañ przychodni SZPZLO Warszawa
Praga Pó³noc przy ulicach:
• Borysa Sawinkowa 5a
• Jagielloñska 34
• Radzymiñska 101/103
• Otwocka 1
Program finansowany ze œrodków Samorz¹du
Województwa Mazowieckiego

Biblioteka przy Kijowskiej
od³o¿ona na pó³kê?
Trzy lata. Dok³adnie tyle czasu up³ynê³o od zlikwidowania
filii praskiej biblioteki publicznej przy ul. Kijowskiej 11.
Biblioteki, która funkcjonowa³a w tym miejscu przez
ponad 40 lat.
Sprawê, która zbulwerso- dzielnicy w ró¿nych wypowiewa³a wielu mieszkañców dziach (prasowych, jak i w
Szmulowizny, ale i Kamionka, oficjalnych odpowiedziach na
dla których by³a to najbli¿sza interpelacje radnych) sugeruj¹,
placówka biblioteczna, opisy- ¿e biblioteka na Kijowsk¹ nie
waliœmy wielokrotnie. Warto wróci. Jednoczeœnie pojawiaj¹
tutaj przypomnieæ przede siê pomys³y stworzenia mulwszystkim dzia³ania miesz- tibiblioteki (?) w rejonie ulicy
kañców osiedla, którzy po £ochowskiej, w budynku z
likwidacji biblioteki nie z³o¿yli zasobu miejskiego. W tej czêœci
broni i jeszcze w 2016 r. wy- Pragi brakuje jednak lokalu
st¹pili do ówczesnych w³adz nadaj¹cego siê w pe³ni do
dzielnicy z wnioskiem o pe³nienia tego typu funkcji.
przeprowadzenie konsultacji Wybudowanie odpowiedniego
spo³ecznych, dotycz¹cych budynku znacz¹co odwlek³oby
funkcjonowania praskiej
sprawê w czasie, byæ mo¿e
biblioteki publicznej. Ta i inne
nawet do koñca kadencji. Taka
inicjatywy spowodowa³y, ¿e
postawa obecnego zarz¹du
sprawa biblioteki by³a ca³y
dziwi, szczególnie, ¿e oznacza
czas ¿ywa i samorz¹dowcy
mocne odciêcie siê od dzia³añ
nie mogli pozostawiæ tematu
poprzedników. Dzia³añ odbiebez odpowiedzi. W 2017 r.
zdominowany przez PiS zarz¹d ranych pozytywnie przez
dzielnicy podj¹³ decyzjê o mieszkañców, szczególnie
stworzeniu przy Kijowskiej osiedla Kijowska. Dziwi równowej placówki. Rozpoczê³y nie¿ milcz¹ca, nie pierwszy
siê negocjacje cenowe z zreszt¹ raz, postawa zarz¹du
RSM Praga (czynsz, co spó³dzielni. Szczególnie, ¿e
wielokrotnie powtarza³a dy- powrót biblioteki na Kijowsk¹
rektorka praskiej biblioteki, by³ oczkiem w g³owie prezeby³ jednym z argumentów na sa Pó³rolniczaka. Powagi
rzecz wyprowadzenia biblio- sprawie dodaje fakt, ¿e wraz
teki z zasobu spó³dzielni), z budow¹ zapowiadanej mulponadto mieszkañcy zostali tibiblioteki przy £ochowskiej
w³¹czeni w proces projekto- RSM mo¿e straciæ kolejn¹
wania nowej placówki. W placówkê biblioteczn¹, przy
2018 r. w bud¿ecie dzielnicy Radzymiñskiej 50.
JO
zosta³y zabezpieczone œrodki
w wysokoœci 400 tys. z³, z
których mia³a zostaæ sfinanwww.ABCK.pl
sowana nowa biblioteka przy
Kijowskiej. W dzielnicowej
- ZARZ¥DZANIE
broszurce poœwiêconej inwe- ADMINISTROWANIE
stycjom na Pradze pojawi³a
- WSPÓLNOTY
siê nawet data jej powrotu:
wrzesieñ 2018 r. Niestety, mimo
- REFERENCJE
up³ywu kolejnych miesiêcy,
- SERWIS TECHNICZNY
sprawa powrotu biblioteki
- KSIEGOWOŒÆ
nie posunê³a siê do przodu
ON-LINE - 24h
nawet o milimetr. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e zrobiono
tel. 530 530 330
krok wstecz. Obecne w³adze
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Praga na urodzinowo
dokoñczenie ze str. 1

inicjatywê zawsze w³¹czaj¹
siê równie¿ pracownicy Muzeum Warszawskiej Pragi.
Odbywaj¹ce siê pod has³em
„Kto handluje, ten ¿yje” tegoroczne urodziny obfitowa³y w
wiele ciekawych inicjatyw. Z
pewnoœci¹ jedn¹ z wa¿niejszych

by³a mo¿liwoœæ zwiedzania
Centrum Edukacji i Historii
Warszawskiej Stra¿y Po¿arnej,
które mieœci siê w dawnych
koszarach stra¿y ogniowej przy
Marcinkowskiego 2. Placówka
wci¹¿ jest w stanie organizacji,
wiêc zwiedzanie podczas urodzin
Pragi by³o jedn¹ z nielicznych

okazji, by zobaczyæ, jak remontowany od wielu lat zabytek
wygl¹da obecnie. W pamiêæ
zapadn¹, nie tylko ze wzglêdu
na poznane s³ówka, warsztaty
gwary warszawskiej, które
odby³y siê w Domu S¹siedzkim
„Moje Szmulki” i Centrum Zarz¹dzania Œwiatem. Do has³a

tegorocznych urodzin nawi¹zywa³y wydarzenia odbywaj¹ce siê
w Muzeum Warszawskiej Pragi:
promocja ksi¹¿ki o Bazarze
Ró¿yckiego pod redakcj¹ Marka
Millera oraz wspólne odœpiewanie
Pradze ¿yczeñ urodzinowych
w towarzystwie Kapeli Praskiej.
Podobnie jak w poprzednich
edycjach, równie¿ w tym roku
nie zabrak³o spacerów. Po
Szmulkach oprowadza³ Krzysztof
Michalski z PSM Micha³ów, a
po Wileñskiej Piotr Stryczyñski
z Towarzystwa Przyjació³ Pragi.
Historiê praskich bazarów i
ulicy Brzeskiej przybli¿ali z
kolei przewodnicy z „Praskiej
Ferajny”. Swoist¹ per³¹ w
koronie tegorocznych urodzin
by³o oprowadzanie przez historyków sztuki z Muzeum
Warszawskiej Pragi po „praskim
Loretto”, czyli zabytkowym
koœciele Matki Bo¿ej Loretañskiej przy ul. Ratuszowej. To
najstarszy zabytek Pragi i
zarazem jedyny budynek pamiêtaj¹cy jej lokacjê. Urodziny
nie koñcz¹ siê 10 lutego. Wiele
inicjatyw odbywaæ siê bêdzie
jeszcze w bie¿¹cym tygodniu.
Dodatkowo organizatorzy zachêcaj¹ do udzia³u w zbiórce
produktów dla grochowskich
kotów. Szczegó³y na stronie
urodzinypragi.pl
JO

Zachowaæ nadwiœlañsk¹ przyrodê
Brzegi Wis³y zostan¹ wkrótce objête projektem ochrony
kluczowych gatunków, które zamieszkuj¹ jej œrodkowy bieg.
To wynik wdra¿ania w ¿ycie dwóch unijnych dyrektyw:
siedliskowej i ptasiej oraz kontynuacja dalszego rozwoju
sieci Natura 2000.

Projekt swoim zasiêgiem
obejmie 32-kilometrowy
odcinek rzeki w granicach
miasta, na terenie nale¿¹cym
do dziewiêciu sto³ecznych
dzielnic: Pragi Pó³noc, Pragi
Po³udnie, Bia³o³êki, Wawra,
Wilanowa, Mokotowa, Œródmieœcia, ¯oliborza i Bielan.
Przedsiêwziêcie jest tym bardziej
wa¿ne i zasadne z punktu widzenia jego realizacji, poniewa¿
obejmuje on rejon, w którym
dochodzi do styku wielkiej
aglomeracji miejskiej z wa¿nym

korytarzem ekologicznym,
wchodz¹cym w sk³ad obszaru
Natura 2000 - dolina Wis³y.
Dziêki tym dzia³aniom mo¿na
bêdzie prowadziæ skuteczn¹
ochronê siedliskow¹ dla oko³o
100 gatunków ptaków. W tym
celu powstan¹ wyspy sta³e i
p³ywaj¹ce, które skutecznie
pozwol¹ chroniæ gniazda i pisklêta, m.in. przed niszcz¹cym
dzia³aniem wód wezbraniowych
rzeki, zw³aszcza w trakcie
przechodzenia gwa³townych
fal powodziowych.

