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Dawna poradnia dla dzieci przy ul. Majowej

Klasyka postêpuj¹cej
dewastacji
Ju¿ kilka razy myœla³am o tym, by zaj¹æ siê tematem
postêpuj¹cej dewastacji budynku dawnej poradni dla dzieci
przy ul. Majowej 4 na Bródnie, ale jakoœ siê nie sk³ada³o.
Zmobilizowa³ mnie list Czytelniczki.
„Szanowna Redakcjo, mo¿e zaniepokojona niszczej¹c¹ kazainteresuje Pañstwa nastêpuj¹cy mienic¹ przy ul. Majowej, która
temat na ³amy gazety? Jestem kiedyœ s³u¿y³a mieszkañcom
jako przychodnia. Od d³u¿szego
czasu opuszczony budynek niszczeje w zastraszaj¹cym tempie,
na dowód czego za³¹czam zdjêcia. Ciekawa jestem, kto jest
gospodarzem tej posesji? Kto
jest odpowiedzialny za taki stan
rzeczy? Jak to jest mo¿liwe, ¿e
jako spo³eczeñstwo, pozwalamy
sobie na tak wielkie marnotrawstwo, nie wspomnê ju¿ o estetyce!
Pozdrawiam serdecznie!
Mieszkanka Bródna
z ul. M. K. Ogiñskiego”
Jak to z poradni¹ by³o?
W przychodni dla dzieci przy ul.
Majowej 4 przyjmowano pacjentów
przez wiele lat. Tak by³o do koñca
maja 2012 roku. Od 1 czerwca
placówka zaczê³a dzia³aæ w wyredokoñczenie na str. 2

Stare Œwidry w nowej ods³onie
Jest szansa, ¿e pozosta³oœci dawnej fabryki domów na
Bia³o³êce przestan¹ straszyæ mieszkañców ulicy Myœliborskiej
i Tarchomina. O tym, co powstanie na ich miejscu i jak bêd¹
w przysz³oœci wygl¹da³y Stare Œwidry dyskutowano 23 lutego
podczas konsultacji spo³ecznych w plenerze, zainicjowanych
przez miasto w ramach projektu „Osiedla Warszawy”.
Projekt „Osiedla Warszawy” mostem im. Marii Sk³odowskiejto trójstronny dialog pomiêdzy Curie, od wschodu ulic¹ Myœlimiastem, prywatnymi inwesto- borsk¹, od zachodu – wa³em
rami oraz stron¹ spo³eczn¹, wiœlanym. Trzeba dodaæ, ¿e
czyli mieszkañcami i organiza- od po³udniowego zachodu
cjami pozarz¹dowymi, zainicjo- granicê tego terenu wyznacza
wany w 2018 roku. Dotyczy obszar Natura 2000.
obszarów, które maj¹ potencja³
To tak¿e jest teren, który
rozwojowy i dobre po³¹czenia dawniej pe³ni³ funkcje przemykomunikacyjne z centrum miasta. s³owe, by³a tu fabryka domów,
Najczêœciej chodzi o zaniedba- której pocz¹tki siêgaj¹ lat 50.
ne tereny poprzemys³owe. W XX wieku. W czasach PRL-u
zesz³ym roku projekt „Osiedla produkowano w niej gotowe
Warszawy” obj¹³ Œliwice oraz elementy œcian i sufitów, co
tereny Portu ¯erañskiego. Teraz pozwala³o na skrócenie czasu
obejmie Stare Œwidry, czyli ob- budowy mieszkañ. Fabryka
szar ograniczony od pó³nocy zosta³a zamkniêta na pocz¹t-

ku lat 90. XX w., kiedy zaczêto
odchodziæ od technologii wielkiej
p³yty. Obecnie w opuszczonym
przez fabrykê miejscu ulokowa³y siê firmy budowlane,
sk³ad kruszywa oraz skup
z³omu i surowców wtórnych.
Co najwa¿niejsze, ten blisko
120-hektarowy teren nale¿y
niemal w ca³oœci do miasta.
Projekt „Osiedla Warszawy”
przewiduje utworzenie tu wielofunkcyjnego osiedla o zró¿nicowanym charakterze wraz z
us³ugami i miejscami pracy. Ze
wzglêdu na sytuacjê w³asnoœciow¹ (znacz¹cy i scalony zespó³
miejski) jest to jeden z g³ównych
terenów w Warszawie, pozwalaj¹cy na realizacjê takiego
za³o¿enia, którego celem jest
budownictwo publiczne: TBS-y,
dokoñczenie na str. 3

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)