Realizacja tego projektu
bêdzie odbywa³a siê na wielu
p³aszczyznach, które nie ogranicz¹ siê jedynie do ochrony
zagro¿onych wyginiêciem gatunków ptaków - rybitwy rzecznej
i bia³oczelnej, ale równie¿ do
efektywnego ³¹czenia celów
nowoczesnej ochrony przyrody,
ochrony przeciwpowodziowej
oraz szeroko rozumianej rekreacji nad brzegami Wis³y.
To doskona³y przyk³ad na
harmonijne ³¹czenie szeroko
rozumianych celów ochrony
nadwiœlañskiej przyrody, który
niew¹tpliwie przyczyni siê do
ponownego u³o¿enia prawid³owych stosunków na linii miasto-rzeka, w których to czêœæ
ods³oniêtych brzegów Wis³y

bêdzie zarezerwowana wy³¹cznie dla ptaków, a czêœæ - z
odpowiedni¹ infrastruktur¹ i
wyposa¿eniem - bêdzie s³u¿y³a
mieszkañcom stolicy.
W projekcie zastosowane
bêd¹ ponadto nowoczesne rozwi¹zania technologiczne, które
umo¿liwi¹ obserwacjê ptaków z
wybranych punktów poprzez sieæ
kamer cyfrowych, z których transmisja bêdzie powszechnie dostêpna przez Internet, a zasilanie
ca³ego systemu oparte bêdzie
na generatorach wiatrowych.
Ca³kowity koszt przedsiêwziêcia wyniesie 14,6 mln z³,
z czego dofinansowanie z UE
wyniesie 7,17 mln z³.
Tekst i zdjêcia:
Przemys³aw Miller

Dom Kultury Zacisze
ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
13.02-8.05 (œroda) godz. 19.00-21.30 - Kurs szycia na maszynie
dla osób, które chcia³yby opanowaæ podstawy szycia na maszynie
i uszyæ dla siebie coœ niepowtarzalnego, jedynego i oryginalnego
oraz dla tych, które opanowa³y ju¿ podstawy i chc¹ stworzyæ
w³asne projekty. Zapraszamy m³odzie¿ i doros³ych. Op³ata: 470 z³
z w³asn¹ maszyn¹, 580 z³ z maszyn¹ DK Zacisze (12 zajêæ).
15.02 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury - 80 lat Muzeum
Archidiecezji Warszawskiej. W programie: Najcenniejsze
eksponaty w zbiorach, wystawy czasowe, dzia³alnoœæ
edukacyjna i historia MAW. Moderator Bogus³aw Falicki.
Partner Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wstêp wolny.
16.02 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
- Mali Einsteini - temat: Serce na d³oni. Doœwiadczenia i
eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa - godz. 10.00,
II grupa - godz. 11.00, III grupa - godz. 12.00. Op³ata: karnet
50 z³, pojedyncze zajêcia 30 z³.
- Sutasz warsztaty bi¿uterii artystycznej. W programie wykonanie
wisiora lub kolczyków. Warsztaty dla doros³ych i starszej
m³odzie¿y. Godz. 11.00-14.00. Op³ata 90 z³.
- Akwarela dla dzieci 7+. Temat: Malarstwo przypadku.
Godz. 11.00-12.30. Op³ata 25 z³.
16.02 (sobota) - Walentynkowa Domówka. Bilety w cenie
40 z³ do kupienia w kasie DK Zacisze.
17.02 (niedziela) godz. 17.00 - „Tajemnica skarbu na kurzej
nó¿ce” przedstawienie teatralne dla dzieci. Bilet w cenie 10 z³.
17.02 (niedziela) godz. 17.00 - FilmOFFe Zacisze - pokaz filmu
„Kiedy owca staje siê lwem” (When Lambs Become Lions) w
re¿. Jon Kasbe. Po projekcie zapraszamy na spotkanie z Klaudi¹
Kolas¹, absolwentk¹ afrykanistyki, dokumentalistk¹, autork¹
projektu Multicultural Warsaw. Spotkania w ramach Szklanej
Góry MAL. Wspó³organizator: MFFD HumanDoc. Wstêp wolny.
18.02 (poniedzia³ek) godz. 18.15 - Sztuka mówienia „nie” z
czystym sumieniem. Seminarium inspiruj¹ce dla rodziców i
wychowawców. Prowadzi Katarzyna Ga³¹zka. Op³ata 50 z³ (2h).
20.02 (œroda) godz. 17.00 - Podlasko-Mazowiecki Festiwal
Freestyle - Martial Arts - eliminacje warszawskie.
Do 22.02 - Zg³oszenia teatrów m³odzie¿owych do udzia³u
w Przegl¹dzie Teatrów M³odzie¿owych SPOT. Jury: Gra¿yna
Barszczewska, Ewa Domañska i Przemys³aw Wyszyñski.
Termin przegl¹du: 16.03.19.
23.02 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
- Wehiku³ sztuki - temat: Tkanina - artystycznie. Historia sztuki
dla najm³odszych (7-12 lat). Godz. 11.00-13.00. Op³ata 25 z³.
- Mali Einsteini - temat: Chemiluminescencja? 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.
- Ju¿ nie jesteœ jedyny. Warsztaty rodzicielskie o relacji w
rodzeñstwie. Godz. 11.00-13.00. Prowadzi Katarzyna
Ga³¹zka. Op³ata 50 z³.
23.02 (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych.
Wstêp 18 z³, studenci UTW 15 z³.
24.02 (niedziela) godz. 17.00 - „Poza ramami” otwarcie wystawy
Mariusza O³owskiego. Wernisa¿owi towarzyszy koncert Jolanty
Majchrzak i Tadeusza WoŸniaka. Wystawa czynna do 13.03.2019.
24.02 (niedziela) godz. 17.00 - „Gdy ziemia oddycha” koncert
Jolanty Majchrzak i Tadeusza WoŸniaka. Koncert towarzyszy
otwarciu wystawy „Poza ramami”. Obowi¹zuj¹ zaproszenia
i wejœciówki. Wejœciówki do odbioru w kasie DK Zacisze
od 15.02.2019.
25.02 (poniedzia³ek) godz. 12.45 - Twój pomys³ siê liczy!
Spotkanie dotycz¹ce bud¿etu partycypacyjnego 2020.
Masz ciekawy pomys³ na projekt i chcesz zaprezentowaæ go
mieszkañcom Zacisza? Wys³uchamy, doradzimy i podpowiemy,
jak z³o¿yæ wniosek. Wstêp wolny.
25.02 (poniedzia³ek) godz. 18.15 - Doros³y jak latarnia morska.
Seminarium dotyczy m¹drego przewodnictwa doros³ych w
¿yciu dzieci - dla rodziców i wychowawców. Prowadzi Katarzyna
Ga³¹zka. Op³ata 50 z³ (2h).
28.02 (czwartek) godz. 10.00 - Muzykalne serce oddam bal integracyjny dla osób niepe³nosprawnych. Organizatorzy:
Rada Osiedla Zacisze i DK Zacisze.

Co gubi¹ warszawiacy? Gdzie szukaæ i jak odebraæ zguby?
Do sto³ecznego Biura Rzeczy Znalezionych trafia co roku
mnóstwo dokumentów, zegarków, telefonów, liczne portfele,
pieni¹dze, laptopy i czytniki. W 2018 r. zdeponowano w nim
9 700 rzeczy, rok wczeœniej 9 800.
Warszawiacy przynosz¹ bardzo laptopów, 33 aparaty fotograficzró¿ne przedmioty. G³ównie odna- ne i 29 czytników znalezionych
lezione dokumenty, elektronikê, na terenie miasta. Do depozytu
bi¿uteriê, gotówkê oraz torby i trafi³o te¿ 40 pierœcionków, 21
plecaki pozostawione w miej- obr¹czek i 70 ³añcuszków.
scach publicznych. Zdarzaj¹ siê
Przedmioty dostarczane s¹
te¿ doœæ nietypowe znaleziska g³ównie przez sto³eczne kina,
jak przenoœne pianino, wiertarka, centra handlowe, Centrum Nauki
czy gitara. W ubieg³ym roku na Kopernik, Metro Warszawskie,
ul. Dzieln¹ 15 przyniesiono m.in. Lotnisko Chopina oraz policjan557 telefonów, 435 zegarków, 71 tów i stra¿ników miejskich.

Pracownicy Biura Rzeczy
Znalezionych przy ul. Dzielnej
15 staraj¹ siê identyfikowaæ i
poszukiwaæ w³aœcicieli przedmiotów. Kontaktuj¹ siê drog¹
mailow¹ lub dzwoni¹ pod numery telefonów, znajduj¹ce siê na
wizytówkach pozostawionych w
teczkach i dokumentach oraz pod
ostatnio wybierane numery w
telefonach komórkowych, o ile
jest to mo¿liwe.
Niestety, nadal do swoich
pierwotnych w³aœcicieli wraca
zaledwie oko³o 5% rzeczy.