Nareszcie nowe
21 lutego zaprezentowano dzia³aj¹ce na Pradze Pó³noc od
koñca stycznia nowe przedszkole przy ul. Wrzesiñskiej 10.
Zapewnia ono edukacjê i opiekê 150 dzieciom.
Przedstawicielom mediów Zadbano o bezpieczeñstwo
oraz samorz¹du, w tym za- obiektu, instaluj¹c monitoring.
rz¹dowi dzielnicy i radnym
Tak¿e z zewn¹trz budynek
rz¹dz¹cej koalicji PO-SLD- przedszkola wygl¹da nowoKocham Pragê, przedszkolaki czeœnie, wpisuj¹c siê w wizaprezentowa³y program doczny tak¿e w samorz¹dzie
artystyczny oraz oprowadzi³y warszawskim trend budowy
goœci po przytulnych salach obiektów edukacyjnych w oparciu
nowego przedszkola.
o nowatorskie rozwi¹zania.
Nowoczesny, dwupiêtrowy
Na Pradze Pó³noc to pierwbudynek mieœci nie tylko sale sze nowe przedszkole od 40
dydaktyczne, ale tak¿e sto³ówkê lat, a przy tym zrealizowane
z kuchni¹ czy salê gimna- si³ami dzielnicy. Odwiedzaj¹cy
styczn¹. W piwnicy znajduje je prezydent Rafa³ Trzaskowski
siê m. in. wielofunkcyjna sala obieca³ przy tej okazji do 2023 r.
przeznaczona na zajêcia ga- budowê 19 przedszkoli oraz
stronomiczne, laboratoryjne,
dokoñczenie na str. 3
plastyczne czy majsterkowania,
z mo¿liwoœci¹ zamiany w kino.
STOMATOLOGIA
Dziêki windzie i pochylni zapewniono dostêpnoœæ osobom
PROMOCJA
z niepe³nosprawnoœciami.
- wybielanie zêbów
Nowatorsko w takim obiekcie
potraktowano te¿ sam dach,
- wype³nienia
pokrywaj¹c go traw¹ i ustawia- korony porcelanowe
j¹c donice z krzewami. Latem
- protezy elastyczne
bêdzie mo¿na korzystaæ z
ustawionych tam ³awek. Zbior- protezy szkieletowe
nik retencyjny na sp³ywaj¹c¹
ul. Jagielloñska 3
z dachu deszczówkê zapewni
wodê do podlewania zieleni.
tel. 22 619-99-99
Niekonwencjonalny jest te¿
509-878-869
plac zabaw, gdzie oprócz traponiedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
dycyjnej piaskownicy, znalaz³
www.dentysta-praga.pl
siê m.in. labirynt z krzewów,
zadaszona wie¿a, czy karuzela.
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Klasyka postêpuj¹cej dewastacji
dokoñczenie ze str. 1

montowanym budynku przy
ul. Poborzañskiej 6 jako Poradnia
Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla
Dzieci w nowo otwartej Przychodni
Rejonowo-Specjalistycznej. Jak
informowa³ „Kwartalnik Pacjenta”,
poradniê przy ul. Majowej zamkniêto po kilkudziesiêciu latach z powodu z³ych warunków lokalowych.
Przy Poborzañskiej wydzielono
du¿¹ powierzchniê na parterze
m.in. z czêœci¹ dla dzieci zdrowych
i chorych i gabinetem zabiegowym.
Poradnia w nowym miejscu, ju¿
prawie siedem lat, zapewnia
podstawow¹ i specjalistyczn¹
opiekê zdrowotn¹.
Z Majowej do nowej placówki
przeszed³ ca³y personel: pielêgniarki i lekarze. Przeniesiono te¿
kartotekê, dziêki czemu karty
wszystkich dzieci i historie choroby
s¹ dostêpne w nowej poradni.
Opuszczony budynek, pocz¹tkowo po prostu zamkniêty,
z roku na rok coraz bardziej
niszcza³ i nadal podupada.
W³asnoœæ prywatna
– To ju¿ nie nasza sprawa, nie
administrujemy tym budynkiem,

to w³asnoœæ prywatna – mówi
Marcin Jakubowski, dyrektor
Samodzielnego Zespo³u Publicznych Zak³adów Lecznictwa
Otwartego (SZPZLO) Warszawa
– Targówek, w którego strukturze
by³a Majowa 4. – Wystosowa³em
wniosek do Biura Ewidencji
Gruntów i Budynków urzêdu
miasta o wykreœlenie SZPZLO
jako zarz¹dcy i w ubieg³ym roku
zosta³o to uwzglêdnione.
Jak wyjaœnia dyr. Jakubowski,
wczeœniej próbowa³ przekazaæ
w³aœcicielom budynek, co siê nie
uda³o. W zwi¹zku z czym wypowiedzia³ wszystkie umowy zwi¹zane z korzystaniem z mediów.
Z w³aœcicielami trudno siê
porozumieæ. Jak dowiedzia³am
siê w Zak³adzie Gospodarowania
Nieruchomoœciami Targówka,
spadkobierców jest 40. Prawdopodobnie maj¹ problem z dogadaniem siê. A budynek niszczeje. Ale to w³asnoœæ prywatna,
czyli œwiêtoœæ. Nic nikomu do
tego. Poza w³aœcicielami.
Oddane w ramach zwrotu
– Budynek zosta³ przekazany
w ramach zwrotu i obecnie

niczego nie mo¿emy zrobiæ –
t³umaczy Rafa³ Lasota,
rzecznik prasowy Targówka. –
Wiem, ¿e sprawa jest w s¹dzie
i nie wiadomo, jak siê zakoñczy. Spadkobiercy mog¹ zrzec
siê spadku. Czekamy na zakoñczenie sprawy, co powinno
nast¹piæ za miesi¹c.
Jak widaæ, w tej chwili jest
pat. W³asnoœæ, to w³asnoœæ.
Po pierwsze, nikt nie ma
prawa wchodziæ na teren
posesji; a po drugie z publicznych pieniêdzy urz¹d – nawet,

gdyby móg³ – nie bêdzie remontowa³ prywatnej kamienicy.
To, ¿e budynek od dawna jest
u¿ytkowany przez ró¿ne osoby,
to inna sprawa. To nielegalne,
ale nikogo to nie obchodzi. Jak
widaæ nawet w³aœcicieli, którzy
w ¿aden sposób nie zabezpieczyli domu. Dewastacja postêpuje. Kolejne okna s¹ wybijane,
powiêkszaj¹ siê dziury w dachu,
przybywa wulgarnych napisów,
przybywa wokó³ œmieci. NajwyraŸniej w³aœcicielom to nie
przeszkadza. I tak niszczeje, i
pewnie siê rozpadnie, kolejna
kamienica na Bródnie. Skoro
nikt nie reaguje na dewastacjê,
to znaczy, ¿e wolno…
Tekst i foto:
Jolanta Zientek-Varga

VI sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Sprawy oœwiatowe, drogowe i osobowe
Typowe dla Bia³o³êki problemy przepe³nionych szkó³ i
wymagaj¹cych remontu ulic zdominowa³y VI sesjê Rady
Dzielnicy. Poznaliœmy te¿ now¹ radn¹ oraz przedstawicieli
Rady Dzielnicy do Bia³o³êckiej Rady Seniorów.
W zwi¹zku z rezygnacj¹ Dzielnicy Ilony £¹ckiej (KO),
Piotra Smoczyñskiego z funkcji porz¹dek obrad siê zmieni³.
radnego i wygaszeniem jego
Na wniosek radnego Waldemandatu, wiêkszoœæ punktów mara Roszaka, ze wzglêdu na
porz¹dku obrad Rady stanowi³o obecnoœæ sporej iloœci zainteresouzupe³nianie sk³adu osobowego wanych mieszkañców, prze³o¿ono
komisji, w których pracowa³. „Wolne wnioski i sprawy ró¿ne”
Jednak zaraz po przyjêciu z punktu 16 do punktu nr 3.
przez przewodnicz¹cego Rady
Wyst¹pi³y przedstawicielki
Dzielnicy Bia³o³êka, Piotra rady rodziców Szko³y PodstaJaworskiego, œlubowania od wowej nr 118 przy ul. Leszwchodz¹cej w nastêpstwie czynowej 5, przedstawiaj¹c
Piotra Smoczyñskiego do Rady trudn¹ sytuacjê ucz¹cych siê

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

Wybieg Praski
Na praskich ulicach dziej¹ siê cuda – rozkwitaj¹ prawdziwe
talenty. W Galerii Wileñskiej mo¿na ogl¹daæ fotografie zrobione
przez dzieci i m³odzie¿, podopiecznych fundacji „Twoja Pasja”.
Otwarta 21 lutego w Galerii Wileñskiej wystawa zatytu³owana
„Wybieg Praski” to seria zdjêæ - owoc trzymiesiêcznej wspó³pracy dzieci
i m³odzie¿y z praskich szkó³ z Akademi¹ Rozwoju Pasji, zorganizowanej przez Fundacjê „Twoja Pasja” w ramach projektu Nowa Baza.
Celem dzia³aj¹cej przy ulicy Korsaka 1 fundacji jest pomaganie
dzieciom w odnalezieniu w³asnej drogi, odkrywaniu pasji i
talentów, aby mog³y robiæ w ¿yciu to, co kochaj¹.
- W praskich kamienicach dziej¹ siê cuda – mówi prezes
Fundacji „Twoja Pasja”, Anna Schmidt. – Mo¿e jest i patologia,
ale wystarczy wyci¹gn¹æ pomocn¹ d³oñ, a odkryje siê skarby.
W fundacji „Twoja Pasja” dzieci znajduj¹ pomoc i realne wsparcie
zarówno w ¿yciu codziennym, jak i w sytuacjach kryzysowych, kiedy na
przyk³ad wyrzucone z domu, nie maj¹ dok¹d pójœæ. W fundacji, w klubie
Dobre Flow znajduj¹ przyjazny œwiat i ludzi, z którymi czuj¹ siê dobrze.
W to m¹dre pomaganie w³¹czy³a siê te¿ Galeria Wileñska i
udostêpni³a swoj¹ przestrzeñ dla m³odych fotografów. Zaprezentowano zdjêcia bardzo ró¿norodne, zrobione na praskich
ulicach, w ró¿nych sytuacjach, mo¿e nie wszystkie wybitne, ale
przede wszystkim szczere, pozbawione sztucznoœci.
- Dzieci i m³odzie¿ fotografowa³y to, co im najbli¿sze, wychwytuj¹c
jednoczeœnie osobisty i niepowtarzalny klimat warszawskiej
Pragi – mówi³a Marta Chojnacka, dyrektor Galerii Wileñskiej,
otwieraj¹c wystawê. – Takie talenty nale¿y wspieraæ.
Otwarcie wystawy na poziomie 1 Galerii Wileñskiej uœwietni³ wystêp
m³odzie¿y z fundacji „Twoja Pasja”. Wyœpiewana i wytañczona energia
z pewnoœci¹ udzieli³a siê widzom. A m³odzi podopieczni fundacji udowodnili, ¿e to co robi¹ - robi¹ z pasj¹.
Joanna Kiwilszo