Jak odebraæ rzeczy?
Aby odebraæ zagubione
przedmioty w miejskim biurze
przy ul. Dzielnej nale¿y przedstawiæ dowód zakupu lub inny
dokument poœwiadczaj¹cy
w³asnoœæ. W przypadku, kiedy
jest to niemo¿liwe (np. obr¹czki,
zegarka czy pierœcionka) konieczne bêdzie dok³adne opisanie zguby, wskazanie potencjalnego miejsca zagubienia i
okreœlenie jego cech szczególnych. Nale¿y tak¿e op³aciæ
koszty przechowania i utrzymania

rzeczy oraz poszukiwania
osoby uprawnionej do odbioru.
Rzeczy s¹ przechowywane
przez dwa lata od dnia znalezienia.
Po tym terminie prawo w³asnoœci
przechodzi na znalazcê, o ile odbierze rzecz w wyznaczonym terminie.
W przypadku nieodebrania rzeczy
ich w³aœcicielem staje siê na mocy
art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach
znalezionych m.st. Warszawa.
Gdzie szukaæ?
Og³oszenia na temat zagubionych przedmiotów publikowane
s¹ m.in. w Biuletynie Informacji

Publicznej i na tablicy informacyjnej Biura Rzeczy Znalezionych.
Warszawskie Biuro Rzeczy
Znalezionych zosta³o powo³ane
do ¿ycia 65 lat temu przez Radê
Narodow¹ m.st. Warszawy.
Obecnie znajduje siê w strukturze Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich Urzêdu m.st.
Warszawy. Zasady jego funkcjonowania okreœla m.in. ustawa z
20 lutego 2015 r. o rzeczach
znalezionych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 397 z póŸn. zm.) oraz regulamin dzia³alnoœci Biura Rzeczy Znalezionych (Zarz¹dzenie
nr 284/2017 Prezydenta m.st.
Warszawy z 17 lutego 2017 r.).
W tym roku do biura trafi³o
ju¿ ponad 600 rzeczy.

Rodziny Massalskich cz. 4 - kryminalna
dokoñczenie ze str. 1

Massalski (ur. 1915 r.) wyst¹pili o zwrot kamienicy i za
pomoc¹ adwokata w Warszawie chcieli „zabezpieczyæ”
sprawê dziedziczenia kamienicy dla swoich dzieci, czyli
dla wnucz¹t Witolda Massalskiego: Anny Cendrier i
Moniki Dobrowolskiej, córek
Wandalina oraz Monici i Witolda Salskich, dzieci Jadwigi.
W tamtym okresie (1990 r.)
cudzoziemcy nie mieli prawa
do odzyskiwania maj¹tków
pozostawionych w Polsce.
Wtedy, ani Jadwiga, ani jej
dzieci, Monica i Witold, nie
posiadali jeszcze obywatelstwa polskiego. Nie posiada³a
go równie¿ starsza siostra
Moniki Dobrowolskiej, Anna
Cendrier, która wysz³a za
m¹¿ za Francuza i mieszka³a
na stale we Francji. Monika
Dobrowolska, by³a jedyn¹
osob¹ z m³odszego pokolenia
(to znaczy wnuków Witolda
Massalskiego), która mieszka³a na sta³e w Polsce i mia³a
obywatelstwo polskie.
Po naradzie z adwokatem w
paŸdzierniku 1990 r. Jadwiga,
jej brat Wandalin oraz jego
córka Monika Dobrowolska
zrobili, co nastêpuje:
1 - Jadwiga i Wandalin
sporz¹dzili notarialne pe³nomocnictwo dla Moniki
Dobrowolskiej, ¿eby mog³a
wyst¹piæ o zwrot prawa do
w³asnoœci kamienicy. W 1990
roku Jadwiga mia³a ju¿ 76 lat,
a jej brat - 75.
Pe³nomocnictwo automatycznie wygasa (traci wa¿noœæ)
w przypadku œmierci jednego
z mocodawców, dlatego ¿eby
zabezpieczyæ siê przed tak¹
ewentualnoœci¹:
2 - Wandalin napisa³ pismo
p.t. „Mój testament” dla córki
Moniki Dobrowolskiej, w
sprawie odzyskania kamienicy
przy ul Okrzei 26;
3 - Jadwiga sporz¹dzi³a
podobne pismo p.t. „Mój
testament” celem umo¿liwienia swojej bratanicy Moniki
Dobrowolskiej prowadzenia
dzia³añ urzêdowych na rzecz
odzyskania kamiennicy.
4 - Monika Dobrowolska
napisa³a równoczeœnie zobowi¹zanie o równym podziale
na cztery czêœci wszelkich korzyœci materialnych zwi¹zanych
z ewentualnym przejêciem
praw w³asnoœci kamienicy
„Pod Sowami”, to znaczy:
- 1/4 dla siebie samej:
Monika Dobrowolska,
- 1/4 dla swojej siostry:
Anna Cendrier,
- 1/4 dla swojej kuzynki:
Monica Salski i
- 1/4 dla swojego kuzyna:
Witold Salski.
W marcu 1991 r. Jadwiga
przes³a³a list do swoich dzieci
z kopi¹ tych czterech ww. dokumentów oraz szczegó³owym opisem jej zamiarów dotycz¹cych
prawa do w³asnoœci kamienicy
„Pod Sowami”. W liœcie tym Jadwiga napisa³a równie¿, ¿e ma
pe³ne zaufanie do swojej bratanicy i ¿e Monika Dobrowolska nie
zagarnie wszystkiego dla siebie.

Wandalin Massalski zmar³
w 1996 r. W 2007 r. miasto
odda³o w³asnoœæ kamienicy.
Oficjalnymi spadkobiercami
byli wtedy w równych czêœciach Jadwiga Salski oraz jej
bratanica Monika Dobrowolska.
Do procesu sprzeda¿y
kamienicy nieodzowne by³o
nowe pe³nomocnictwo od
Jadwigi dla Moniki Dobrowolskiej. Takie pe³nomocnictwo
uzyska³ w 2007 r. Witold
Salski od swojej matki w Brazylii i równoczeœnie, przy tej
samej okazji, Jadwiga podpisa³a testament orzekaj¹cy o
spadku kamienicy dla swoich
dzieci, w obecnoœci konsula
RP w Sao Paulo, który potwierdzi³ w³asnorêcznoœæ
podpisu Jadwigi, wówczas
ponad 93-letniej i chorej na
Parkinsona. Podzia³ wed³ug
aktu notarialnego sprzeda¿y mia³
byæ: 1/2 dla Jadwigi Salskiej
a 1/2 dla Moniki Dobrowolskiej.
Do tego momentu kontakt
z Monik¹ Dobrowolsk¹ by³
szczery i otwarty.
W 2011 r. Jadwiga Salska
powa¿nie zachorowa³a i le¿a³a w szpitalu w Sao Paulo.
Rachunki szpitalne przekracza³y sumê 200 000 z³. Wtedy
Witold, syn Jadwigi, poprosi³
kuzynkê o mo¿liwie szybk¹
sprzeda¿ kamienicy, ¿eby
matka mog³a jeszcze za ¿ycia
z tego skorzystaæ. Monika
Dobrowolska twierdzi³a wtedy,
¿e jest kryzys i ¿e bardzo
trudno jest sprzedaæ ten
obiekt. Witold i Monica Salski
mieli ca³kowite zaufanie, ¿e
kuzynka wywi¹¿e siê ze swojego zobowi¹zania z 1990 r.
Niestety, pod koniec 2013 r.
przypadkowo dowiedzieli
siê, ¿e Monika Dobrowolska
kamienicê sprzeda³a ju¿ w
kwietniu 2010 r. i ca³¹ sumê
ze sprzeda¿y zagarnê³a dla
siebie, nie honoruj¹c swojego
zobowi¹zania z 1990 r.
Monika
Dobrowolska
sprzeda³a kamienicê dwa
lata przed œmierci¹ Jadwigi
Salskiej, która zmar³a w Brazylii, 16 marca 2012 r. maj¹c
ponad 98 lat; Anna Cendrier
zmar³a w Pary¿u 28 sierpnia
2012 r. A wiêc Monika Dobrowolska nastêpców prawnych
Jadwigi Salskiej ok³amywa³a
przez prawie 4 lata.
Za to, ¿e nie rozliczy³a
siê ze sprzeda¿y kamienicy
z Jadwig¹ Salski, ani nie
poinformowa³a jej ani jej
nastêpców prawnych, Monika
Dobrowolska zosta³a ukarana prawomocnym wyrokiem
karnym na 3 lata pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu
i 300 000 z³ grzywny.
Natomiast, sprawa spadkowa po Jadwidze Salskiej
trwa nadal, ju¿ prawie 5 lat…”
(nazwisko i adres znane
redakcji)
Poszliœmy tropem informacji zamieszczonych w liœcie i
sprawdziliœmy autentycznoœæ
dokumentów, których kopie
s¹ w posiadaniu redakcji, co
utwierdzi³o nas w przekonaniu
o racji autora listu, a jednoczeœnie wywo³a³o nieweso³e
refleksje.