tam dzieci. Obecny budynek
szkolny, projektowany na 150
uczniów, ju¿ jest za ciasny, a we
wrzeœniu, jeœli nie zostanie oddany nowy obiekt przy Myœliborskiej, bêdzie musia³ pomieœciæ
500 uczniów. Przedstawicielki
rady rodziców zaapelowa³y do
radnych, aby do³o¿yli wszelkich
starañ, ¿eby nie by³o opóŸnieñ
w budowie nowej szko³y.
Aktualnie Szko³a Podstawowa
nr 118 posiada dwie lokalizacje:
przy Leszczynowej 5 i przy Myœliborskiej 25. Dotychczas dzieci
ucz¹ siê w budynku przy ul. Leszczynowej 5, poniewa¿ obiekt przy
ul. Myœliborskiej jest ca³y czas w
budowie. Jak dowiedzieliœmy siê
od rzeczniczki Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka, Marzeny Gawkowskiej, opóŸnienia w oddaniu nowego budynku by³y spowodowane problemami finansowymi
pierwszego wykonawcy, spó³ki
Dorbud. W wyniku przetargu zosta³ wybrany nowy wykonawca,
który teraz koñczy inwestycjê.
Zastêpca burmistrza, Izabela
Zi¹tek zapewni³a rodziców, ¿e
inwestycje oœwiatowe na Bia³o³êce traktowane s¹ priorytetowo
i uspokoi³a, ¿e tym razem opóŸnienia nie bêdzie. Drugi zastêpca
burmistrza, Jan Mackiewicz
doda³, ¿e prace postêpuj¹ w
dobrym tempie, wykonawca
w³aœnie zaczyna ogrzewanie
obiektu, tak aby od 1 wrzeœnia
dzieci z tego rejonu mog³y rozpocz¹æ naukê w nowej placówce.
W kolejnym punkcie „Wolnych
wniosków” jeden z mieszkañców
przedstawi³ film pt. „Mehoffera,
zapomniana ulica”, którego celem
mia³o byæ przekonanie radnych o
koniecznoœci gruntownego remontu ulicy Mehoffera. S¹ ku
temu specjalne przes³anki, bowiem w zwi¹zku z zak³adaniem
kanalizacji na odcinku od Modliñskiej do Papieskiej i tak bêdzie
zrywana nawierzchnia. Jest wiêc
okazja, aby przebudowaæ ulicê
Mehoffera raz a dobrze.
Trzeba przyznaæ, ¿e film zrobi³ na obecnych wstrz¹saj¹ce
wra¿enie. W takt smutnej, pra-

wie ¿a³obnej muzyki, zobaczyliœmy jakiœ ma³omiasteczkowy
koszmar: dziurawy asfalt, krzywe krawê¿niki, brak chodnika po
pó³nocnej stronie ulicy, s³abo
oznakowane przejœcia dla pieszych i brak zieleni, a tak¿e pas
drogowy nielegalnie zajmowany
przez dziwaczne konstrukcje,
zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu
(okaza³o siê, ¿e to reklamy sk³adów materia³ów budowlanych).
Pierwszy z ponurej wizji
otrz¹sn¹³ siê radny Roszak.
Przyzna³, co prawda, ¿e ulicê
Mehoffera trzeba poprawiæ, ale
zwróci³ te¿ uwagê, ¿e na Zielonej Bia³o³êce s¹ ulice, które
w ogóle nie maj¹ chodnika, a
ich mieszkañcy z pewnoœci¹
cieszyliby siê z takiej ulicy,
jak Mehoffera. Mimo tej uwagi
radni postanowili pos³aæ film
do ZDM-u, który na razie nie
planuje remontu Mehoffera,
zas³aniaj¹c siê brakiem œrodków.
Po za³atwieniu „Wolnych
wniosków” radni przeszli do
uzupe³nienia sk³adu osobowego Komisji Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego, Komisji Ochrony
Œrodowiska oraz Komisji
Oœwiaty, Kultury i Sportu. We
wszystkich tych trzech przypadkach, w sk³ad wy¿ej wymienionych komisji wesz³a
radna Ilona £¹cka. Cz³onkiem
Komisji Mieszkaniowej zosta³
radny Bartosz D¹browa.
Jednym z ostatnich punktów
porz¹dku obrad VI sesji Rady
Dzielnicy Bia³o³êka by³ wybór
przedstawicieli Rady Dzielnicy
Bia³o³êka do Bia³o³êckiej Rady
Seniorów. 19 g³osami wybrani
zostali, jedyni zreszt¹, przedstawieni przez radn¹ Annê
Myœliwsk¹ (KO) kandydaci,
Wies³awa Maj, wieloletnia
nauczycielka, a nastêpnie
dyrektorka Ogrodu Jordanowskiego na Saskiej Kêpie, oraz
Jerzy Szewczak, politolog,
przewodnicz¹cy Osiedla „Poraje” na Tarchominie, cz³onek
rady nadzorczej RSM „Praga”.
JK