Cykl „Historia Praskich Rodów” prezentuje bardzo ró¿ne
rodziny: ró¿nego pochodzenia,
o zró¿nicowanym statusie
spo³ecznym. Opisywani s¹ w
nim ludzie wybitni i ogólnie
znani, a tak¿e ci mniej znani,
co nie znaczy, mniej ciekawi.
£¹czy ich jedno: zwi¹zek z
Prag¹. W tym cyklu pragnê³am
pokazaæ ludzi, którzy swoim
¿yciem pozytywnie zapisali
siê w historii prawobrze¿nej
Warszawy. Jak widaæ, niestety,
nie ka¿da historia rodzinna mo¿e
byæ nazwana pozytywn¹. S¹
takie, które kryj¹ w sobie
niesprawiedliwoœæ i konflikty.
Do nich nale¿y równie¿ historia
rodziny Massalskich.

Kiedy na podstawie rozmów z Monik¹ Dobrowolsk¹
opisywa³am w 2015 roku dzieje jej rodziny, nie zdawa³am
sobie sprawy z zagmatwanej
sytuacji prawnej, jaka mia³a miejsce po sprzeda¿y kamienicy
przy Okrzei 26. Moja rozmówczyni poinformowa³a mnie
tylko, ¿e kamienica zosta³a
sprzedana najpierw spó³ce
„Prometeusz”, póŸniej firmie
„Fenix Group”, specjalizuj¹cej
siê w rewitalizacji tego typu
obiektów. Najwa¿niejsze by³o,
¿e kamienica nie popadnie w
ruinê. I rzeczywiœcie, szczêœliwie tak siê nie sta³o.
Natomiast w gruzach leg³y
dobre stosunki rodzinne i

wzajemne zaufanie.
Rodzinagazeta
tego zobowi¹zania
siê nie
nowa
praska
5
mieszkaj¹ca za granic¹ i wywi¹za³a.
niemog¹ca na miejscu doNajbardziej przykry w tej
pilnowaæ swoich interesów, sprawie jest fakt, ¿e Jadwiga
zosta³a oszukana. Fakt ten Salska nie mog³a jeszcze za
zosta³ zreszt¹ przez s¹d ¿ycia skorzystaæ ze swojej
karny stwierdzony, a osoba czêœci tych wp³ywów finansowinna ukarana.
wych, o które zreszt¹ sama
Monika Dobrowolska zo- walczy³a i których u schy³ku
bowi¹za³a siê do podzia³u ¿ycia bardzo potrzebowa³a.
wp³ywów finansowych zwi¹- W³aœnie przez wzgl¹d na
zanych z ewentualnym pamiêæ o niej publikujemy
(wówczas) przejêciem praw ten list i komentarz, mo¿e
w³asnoœci domu przy ul. choæ w niewielkim stopniu
Okrzei 26, ale po rzeczywi- przyczyni¹ siê do oddania
stym przejêciu tych praw i nale¿nej Jadwidze Salskiej
uzyskaniu wp³ywów finan- sprawiedliwoœci.
sowych z ich sprzeda¿y, z
JK

Czy siê uczysz, czy pracujesz
a chcesz dorobiæ
w bran¿y zdrowotnej zadzwoñ - tel. 602 267 377

Zmar³ bródnianin
Nie ¿yje Jan Olszewski, by³y premier Rzeczpospolitej
Polskiej, obroñca opozycjonistów w procesach politycznych
w okresie PRL, wspó³twórca pierwszego statutu „Solidarnoœci”,
uczestnik obrad Okr¹g³ego Sto³u, doradca prezydentów
Lecha Wa³êsy i Lecha Kaczyñskiego, bródnianin.

Jan Olszewski nie ukrywa³
swojego pochodzenia z Nowego Bródna. By³ z niego
dumny. Urodzi³ siê w 1930
roku w rodzinie kolejarza, a
przez matkê spokrewniony
by³ z patronem jednej z praskich ulic, dzia³aczem ruchu
robotniczego, Stefanem
Okrzej¹. W domu przy ulicy
Poborzañskiej 21 spêdzi³
ca³e dzieciñstwo i m³odoœæ.
W czasie wojny dzia³a³ w
dru¿ynie Zawiszy Szarych
Szeregów. Bra³ udzia³ w
Powstaniu Warszawskim.
Po wojnie, jako uczeñ Liceum im. Leopolda Lisa-Kuli
i cz³onek m³odzie¿owego
ko³a PSL na Bródnie, zaanga¿owany by³ w kampaniê
wyborcz¹ Stanis³awa Miko³ajczyka. Po ukoñczeniu
prawa na Uniwersytecie Warszawskim pracowa³ najpierw
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
a nastêpnie w Polskiej Akademii Nauk. Jednoczeœnie
nawi¹za³ wspó³pracê z redakcj¹ s³ynnego czasopisma
„Po prostu”. To wtedy za³o¿y³

sobie, ¿e wszelkimi si³ami
bêdzie d¹¿y³ do powrotu
wolnej Polski, takiej, jak¹
pamiêta³ z dzieciñstwa. Postanowi³ kierowaæ siê w ¿yciu
zasad¹ niegodzenia siê na
z³o i porz¹dek narzucony
Polakom po 1945 roku.
Tej zasadzie by³ wierny
ca³e ¿ycie, broni¹c w latach
60. w procesach politycznych
Melchiora Wañkowicza, Jacka
Kuronia i Karola Modzelewskiego, wspó³tworz¹c w 1975 r.
skierowany do Sejmu „List
59”, protestuj¹cy przeciwko
zmianom w Konstytucji PRL,
uczestnicz¹c w zak³adaniu
Komitetu Obrony Robotników
oraz Ruchu Obrony Praw
Cz³owieka i Obywatela,
wspó³tworz¹c statut NSZZ
„Solidarnoœæ” i wystêpuj¹c w
latach 1984-85 z upowa¿nienia prymasa Józefa Glempa
jako oskar¿yciel posi³kowy
zabójców ksiêdza Jerzego
Popie³uszki.
By³ uczestnikiem rozmów
Okr¹g³ego Sto³u, a w 1990
roku zosta³ wspó³za³o¿ycie-

lem i fundatorem Polskiej
Fundacji Katyñskiej. Po
wst¹pieniu do Porozumienia
Centrum, rozpocz¹³ œcis³¹
wspó³pracê z Lechem Wa³ês¹.
Wspó³tworzy³ program wyborczy przysz³ego prezydenta
i zosta³ cz³onkiem jego
Komitetu Doradczego. Uzyska³ mandat pos³a i pracowa³
w Komisji Konstytucyjnej
Zgromadzenia Narodowego.
W uznaniu zas³ug dla
opozycji antykomunistycznej,
w grudniu 1991 roku Jan
Olszewski zosta³ powo³any
na urz¹d premiera. Jako szef
rz¹du d¹¿y³ do dekomunizacji w Ministerstwie Obrony
Narodowej, Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych, Urzêdzie
Ochrony Pañstwa i Policji. Te
plany napotka³y jednak na
ogromny opór. Jan Olszewski
przysporzy³ sobie w ten sobie wielu wrogów. 4 czerwca
1992 roku jego rz¹d zosta³
obalony.
Wówczas wyst¹pi³ z Porozumienia Centrum i za³o¿y³
Ruch dla Rzeczpospolitej.
Wybrany do Sejmu by³ po-

s³em III i IV kadencji (19972005). Pe³ni³ te¿ funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego
Trybuna³u Stanu, a 10 kwietnia
2006 roku zosta³ doradc¹
prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego.
W 2008 roku rada Polskiej
Fundacji Katyñskiej przyzna³a mu Medal Dnia Pamiêci
Ofiar Zbrodni Katyñskiej. Rok
póŸniej Jan Olszewski zosta³
odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego
Orderem Or³a Bia³ego.
By³ postaci¹ nieszablonow¹
- konsekwentnie trzymaj¹c
siê swoich zasad, które, jak
podkreœla³, wyniós³ z rodzinnego domu na Bródnie,
potrafi³ rozmawiaæ z reprezentantami najró¿niejszych
œrodowisk. Bêd¹c warszawiakiem z prawego brzegu
goœci³ w 2017 r. na ³amach
naszej gazety jako bohater
17. czêœci cyklu „Historia Praskich Rodów”, zatytu³owanej
„Rodzina Olszewskich”. By³
ju¿ wtedy ciê¿ko chory, ale
zgodzi³ siê udzieliæ wywiadu
przez telefon. Te wielogodzinne telefoniczne rozmowy i
jego ciep³y g³os na zawsze
pozostan¹ w naszej pamiêci.
Redakcja

Spo³eczny
6 nowa obserwator
gazeta praska

Bia³o³êcka karuzela

Praga w psich odchodach 2

Przedszkole jednak
nie najwa¿niejsze

Jeden z moich ubieg³orocznych felietonów w ca³oœci poœwiêcony by³ sprawie
wa¿nej z punktu widzenia estetyki przestrzeni, w której ¿yjemy. Choæ sprawa ta
nie jest na pierwszy rzut oka tak wa¿na,
jak prowadzone na Pradze remonty kamienic, w d³u¿szej perspektywie rzutuje
równie negatywnie na odbiór praskiej
przestrzeni, jak w³aœnie sypi¹ce siê elewacje budynków. Chodzi oczywiœcie o psie
odchody, które w iloœci niespotykanej do
tej pory na dobre zagoœci³y na praskich
trawnikach i chodnikach. Na nieszczêœcie
bagatelizuj¹cych problem psich kup,
topniej¹ce œniegi nie rozpuœci³y tego, co
pozostawiaj¹ praskie czworonogi.
Do problemu sprz¹tania po psach wracam równie¿ dlatego, ¿e sam do³¹czy³em
w minionym roku do grona „psiarzy”.
Jedn¹ z pierwszych rzeczy, jakie nabyliœmy, nim pojechaliœmy z ¿on¹ po nasz¹
czworono¿n¹ kole¿ankê do schroniska, by³
zestaw worków na psie odchody. Prawdê
mówi¹c nie wyobra¿aliœmy sobie, by

decyduj¹c siê na psa, nie opiekowaæ siê
nim na 100%. Na 100% oznacza nie tylko,
¿e pies bêdzie zabierany na spacery i dostanie jedzenie, ale równie¿ ¿e bêdziemy
sprz¹taæ to, co pozostawi po sobie. A mimo
œrednich gabarytów nasza Luna (beagle)
potrafi pozostawiæ po sobie naprawdê sporo. Œrednio dwie niespodzianki dziennie,
to daje tygodniowy wynik na poziomie 14,
po miesi¹cu prawie 60, a po roku 720 kup.
Dlaczego tak skrupulatnie to wyliczam?
Ano dlatego, ¿e jeœli w pobli¿u mieszka
np. 10 osób nie sprz¹taj¹cych po swoich
psach, po roku na trawnikach i chodnikach
le¿y ponad 7 tys. psich kup! Teraz ³atwiej
zrozumieæ, dlaczego w przypadku niektórych ulic (moje faworytki to £ochowska,
Siedlecka, In¿ynierska i Stalowa) trudno
przejœæ kilka metrów, by nie natkn¹æ siê
na psie odchody.
Wielu w³aœcicieli psów nic sobie z tego
nie robi, odwracaj¹c g³owê, gdy pies
za³atwia potrzeby fizjologiczne, albo odpowiadaj¹c agresj¹ na pytania, dlaczego

Praski folwark

Diabelskie szczegó³y
Zgodnie z art. 75 Konstytucji RP „w³adze
publiczne prowadz¹ politykê, sprzyjaj¹c¹
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
obywateli, w szczególnoœci przeciwdzia³aj¹
bezdomnoœci, wspieraj¹ rozwój budownictwa
socjalnego oraz popieraj¹ dzia³ania obywateli, zmierzaj¹ce do uzyskania w³asnego
mieszkania”. Konstytucja, nakazuj¹c ustawodawcy ochronê praw lokatorów, podnios³a
zatem obowi¹zek zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych do rangi dobra chronionego konstytucyjnie. W czerwcu 2018 roku
opublikowano nowelizacjê ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie kc, z której niektóre
przepisy wejd¹ w ¿ycie 21 kwietnia br.
Nowelizacja wynika³a m.in z niskiego
stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
osób najubo¿szych oraz z wysokiego deficytu iloœci lokali w stosunku do potrzeb
spo³ecznych. W samej stolicy d³ugie kolejki
oczekuj¹cych na przydzia³ mieszkania s¹

standardem prawie w ka¿dej dzielnicy.
Jako najwa¿niejsze, nowelizacja wyd³u¿y³a
do 31.12.2019 roku mo¿liwoœæ uzyskania
przez mieszkañców prawa do lokalu
zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki przez gminy, w zwi¹zku z koniecznoœci¹ remontu czy te¿ rozbiórki budynku
z zasobu m.st. Warszawy. Zgodnie z
dotychczas obowi¹zuj¹cymi przepisami,
gminy mia³y obowi¹zek zapewnienia
lokalu zamiennego i pokrycia kosztów
przeprowadzki najemcom tylko do koñca
2017 roku. Nowelizacja wywo³a³a jednak
wiele kontrowersji i w¹tpliwoœci. Ca³kowitym
novum jest weryfikacja dochodów najemców lokali komunalnych w czasie trwania
umowy. Najemca bêdzie zobowi¹zany do
sk³adania pisemnej deklaracji. Czêstotliwoœæ weryfikacji i kryteria dochodowe ma
okreœlaæ samodzielnie Rada Warszawy.
Kontrole nie bêd¹ czêstsze ni¿ co 2,5 roku.
W przypadku, gdy œredni miesiêczny

nie sprz¹taj¹ po swoich pupilach. Na
problem nie reaguj¹ równie¿ jednostki samorz¹dowe odpowiedzialne za utrzymanie
czystoœci. Quad z odkurzaczem do sprz¹tania, który dawniej jeŸdzi³ po ulicach Pragi,
od paru lat „gara¿uje” w nieznanym miejscu, akcje grabienia zdarzaj¹ siê pewnie
raz w roku i obejmuj¹ jedynie g³ówne ulice,
a w stawianych masowo przy ulicach i na
skwerach dyspenserach na woreczki tych
ostatnich notorycznie brakuje. Nie widaæ
te¿ stra¿ników miejskich, którzy maj¹
przecie¿ mo¿liwoœæ karania mandatem
osób, które nie sprz¹taj¹ po pieskach.
Skoro wiêc nie mo¿emy w kwestii psich
kup liczyæ na urzêdników, weŸmy sprawy
w swoje rêce. Dos³ownie, zgodnie z has³em
„Twój pies, twoja kupa”. Sprz¹tanie po piesku
nie boli, nie jest mêcz¹ce i nie przynosi
wstydu, co wiem z w³asnego doœwiadczenia.
Jest dowodem odpowiedzialnoœci za czworonoga i troski o inne osoby korzystaj¹ce
ze wspólnej przestrzeni. Infrastruktury do
sprz¹tania na Pradze nie brakuje. Tylko w

dochód w przeliczeniu na osobê przekroczy
kryteria, czynsz zostanie podwy¿szony o
kwotê tej nadwy¿ki. Nie przyjêcie bêdzie
skutkowac rozwi¹zaniem umowy najmu.
Nowy czynsz nie mo¿e przekroczyæ czynszu
rynkowego za dany lokal. Analogicznie
wprowadzono mechanizm obni¿enia
czynszu. W przypadku, gdy w trakcie
obowi¹zywania podwy¿szonego czynszu
najemcy obni¿¹ siê dochody (nast¹pi zmiana
sytuacji materialnej, która nie bêdzie mia³a
charakteru incydentalnego) nie wczeœniej
jednk ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od ostatniej
podwy¿ki, najemca mo¿e wyst¹piæ do
wynajmuj¹cego z wnioskiem o ponowne
ustalenie wysokoœci czynszu. Wprowadzane
zmiany dotycz¹ wy³¹cznie umów najmu,
zawartych po dniu wejœcia w ¿ycie zmian
w ustawie. Nie powinny one mieæ zastosowania do umów najmu obowi¹zuj¹cych
przed dniem wejœcia w ¿ycie. Ale jak zawsze diabe³ tkwi w szczegó³ach. Tam gdzie
nast¹pi zmiana przedmiotu najmu, czyli
zamiana lokali komunalnych, wysiedlenia
z budynków z decyzjami PINB-u, z budynków objêtych Zintegrowanym Programem
Rewitalizacji, czy budynków reprywatyzowa-

Prosto z mostu

Cisi zabójcy
Zapewne ka¿dy, kto przemieszcza siê
w œródmieœciu Warszawy, natkn¹³ siê
ju¿ na le¿¹ce byle gdzie bia³o-zielone
hulajnogi. To nowy biznes w naszym
mieœcie: system elektrycznych hulajnóg do
wynajêcia, wprowadzany przez prywatn¹
kalifornijsk¹ firmê (nie maj¹c¹ ¿adnych
zwi¹zków z w³adzami miasta, inaczej ni¿
np. system rowerów miejskich). W
Warszawie na razie nie przyj¹³ siê tak
szeroko, jak zapewne chcieliby tego
inwestorzy, gdy¿ wystartowa³ pod koniec
paŸdziernika, a zima w naszym klimacie
nie sprzyja jeŸdzie na hulajnodze, nawet
w czasach globalnego ocieplenia. Ju¿ teraz
jest ich jednak niema³o, a z wiosn¹ na
pewno przybêdzie. Elektryczne hulajnogi
stan¹ siê dla innych u¿ytkowników dróg
powa¿nym problemem: zarówno te
je¿d¿¹ce, jak i le¿¹ce.
Prawo o ruchu drogowym nie zezwala
takim pojazdom na poruszanie siê œcie¿kami rowerowymi. Potrzebna jest zmiana
ustawy – chyba niekontrowersyjna, gdy¿
obecnie œcie¿k¹ mo¿e poruszaæ siê rower
z elektrycznym wspomaganiem o takiej
samej jak hulajnoga prêdkoœci maksymalnej,