Po s¹siedzku

Kopciuchy i co dalej?
Miasto podjê³o walkê z miejskimi
kopciuchami, deklaruj¹c wymianê
wszystkich pieców opalanych
wêglem, znajduj¹cych siê w zasobach miejskich w ci¹gu roku. To
s³uszne, ale mocno spóŸnione
dzia³anie. Warto pamiêtaæ, ¿e
oprócz naszego zdrowia, wa¿ne s¹
tak¿e portfele osób, którym takie
zmiany miasto bêdzie fundowaæ.
Na Pradze Pó³noc gros dzia³añ
kierowanych jest na pod³¹czanie
kolejnych kamienic do sieci ciep³owniczej. I s³usznie. Jednak nie
wszêdzie tak siê dzieje. Tam,
gdzie pod³¹czenia nie s¹ na razie
przewidziane, jak Œliwice, najproœciej zast¹piæ piece wêglowe
ogrzewaniem elektrycznym. Tymczasem jest ono stosunkowo tanie w instalacji, natomiast bardzo
drogie w u¿ytkowaniu. Ostatnio
jedna z lokatorek wyst¹pi³a o usuniêcie kopciuchów, czyli pieców
wêglowych, którymi dot¹d ogrzewa mieszkanie. W pierwszym
odruchu ZGN przyzna³ jej tanie i
szybkie w instalacji grzejniki elektryczne. Gdyby siê od takiej decyzji
nie odwo³a³a, dwie schorowane
kobiety by³yby zdane na wsparcie
rodziny w ponoszeniu kosztów
takiego ogrzewania lokalu. Uda³o
siê, bêd¹ mia³y ogrzewanie gazowe, ale to wymaga od urzêdu
znacznie wiêkszych kosztów na
poprowadzenie instalacji grzewczej,
instalacjê nowego kot³a, a przedtem wykonanie i zatwierdzenie
projektu tej instalacji. Ju¿ pewnie
nie tej zimy, ale mo¿e w nowym
okresie grzewczym, powietrze w
okolicy bêdzie dziêki temu nieco
czyœciejsze, a komfort ¿ycia
mieszkanek siê podniesie. Czy
tym sposobem w rok uda siê wyeliminowaæ wszystkie kopciuchy?
W¹tpiê.
W Warszawie, jak policzono,
jest oko³o 15 tysiêcy kopciuchów, w
tym co dziesi¹ty nale¿y do miasta.
Dlatego planowane s¹ zmiany w
uchwale rady miasta, dotycz¹cej
dofinansowania inwestycji ekologicznych. Dofinansowanie, w tym
w zmianê sposobu ogrzewania
nieruchomoœci, mog¹ otrzymaæ

zarówno osoby prywatne, jak
wspólnoty, spó³dzielnie, stowarzyszenia i fundacje. Zmiany maj¹
polegaæ na uproszczeniu formularzy oraz uwzglêdnieniu w kwocie
dotacji wszystkich kosztów, tak¿e na projekt i instalacjê. Zwiêkszone maj¹ byæ tak¿e niektóre
kwoty, np. na pod³¹czenie paneli
s³onecznych osoby fizyczne
mog¹ otrzymaæ 15 tys. z³, zaœ
wspólnoty do 40 tys. Projekt
uchwa³y jest obecnie konsultowany
przez ró¿ne komórki w urzêdzie
miasta. Zapewne wkrótce poznamy
jego szczegó³y.
Jednak warszawiaków, coraz
bardziej œwiadomych wp³ywu
smogu na swoje zdrowie i ¿ycie,
dotychczasowe tempo zmian nie
satysfakcjonuje. Co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza w
stolicy umiera nawet 3 tysi¹ce
osób. Na ró¿nych portalach pojawiaj¹ siê petycje do w³adz
Warszawy, apeluj¹ce, jak ostatnia
- o „oddech dla Warszawy”. Jej autor
domaga siê m.in. wprowadzenia
zakazu wykorzystywania paliw
sta³ych (wêgla i drewna) na terenie Warszawy. Podobny zakaz
bêdzie obowi¹zywa³ od jesieni w
Krakowie. Warto te¿ pamiêtaæ, ze
za zanieczyszczenie powietrza w
Warszawie w ponad 60% odpowiada
ruch samochodów, co niedawno
potwierdzi³ raport NIK. A wiêc podejmowane przez miasto dzia³ania
musz¹ byæ znacznie bardziej kompleksowe ni¿ tylko eliminowanie
kopciuchów, czyli tzw. niskiej emisji. Odwagi, szanowni urzêdnicy.
Karolina Krajewska
przewodnicz¹ca
Rady Kolonii Œliwice

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (j.t.
Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dalej zwanej k.p.a.
oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1945),
Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia
o wydaniu decyzji Nr 04/CP/T/2019 z dnia 01 marca 2019 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na zmianie sposobu u¿ytkowania
lokalu us³ugowego na parterze budynku mieszkalnego
wielorodzinnego ul. Dalanowska 46 na cele oœwiatowe
(sale lekcyjne szkó³ podstawowych z programem
towarzysz¹cym – filie istniej¹cych publicznych szkó³
podstawowych) na terenie dzia³ki nr ew. 48 z obrêbu 4-10-02
przy ul. Dalanowskiej w Dzielnicy Targówek w Warszawie
Pouczenie:
Strony postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹
ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Targówek, Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-679
w godzinach pracy Urzêdu.
Stronom postêpowania s³u¿y prawo do wniesienia odwo³ania
od decyzji do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego,
za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê.
Odwo³anie mo¿na sk³adaæ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, osobiœcie lub za
poœrednictwem operatora pocztowego, w terminie 14 dni
od dnia dorêczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie
z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie czternastu dni od dnia, w którym nast¹pi³o
publiczne obwieszczenie.

Stare Œwidry
w nowej ods³onie
dokoñczenie ze str. 1

mieszkania na wynajem, z us³ugami i terenami zieleni, obs³ugiwane przez transport zbiorowy.
Na zorganizowany 23 lutego w
ramach konsultacji spo³ecznych
spacer po Starych Œwidrach
przysz³a du¿a grupa okolicznych mieszkañców i spo³eczników miejskich. Okaza³o siê,
¿e ludzie nie chc¹ ju¿ kolejnych
bloków. Boj¹ siê zw³aszcza gêstej zabudowy deweloperskiej.
Chc¹ terenów zielonych i rekreacyjnych, a tak¿e przebudowy
w¹skiej i niebezpiecznej ulicy
Myœliborskiej.
- Niedaleko buduje siê szko³a,
ju¿ funkcjonuje nowe, du¿e
przedszkole, a my boimy siê

przeprowadzaæ do niego
dzieci – powiedzia³a jedna z
uczestniczek spaceru.
Prowadz¹cy konsultacje,
architekt Monika Arczyñska i
urbanista £ukasz Pancewicz z
gdañskiego studia projektowego A2P2 zapewniali, ¿e 120 ha
to du¿y teren, gdzie jest doœæ
miejsca i na mieszkania i na
zieleñ, a warunkiem rozpoczêcia
prac jest poszerzenie ulicy
Myœliborskiej. Projekt przewiduje te¿ wiêksz¹ iloœæ miejsc
postojowych, ni¿ projektowano
do tej pory. Gwarancj¹ i niepowtarzaln¹ szans¹ na stworzenie
tu sensownego miejsca do
¿ycia, jest fakt, ¿e w³aœcicielem
tak du¿ego terenu jest miasto.

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

Nareszcie nowe
dokoñczenie ze str. 1

14 szkó³ w ca³ej Warszawie.
Wydaje siê pewne, ¿e w obliczu wzrostu liczby mieszkañ w
wyniku intensywnej zabudowy
deweloperskiej, znajd¹ siê one
tak¿e na Pradze Pó³noc.
Koszt inwestycji przy
Wrzesiñskiej to 7,4 mln z³.

Trochê szkoda, ¿e nie uda³o
siê tego projektu zrealizowaæ
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Nietrudno
przewidzieæ, ¿e nowoczesne
przedszkole bêdzie s³u¿y³o
g³ównie nowym mieszkañcom
zabudowuj¹cego siê Portu
Praskiego.
Kr.

Podczas zorganizowanego
po spacerze w budynku
szko³y podstawowej przy
ul. Leszczynowej warsztatu
dyskusyjnego pojawi³y siê
jednak pytania, czy czasem
miasto nie zechce sprzedaæ
czêœci gruntu deweloperom.
- Wiemy, ¿e miasto zamierza realizowaæ ten projekt w
oparciu o spó³ki miejskie –
odpowiedzia³a Monika Arczyñska. – Jest taka mo¿liwoœæ, ¿e
miasto wejdzie we wspó³pracê z deweloperem, ale ju¿ w
fazie realizacji projektu.
Rewitalizacja Starych Œwidrów to koncepcja dalekiej
przysz³oœci. Na razie wnioski
z procesu konsultacyjnego
pos³u¿¹ jako wytyczne dla
za³o¿eñ opracowywanego
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, a w nastêpnym
etapie - jako wytyczne dla
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
14 marca w godz. 18.0020.00 w Biurze Architektury i
Planowania Przestrzennego
przy ul. Marsza³kowskiej 77/79,
odbêdzie siê warsztat weryfikacyjny, czyli prezentacja i analiza
stworzonej koncepcji urbanistycznej nowych Starych Œwidrów.
Joanna Kiwilszo
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Obchody Narodowego Dnia Pamiêci
„¯o³nierzy Wyklêtych”
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1 marca 2019 r. na terenie Dzielnicy Praga-Pó³noc odby³y
siê obchody Narodowego Dnia Pamiêci „¯o³nierzy Wyklêtych”
organizowane przez Urz¹d Dzielnicy we wspó³pracy
z Towarzystwem Mi³oœników Polskiej Tradycji i Kultury.