tj. 25 km/h – no, ale na dziœ nie mog¹.
U¿ytkownicy elektrycznych hulajnóg
powinni wiêc jeŸdziæ ulic¹, ale oczywiœcie
wol¹ chodnik. £ami¹ prawo, podobnie jak
niektórzy rowerzyœci, i s¹ podobnie bezkarni:
nie mo¿na im odebraæ prawa jazdy, bo go
nie maj¹, a policjanci nie kwapi¹ siê do
wlepiania im mandatów do czasu, a¿
spowoduj¹ powa¿niejsz¹ kolizjê. Dla mnie,
spaceruj¹cego chodnikiem z ma³ym
dzieckiem, to cisi zabójcy. Nie s³ychaæ, jak
nadje¿d¿aj¹, a niespodziewane zderzenie
pojazdu o masie 100 kg i prêdkoœci 25 km/h
z dziesiêciokilogramowym drepcz¹cym
dzieckiem daje taki sam efekt, jak uderzenie pêdz¹cego poci¹gu w - wydawa³oby
siê - solidny samochód osobowy.
To nie jedyny k³opot z bia³o-zielonymi
dwukó³kami walaj¹cymi siê pod naszymi
nogami. G³ównym problemem jest ich
g³ówny atut, dziêki któremu mog¹ wygraæ
rywalizacjê z rowerami miejskimi. Otó¿
hulajnogê po u¿yciu - w odró¿nieniu od
roweru - mo¿na porzuciæ w dowolnym
miejscu, np. pod sklepem. Chc¹c zaœ j¹
wypo¿yczyæ, wystarczy sprawdziæ w
aplikacji w telefonie, gdzie wala siê

najbli¿sza wolna - musi zatem byæ gdzieœ
blisko. Warunkiem sukcesu jest wiêc
masowoœæ. A masowo zaleg¹j¹ce na
chodnikach hulajnogi anarchizuj¹
przestrzeñ miejsk¹ znacznie bardziej,
ni¿ nieprawid³owo parkuj¹ce samochody.
Polski Zwi¹zek Niewidomych wyst¹pi³
ju¿ z dramatyczn¹ petycj¹ w tej sprawie.
Dla osób niewidomych i s³abowidz¹cych
pojazdy pozostawiane, gdzie popadnie,
stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia.
Le¿¹ca hulajnoga jest te¿ niewidoczn¹
przeszkod¹ dla pêdz¹cego chodnikiem
- wbrew prawu - rowerzysty. Mimo
wszystko, ¿al cz³owieka.
Maciej Bia³ecki
maciej@bialecki.net.pl

ostatnich latach, m.in. dziêki ni¿ej podpisanemu, na ulicach pojawi³o siê 250
nowych koszy na œmieci i psie odchody
(przypominam, ¿e worki z psimi kupami
mo¿na wrzucaæ równie¿ do zwyk³ych koszy).
Stanê³y te¿ dyspensery na woreczki, informuj¹ce przy okazji o obowi¹zku sprz¹tania.
Potrzeba tylko dobrej woli i przyzwoitoœci,
o co w wielu przypadkach trudno. Wierzê
jednak, ¿e podobnie jak mi, równie¿ innym
posiadaczom psów Praga nie jest obojêtna
i zechc¹ zadbaæ o przestrzeñ Pragi. Przestrzeñ woln¹ od psich kup!
Krzysztof Michalski
Porozumienie dla Pragi
Napisz do autora:
porozumieniedlapragi@gmail.com

Wygl¹da na to, ¿e nowy zarz¹d naszej
dzielnicy, sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli
Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej
oraz ugrupowania Razem dla Bia³o³êki,
zaczyna wycofywaæ siê z przedwyborczych
obietnic. Prezydent Warszawy Rafa³
Trzaskowski wycofa³ siê ju¿ chyba ze
wszystkich, a jak wiadomo przyk³ad
idzie z góry, wiêc nie ma siê co dziwiæ
Na ostatni¹ sesjê rady dzielnicy Bia³o³êka przysz³y m³ode mamy, mieszkanki
Bia³o³êki. Co sk³oni³o je do zajêcia siê
sprawami dzielnicy, skoro w tym okresie z
pewnoœci¹ maj¹ co robiæ i o czym myœleæ?
¯eby zachowaæ maksimum obiektywizmu
powœci¹gam siê od wyra¿enia w³asnego
komentarza i przytaczam pytania, jakie do
nowego zarz¹du skierowa³y m³ode mamy:
1. Dlaczego dzielnica zwleka z zakupem przedszkola, na które w poprzedniej
kadencji zosta³y zabezpieczone œrodki w
wysokoœci 7,5 mln z³?
2. Czy prawd¹ jest, ¿e zarz¹d planuje
z tego zakupu zrezygnowaæ? Przed wyborami obiecano, ¿e przedszkole zostanie
zakupione niezw³ocznie.
3. Dlaczego dzielnica wydaje w tym rejonie kolejne pozwolenia dla deweloperów
na budowê kolejnych bloków?
4. Czy prawd¹ jest, ¿e jedna z placówek
oœwiatowych dla dzieci z Bia³o³êki bêdzie
funkcjonowaæ w trybie na 4 zmiany?

5. Czy prawd¹ jest, ¿e œrodki publiczne zosta³y przeznaczone na prywatne
przedszkole, które teraz decyzj¹ nowego
zarz¹du ma zostaæ zlikwidowane?
Na koniec wypowiedzi dowiadujemy siê
jeszcze, ¿e zarz¹d poprosi³ przyby³e mamy
o „szybki wniosek”. I tu ju¿ pozwolê sobie
na komentarz. Nie bardzo rozumiem
dlaczego, jako w³odarze dzielnicy, zarz¹d
i radni, nie mo¿emy zajmowaæ siê sprawami mieszkañców z nale¿yt¹ uwag¹.
Dlaczego musi to siê odbywaæ w formule
szybkich wniosków? Ale chyba staje siê
to ju¿ regu³¹, ¿e jak jakieœ ugrupowanie
zacznie wspó³pracowaæ z warszawsk¹
Platform¹ Obywatelsk¹, to zaczyna te¿
baæ siê kontaktu z mieszkañcami.
£ukasz Oprawski
szef klubu radnych PiS na Bia³o³êce

Ch³odnym okiem
nych mieszkañcy otrzymaj¹ nowe umowy i
bêd¹ podlegaæ nowym przepisom. Dodatkowo, obecny próg dochodowy na mieszkanie
komunalne w rodzinie wieloosobowej to
kwota 1983,14 bruto, czyli rodzina dwuosobowa o minimalnym uposa¿eniu nie
kwalifikuje siê na lokal komunalny, a nie
staæ jej na zakup mieszkania na wolnym
rynku. Co prawda, opracowanie nowego
projektu uchwa³y Rady Warszawy jest w
planach ratusza, ale termin zakoñczenia
nie jest znany. A czas nagli. Tym bardziej,
¿e dotychczasowa polityka miasta nie rozwi¹zuje problemu wykluczenia, a tempo
wprowadzanych zmian jest nieadekwatne
do potrzeb mieszkañców, co pokazuj¹
za³ozenia programu Mieszkania 2030
(na planowanych 15 tysiêcy „miejskich
mieszkañ” tylko 3000 ratusz przeznaczy
dla osób najbardziej potrzebuj¹cych) oraz
stan techniczny zasobu komunalnego
(dopiero w roku 2030 zminimalizujemy
do zera iloœæ mieszkañ pozbawionych
pomieszczeñ sanitarnych, a 5000 lokali
pozostanie w dalszym ci¹gu bez instalacji
c.o.). Dlatego stowarzyszenia lokatorskie,
zrzeszone w ramach BKDS ds zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych i przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu lokatorów,
w pracach której mam przyjemnoœæ
uczestniczyæ, podejmuj¹ dzia³ania dla
wypracowania realnych i racjonalnych
zasad obrotu lokalami komunalnymi.
Zdiagnozowanie przyczyn, rzetelne
opracowania i analizy, kontruktywne
wnioski, w pe³ni wyspecjalizowana kadra
i odpowiedzialne dzia³ania to dobry
kierunek, który oby znalaz³ zrozumienie
u w³odarzy miasta.
„WyobraŸnia jest wa¿niejsza od wiedzy,
poniewa¿ wiedza jest ograniczona”
– A. Einstein
Ma³gorzata Markowska
Stowarzyszenie Miejski Eksperyment
Mieszkaniowy MEM
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Rekordowy bud¿et
Bud¿et roku 2019 trzeba nazwaæ
rekordowym, bo taki jest. Ju¿ wstêpny
projekt, z którym rada zapoznawa³a siê
w poprzedniej kadencji w listopadzie by³
na poziomie 419 milionów z³otych. Ten
uchwalony w styczniu br. wynosi ju¿ 442,9
miliona i jest prawie o 24 miliony wiêkszy.
Jak przedstawia siê struktura bud¿etu?
Na wydatki bie¿¹ce przewiduje siê prawie
330 milionów z³otych, a na wydatki maj¹tkowe, czyli inwestycyjne, ponad 113 milionów.
Strona dochodowa naszego za³¹cznika nie
zmieni³a siê i miasto oczekuje, ¿e Praga
Pó³noc przyniesie ze swojego maj¹tku 100
milionów do wspólnego bud¿etu miasta,
który wynosi po stronie dochodowej
ponad 17 miliardów z³otych. Jakie s¹ najwa¿niejsze pozycje wydatkowe? W tym
roku najwiêksze s¹ wydatki na gospodarkê
komunaln¹ i ochronê œrodowiska. Ich poziom to 172, 5 miliona z³otych, z czego
po raz pierwszy wydatki inwestycyjne w
tym zadaniu (91 milionów) s¹ wy¿sze od
wydatków bie¿¹cych - 81 milionów. Najwa¿niejsze wydatki inwestycyjne zwi¹zane
s¹ z rewitalizacj¹, na któr¹ przeznaczamy
60 milionów z³otych. To 9 zadañ z obszaru
Szmulowizny i Nowej Pragi. 10 milionów
zaplanowane jest na program ciep³o
sieciowe w budynkach komunalnych.
Mieszcz¹ siê tu projekty, zwi¹zane zarówno
z dokumentacj¹, jak i realizacj¹ zadañ.
Liczba adresów jest pokaŸna. Proces jest
zadaniem ci¹g³ym, roz³o¿onym w latach,
zaplanowanym w Wieloletniej Prognozie
Finansowej niejednokrotnie na okres po
2020 roku, ale trwa i trwa³ bêdzie. Pozosta³e œrodki w tym zadaniu to modernizacje
terenów wewn¹trzosiedlowych i zadania
z bud¿etu partycypacyjnego dotycz¹ce
modernizacji zieleni w parkach, placów
zabaw, skwerów i ma³ej architektury. Wydatki na edukacjê to ponad 140 milionów
z³otych, w tym 12,5 miliona na inwestycje
(gros z tych œrodków poch³onie modernizacja szko³y podstawowej nr 30 na Kawêczyñskiej i budowa kompleksu sportowego