Wydarzenie, w którym
udzia³ wziêli samorz¹dowcy,
uczniowie praskich szkó³ z
pocztami sztandarowymi oraz
mieszkañcy, rozpoczê³o siê
przemarszem szlakiem miejsc
kaŸni Polaków walcz¹cych w
podziemiu antykomunistycznym.
G³ówna czêœæ uroczystoœci
odby³a siê o godzinie 16:00 na
ul. Strzeleckiej 8 przed tablic¹
upamiêtniaj¹c¹ ofiary re¿imu
komunistycznego wiêzione,
torturowane i mordowane
przez funkcjonariuszy NKWD
i WUBP w latach 1944-1948.
Obchody poprzedzone zosta³y
krótk¹ inscenizacj¹ historyczn¹
nawi¹zuj¹c¹ do wydarzeñ z

19 maja 1946 roku w Koœcierzynie, kiedy to ¯o³nierze
Niez³omni „odbili” wiêŸnia,

¿o³nierza Wo³yñskiej Brygady Armii Krajowej, z Urzêdu
Bezpieczeñstwa Publicznego.
Podczas uroczystoœci zaproszeni goœcie wyg³osili
krótkie przemówienia, a nastêpnie oficer Wojska Polskiego odczyta³ Apel Pamiêci.
PóŸniej przedstawiciele lokalnych organizacji oraz w³adz
dzielnicy, pan Jacek Wachowicz, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy oraz zastêpcy
burmistrza dzielnicy pan
Dariusz Wolke i pan Dariusz
Kacprzak z³o¿yli wieñce pod
pami¹tkow¹ tablic¹. Na zakoñczenie mieszkañcy wspólnie
zapalili znicze w kolorach
bia³o-czerwonych.
Zwieñczeniem obchodów
by³a Msza œwiêta odprawiona w
intencji „¯o³nierzy Wyklêtych” w
Katedrze œw. Micha³a Archanio³a i œw. Floriana Mêczennika
przy ul. Floriañskiej 3.
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Skarby praskich kamienic
Nie codziennie trafia siê taka okazja: 16 lutego, w ramach
obchodów 371 urodzin Pragi, podczas spaceru z przewodnikami, mo¿na by³o zajrzeæ za bramy praskich kamienic
i przekonaæ siê, co kryj¹ ich klatki schodowe.

Historia w okrutny sposób
obesz³a siê z warszawskimi kamienicami. W lewobrze¿nej czêœci
miasta wojnê przetrwa³o nieca³e 30 procent domów. PóŸniej
rozebrano jeszcze wiele z tych,
które mo¿na by³o odbudowaæ.
Na ich miejscu zbudowano nowe
osiedla. Na Pradze jest inaczej.
Tu tkanka miejska pozosta³a
w³aœciwie nienaruszona. Ale jest
inny problem – wieloletnie zaniedbanie. Wspania³e, secesyjne i
modernistyczne kamienice
niszczej¹. Trawi¹ je tajemnicze
po¿ary, pustosz¹ nieodpowiedzialne remonty. Ci¹gle jednak
za bramami praskich kamienic
kryj¹ siê prawdziwe skarby.
W ramach obchodów 371 urodzin
Pragi, Towarzystwo Przyjació³
Pragi i Fundacja Hereditas,
która zajmuje siê inwentaryzacj¹
i dokumentacj¹ dawnego warszawskiego budownictwa,
zorganizowa³y spacer szlakiem
detalu architektonicznego klatek
schodowych kamienic Pragi.
Program by³ bardzo bogaty –
przewidywa³ kamienice zlokalizowane przy ulicach: Targowej,
Jagielloñskiej, K³opotowskiego,
Stalowej, Ma³ej, Strzeleckiej i
Œrodkowej. Uda³o siê zrealizowaæ tylko niewielk¹ czêœæ tego
planu. A wszystko z powodu
wielkiej iloœci chêtnych do podziwiania praskiej architektury.
Zainteresowanie projektem
przeros³o organizatorów. Niemal
setka ludzi na raz nie mieœci³a
siê na w¹skich klatkach schodowych. Trzeba by³o dzieliæ siê na
grupy. To wyd³u¿y³o czas zwiedzania. W efekcie spacer ograniczy³ siê do szeœciu kamienic
w rejonie ulicy Targowej. Pod
przewodnictwem Moniki Weso³owskiej, Adriana Sobieszczañskiego i Piotra Stryczyñskiego
podziwialiœmy secesyjne i modernistyczne elewacje, ozdobne
balkony, przejazdy bramne, a¿urowe schody, kute kraty i balustrady kamienic przy Targowej
15, 41, 59, K³opotowskiego 38,
oraz Targowej 61 i 84.
Spacer rozpocz¹³ siê od zwiedzania budynku przy Targowej 15.
Ta monumentalna 6-piêtrowa
kamienica w kszta³cie litery H
powsta³a w 1928 roku wed³ug
projektu znanego warszawskiego
architekta Juliusza Nagórskiego.
Mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e
przed 1939 rokiem, ozdobiona
detalami architektonicznymi w
stylu art deco kamienica by³a
najbardziej luksusowym domem na
ulicy Targowej. Do wykoñczenia
elewacji budynku u¿yto bardzo
popularnej w tym okresie szarej
ceg³y cementowej. Kamienica
przetrwa³a wojnê w stosunkowo
dobrym stanie. Niestety, w latach
60. przeprowadzono du¿y remont, w trakcie którego skuto
ozdobn¹ elewacjê i zamontowano nowe windy.