wraz z hal¹ sportow¹ przy szkole podstawowej nr 73 ul. Bia³ostocka 10/18)
spad³y na drugie miejsce w hierarchii.
Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e po raz
pierwszy œrodki do dyspozycji placówek
oœwiaty pokrywaj¹ ju¿ na pocz¹tku roku
zapotrzebowanie placówek. Prawie 70
milionów z³otych planujemy wydatkowaæ
na ochronê zdrowia i pomoc spo³eczn¹.
Najwiêksz¹ pozycj¹ s¹ tu œwiadczenia spo³eczne (500 plus) na rzecz osób fizycznych. Ich
poziom to 26,5 milionów na rzecz prawie
4, 5 tysi¹ca œwiadczeniobiorców. Prawie 5
tysi¹ca osób korzysta tak¿e z innych form
pomocy materialnej - œwiadczeñ spo³ecznych
zasi³ków pomocy w naturze zasi³ków wychowawczych i funduszu alimentacyjnego
realizowanych przez Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej. W tym zadaniu zaplanowana jest
tak¿e budowa ¿³obka. Pozosta³e pozycje
to administracja - 25 milionów, kultura 8,5 miliona, rekreacja sport i turystyka 7,7 miliona, w tym 2,1 miliona modernizacja obiektu DOSiR przy Jagielloñskiej 7,
transport i komunikacja - 2,8 miliona.
Ireneusz Tondera
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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Po nocy
Proszê Szanownych Pañstwa, za m³odu wychowa³a
mnie ulica u zbiegu Dickensa
i Szczêœliwickiej. To by³ koniec
miasta. Dalej nie by³o parku,
tylko tzw. Glinki, a za glinkami
by³a tylko kapusta przez
W³ochy a¿ po Pruszków.
S³owo mafia i mafiozo by³o w
naszej podwórkowych gwarze
³obuziaków kojarzone z celem
i interesem, aliœci z nietykalnoœci¹. Mafii by³o pe³no. Mafiozo nie tyka³ niczego, choæ
rz¹dzi³ ka¿dym g³upkiem lub

s³abym pazernot¹ i op³aca³
dzielnicowego, aby nie widzia³
mafii. Dwa razy mia³em propozycjê, aby do³¹czyæ. Pierwszy
do skoku na Jubilera na Grójeckiej, drugi, by wst¹piæ do
PZPR w liceum za dodatkowy
1 punkt na studia. Odmówi³em,
bo nie by³em, nie jestem i nie
bêdê g³upkiem.
Jaros³aw Kaczyñski oficjalnie
nie jest mafiozem, bo nie tyka
siê g³upków. Kurski, Sellin,
Beata Mazurek, Kempa, panowie Karczewski, Brudziñski,

„Struktury”
Paw³a Zakrzewskiego
Œwiat mikrobiologii oczami artysty – tak mo¿na w kilku
s³owach opisaæ wystawê malarstwa Paw³a Zakrzewskiego,
otwart¹ 8 lutego w Galerii 81 Stopni. Trzeba jeszcze dodaæ,
¿e jest to œwiat kolorowy i pe³en ekspresji, wyra¿aj¹cy
pochwa³ê ¿ycia i radoœæ tworzenia.
Malarstwo Paw³a Zakrzewskiego przypomina ilustracje z
podrêcznika do biologii. Sam artysta mówi, ¿e w szkole najbardziej lubi³ rysowaæ schematy budowy komórki i przekroje
mikroorganizmów. Wystawa zatytu³owana „Struktury”, otwarta
ostatnio w Galerii 81 Stopni, to taki zeszyt do biologii, tyle ¿e
nie ziej¹cy nud¹ precyzyjnie odwzorowywanych detali, lecz
daj¹cy upust niczym nie skrêpowanej wyobraŸni.
- Pawe³ Zakrzewski odmalowuje œwiat komórek w duchu
ekspresjonizmu abstrakcyjnego – napisa³ we wstêpie do
wystawy Kuba Janyst.
Rzeczywiœcie, „Okres godowy gonokoków”, czy „Rozmowy
kokonów” to ekspresjonizm w czystej formie, ale chyba nie
zupe³na abstrakcja. Obrazy Paw³a Zakrzewskiego nie s¹
wy³¹cznie zbiorem kolorowych plam, jednak coœ przedstawiaj¹,
¿ycie wewn¹trzkomórkowe wrêcz w nich kipi.
Malarstwo Paw³a Zakrzewskiego to w ogóle pochwa³a ¿ycia,
mimo ¿e artysta doœwiadczywszy ciê¿kich operacji ortopedycznych, zdaje sobie sprawê z kruchoœci ludzkiego cia³a i mia³by
prawo potraktowaæ temat cielesnoœci pesymistycznie.
- Chodzi³o mi o to, ¿eby pokazaæ pocz¹tek ¿ycia, nie tylko
komórki, ale te¿ pocz¹tek ¿ycia na naszej planecie. St¹d te
mikroorganizmy i pierwotniaki – mówi Pawe³ Zakrzewski. –
Powa¿ny temat, ale podszed³em do niego z humorem.
W swoich pracach wykorzystuje surowce wtórne: zakrêtki
plastikowe, kawa³ki g¹bki, fragmenty plastikowych rurek, przez co
zbli¿a siê do nurtu recyklingowego w sztuce i estetyki street-artu.
Te swego rodzaju asambla¿e nawi¹zuj¹ tak¿e do faktu, ¿e
coraz wiêcej sztucznych czêœci cz³owiek ma w swoim ciele.
- Wykorzystywanie wtórnie ró¿nych materia³ów – sztuka z
odzysku (nie wiem, czy to w³aœciwe s³owo) - jest poci¹gaj¹ce,
bo czêsto materia³y znalezione w workach na œmieci maj¹
pewn¹ urodê plastyczn¹ i pasuj¹ do tematu obrazu – wyjaœnia
artysta. – A jeœli chodzi o sztuczne czêœci w naszym ciele, to
rzeczywiœcie, nied³ugo bêdziemy cyborgami - œmieje siê.
Mimo ciê¿kich doœwiadczeñ malarstwo Paw³a Zakrzewskiego
jest optymistyczne. Cechuje je dzieciêca ciekawoœæ i spontanicznoœæ. Artysta twierdzi, ¿e sztuka powinna cieszyæ twórcê
i sprawiaæ radoœæ odbiorcy. Z ca³¹ pewnoœci¹, obrazy Paw³a
Zakrzewskiego sprawiaj¹ wiele radoœci.
Wystawa „Struktury” w Galerii 81 Stopni przy ul. K³opotowskiego 38, lok. 5, czynna bêdzie do 8 marca 2019,
w czwartki i pi¹tki, w godz. 12.00 – 17.00.
Joanna Kiwilszo

B³aszczak, Macierewicz, Kamiñski, Szyszko, Rydzyk, Szyd³o,
Karski, Terlecki, Kuchciñski,
Czarnecki, Gliñski, Jurgiel, Kowalczyk, Cejrowski, Ziemiec,
Suski, Tomaszewski, Cholecka,
Andruszkiewicz, Duda, Przy³êbski, a i wielu innych wraz
Morawieckimi na koñcu te¿
nie s¹ g³upkami, bo nie nale¿¹
do mafii. Maj¹ mandat i immunitet. P³ac¹ elektoratowi
marne groszê za miskê ry¿u
i za kolejny deficyt bud¿etowy
i za jest dobrze w info. Zdarza
siê nie p³aciæ w ogóle.
Le¿aki. Proszê, zanim
przeczytacie nastêpn¹ linijkê,
proszê o skojarzenie has³a chore byd³o czy nielegalny
ubój w godzinach nocnych.
Manipulacja …. gdzie po nocy
uprawia i sankcjonuje siê
proceder. W Sejmie. Legalnie
nigdzie. Proszê Szanownych
Pañstwa, po nocy chorzy ludzie
uchwalaj¹ chore ustawy, a
weterynarii wszystko co widaæ,
widaæ od 6 rano do 20, za
dnia. Inspekcja weterynaryjna
jest oparta o najzdrowsze
zasady, poniewa¿ tak samo
dobrze chroni zwolenników
Biedronia, Tuska, Kaczyñskiego i Nowackiej. Inspekcja
weterynaryjna, podobnie jak
sanepid s¹ organizacjami
najwy¿szego dobra i bezpieczeñstwa dla nas absolutnie
wszystkich. Afera z tzw. chorym byd³em ma dwie p³aszczyzny. Jedna to ubój sztuk
zdrowych, ale niezdolnych
ruchowo. Ka¿da sztuka byd³a
nie jest traktowana jako byd³o
w pojêciu pejoratywnym ani
politycznym, tylko jako istota
¿ywa i odczuwaj¹ca ból i stres.

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
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

Ka¿de zwierzê dziêki Unii
Europejskiej ma identyfikacjê
w postaci kolczyka i ksi¹¿kê
zabiegów, w tym antybiotykoterapii i karencji do spo¿ycia.
Zanim zostanie skierowana do uboju przechodzi
tzw. badanie przedubojowe
i kontrolê dokumentów chowu.
To, co jest najbardziej okrutne,
to przepêdzanie do œrodków
transportu, a po transporcie
przepêdzanie do miejsca
kaŸni. One wiedz¹, czuj¹, zapachem, biciem, ¿e s¹ skazane na
œmieræ i nie chc¹ iœæ. Wiêc s¹
przepêdzane, czyli zmuszane
biciem pa³kami do wejœcia
tam. Agresja ludzi powoduje
upadki, poœlizgniêcia, z³amania,
rozciêcia skóry. Tak w³aœnie
dochodzi do wypadków. Poniewa¿ nasze wykszta³cenie,
a przede wszystkim wiara,
dopuszczaj¹ ka¿dy poziom
okrucieñstwa to niezdolne do
ruchu z powodu po³amañ lub
zwyk³ego przera¿enia s¹ zaci¹gane si³¹. W ka¿dym przypadku jest to barbarzyñstwo.
Aliœci ka¿de zwierz¹tko, nawet
to po³amane, nie jest chore na
choroby zakaŸne. Przez kilka
miesiêcy pracowa³em w
rzeŸni i og³aszam swoj¹ hipokryzjê, bo choæ przesta³em
badaæ tusze poubojowo to
po 3 latach wegetarianizmu
wróci³em do zjadania miêsa
wczeœniej ¿ywych istot.
Na swoj¹ obronê mam
tylko to, ¿e metabolizm cz³owieka wymaga aminokwasów
egzogennych, czyli pochodzenia zwierzêcego, których
¿aden roœlinny pokarm nie
zast¹pi. Fakt wykorzystywania
rzeŸni do celów przestêpczych, czyli uboju zwierz¹t
chorych powinien skutkowaæ
nalotem policji w kominiarkach
lub bez, bo byle dzielnicowy,
który nie bierze w ³apê wie,
¿e w nocy rzeŸnicy œpi¹. To
dziennikarze maj¹ tropiæ
przestêpców? Wiemy, ¿e
miêso z tych zwierz¹t trafia³o
na sto³y cz³onków Unii Europejskiej, której zasad¹ jest
prawo i przestrzeganie prawa, wzajemne zaufanie do
polskiego miêsa tak jak francuskiego sera czy greckiej
jagniêciny. To kogo ten rz¹d
reprezentuje? Putina?

Kto przygarnie
Lamia czeka na dom ju¿ 3 lata.
Jest przepiêkn¹, d³ugow³os¹
kotk¹. Bardzo lubi byæ blisko
cz³owieka, œpi przytulona.
Uwielbia zabawê wêdk¹. Jest
spokojna i zrównowa¿ona, nie
najlepiej dogaduje siê jednak z
innymi kotami dlatego szukamy
jej domu, gdzie bêdzie jedynaczk¹. Domu niewychodz¹cego
z zabezpieczonymi oknami/
balkonem. Jest zdrowa, wykastrowana. Ma oko³o 8 lat.
Kontakt tel. 600 390 210,
fb Koty Spod Mostu
Maluszki Tomi i Tola
urodzi³y siê przy ruchliwej
Alei Krakowskiej. Maj¹
prawie 4 miesi¹ce, s¹
zdrowe, weso³e i rozbrykane. Szukaj¹ wspólnego
domu niewychodz¹cego.
Kontakt w sprawie adopcji
tel. 600 390 210
fb Koty Spod Mostu
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mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
ANGIELSKI, egzaminy,
matura 609-631-186
US£UGI
AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
• Drzwi antyw³amaniowe

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

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

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

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
KONSERWATOR, z³ota r¹czka
606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,
www.serwis-rtv.waw.pl
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, 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

Darmowe pomiary t³uszczu
i zakwaszenia organizmu.
Poznaj przyczynê.
Najbli¿sze spotkania 14 i 19 lutego.
Zadzwoñ - tel. 602 267 377.

Koniec kopciuchów?
Dzieñ dobry!
Przeczyta³am artyku³ Pana Przemys³awa Millera „Koniec
praskich kopciuchów” i gdybym sama nie wymienia³a pieca
wêglowego na gazowy to artyku³ ten brzmia³by rzeczywiœcie
zachêcaj¹co. Niestety rzeczywistoœæ nie jest taka „ró¿owa” i
mo¿e warto by by³o to nag³oœniæ. Mieszkam na Targówku,
ale bardzo blisko Pragi Pó³noc (nie rozumiem sk¹d te
podzia³y na dzielnice ?) i wymienia³am piec w 2018 roku.
Rzeczywiœcie by³a dop³ata 7 tysiêcy ale:
1. Na wykonanie ca³ej inwestycji musia³am wy³o¿yæ w³asn¹
gotówkê. U mnie by³o to ok 12 tys. + 2,5 tys. za przy³¹cze
gazowe. Mieszkam w prywatnym domu, wiêc koszt pieca z
jego wymian¹ plus koszty pod³¹czenia gazu do budynku. Za
samo przy³¹cze gazowe, które zak³ada gazownia, zap³aci³am
dodatkowe ok. 2,5 tys. z³ (nie mo¿na by³o wliczyæ tego do
kwoty wydatków do dotacji).
2. Ja mia³am ju¿ ca³¹ instalacjê centralnego ogrzewania,
ale jeœli ktoœ u¿ywa³ do tej pory np. kominka czy osobnych
pieców w pomieszczeniach, ca³¹ instalacjê centralnego
ogrzewania (kaloryfery + rury + robocizna) musi wykonaæ na
w³asny koszt, podejrzewam, ¿e niema³y.
3. Poza tym dop³ata nie mog³a przekroczyæ 70% kosztów,
czyli, ¿eby otrzymaæ 7 tys. nale¿a³o okazaæ siê rachunkami
na 10 tys. Za wydane 14,5 tys. równie¿ dosta³am 7 tys. dotacji.
Teraz dla mieszkañców Pragi Pó³noc (dlaczego tylko dla tej
dzielnicy?!) ma byæ zwrot 12 tys. Ale czy to te¿ ma byæ
maksymalnie 70% inwestycji, bo jeœli tak to trzeba bêdzie
wydaæ ponad 17 tys., ¿eby otrzymaæ te 12 tys.
Teraz chyba jasno widaæ, dlaczego w ci¹gu dwóch ostatnich
lat wymieniono zaledwie 300 kopciuchów. Wydaje mi siê, ¿e
te pozorowane dzia³ania, jakim jest dla mnie zwiêkszona
dotacja, nie przyczyni¹ siê zbytnio do wymiany kopciuchów.
Nie dlatego, ¿e ludzie nie chc¹ dbaæ o œrodowisko, ale dlatego,
¿e ich najwyraŸniej na to nie staæ. Mo¿e w³adze Warszawy
powinny wymyœliæ coœ w³aœnie w tym kierunku.
Pozdrawiam, Dorota P³awczyk

Od autora:
Dziêkujê za zainteresowanie moim tekstem w „Nowej
Gazecie Praskiej”.
Niemniej uwa¿am, ¿e adwersarzem niniejszej korespondencji,
tj. szeregu Pani uwag w niej zawartych, powinien byæ warszawski
magistrat w osobie prezydenta R. Trzaskowskiego, osoby, która
posiada ewidentny wp³yw na kwestie, o których Pani pisze.
Moj¹ rol¹ by³o wy³¹cznie przedstawienie skali problemu
i wszystkich faktów z tym zwi¹zanych.
Przemys³aw Miller
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