Du¿o ciekawsza, jeœli chodzi
o detale architektoniczne, jest
kamienica przy Targowej 41.
Nie wiemy, kto by³ projektantem
tego czteropiêtrowego budynku,
wzniesionego w 1913 roku dla
¿ydowskiego milionera, Henryka
Welta, jednego z cz³onków za³o¿ycieli Towarzystwa Akcyjnego
Fabryki Produktów Chemicznych
„Praga”, która mieœci³a siê przy
Szwedzkiej 26. Czteropiêtrowa,
wczesno modernistyczna kamienica prezentuje siê wspaniale.
Rozdzielone kolumnami okna
otrzyma³y misternie zdobione,
sztukatorskie oprawy, a nad
wszystkim dominuje zwieñczony
belwederkiem naro¿nik. Najciekawsze rzeczy kryje jednak wy³o¿ony bia³¹ glazur¹ przejazd
bramny. Wœród bia³ych p³ytek odnajdujemy te¿ kafle malowane,
tworz¹ce 4 wiejskie pejza¿e: dwa
utrzymane w tonacji jesiennozimowej i dwa – w letniej.
Kolejna kamienica, z wejœciem
od K³opotowskiego 38, poszczyciæ siê mo¿e chyba najpiêkniejsz¹ spiraln¹ klatk¹ schodow¹
w Warszawie. ¯eliwne schody z

secesyjn¹ kwiatow¹ balustrad¹
licz¹ 81 stopni. Nie jest to zreszt¹
jedyna klatka schodowa w tym
domu, zbudowanym w latach
1905-1914 dla Izraela Halbera.
S¹ tam 3 klatki reprezentacyjne i
3 kuchenne, wszystkie z tzw.
dusz¹, czyli miejscem niezagospodarowanym w œrodku.
Przejazd bramny z ³adnymi
kasetonami, podwórko-studnia i
a¿urowe ¿eliwne schody z kut¹
balustrad¹ to atuty, dla których
warto odwiedziæ nastêpny budynek, przy Targowej 59. Natomiast numer dalej, w kamienicy
przy Targowej 61, wybudowanej na
pocz¹tku XX wieku dla kupca
Samuela Bergsona, starszego
brata prezesa gminy ¿ydowskiej,
Micha³a Bergsona, zachowa³a
siê oryginalna drewniana
skrzynka pocztowa z nazwiskami lokatorów oraz majolikowe
ozdoby w przejeŸdzie bramnym.

Wszystkie podziwiane do tej
pory detale bledn¹ jednak wobec
przepychu ostatniej z przewidzianych w trakcie spaceru Targow¹
kamienic. Aby do niej dotrzeæ
trzeba przejœæ na drug¹ stronê
ulicy i min¹æ monumentalny
gmach Dyrekcji Okrêgowej PKP.
Do kamienicy przy Targowej
84, bo o niej mowa, wejœæ mo¿na
jedynie przez podwórko s¹siedniego domu przy Targowej 80/82,
gdy¿ ozdobna brama, ze wzglêdu na stan dewastacji, zosta³a na
sta³e zamkniêta. Wystrój tutejszej
klatki schodowej i przejazdu
bramnego nie ma sobie równych
na ca³ej Pradze. Wœród gipsowych sztukaterii, na wspornikach
³ukowych podzia³ów przejazdu
pyszni¹ siê barokowe pulchne
amorki, a obramowanego kolumnami wejœcia na klatkê schodow¹
strzeg¹ rzeŸbione nimfy. Wzrok
wchodz¹cych po schodach goœci
przykuwaj¹ malowid³a na plafonach, przedstawiaj¹ce nagie
postacie kobiece. Eklektyczna
kamienica powsta³a w 1904 roku,

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)
oraz 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),
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w
m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5,
02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 16 stycznia 2019 r., w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie sieci wodoci¹gowej w drodze dojazdowej do
ul. Ostródzkiej na dz. nr ew. 35/13, 36/2, 35/7(cz.), 52(cz.) z
obrêbu 4-16-35 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje
uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania
zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale,
ul. Modliñska 197. Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po
up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Du¿e zmiany w rejonie Szwedzkiej
Prze³om stycznia i lutego, to okres intensywnej dyskusji o
zagospodarowaniu poprzemys³owego obszaru Pragi-Pó³noc
po³o¿onego w trójk¹cie miêdzy ulic¹ Szwedzk¹, Alej¹ Solidarnoœci
oraz lini¹ kolejow¹ gdañsko-legionowsk¹. W ramach prowadzonego
przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzêdu
Miasta projektu „Osiedla Warszawy” mieszkañcy, inwestorzy,
samorz¹dowcy i w³aœciciele nieruchomoœci mogli sk³adaæ uwagi
dotycz¹ce zagospodarowania tego terenu – najpierw w formie
mailowej, a w tygodniu 18-22 lutego uczestnicz¹c w spotkaniach
warsztatowych prowadzonych w formule charrette. Taka formu³a pozwala na zebranie w jednym miejscu wa¿nych aktorów
procesu (urzêdników, w³aœcicieli terenu, inwestorów, aktywnych
mieszkañców) i wypracowanie konkretnych propozycji i zaleceñ
dotycz¹cych danego obszaru.
W przypadku rejonu ulicy budowa metra (stacja Szwedzka)
Szwedzkiej g³ównymi interesa- oraz stacji PKP Targówek (na
riuszami procesu s¹ inwestorzy koñcu ul. Stalowej), a tak¿e
prywatni (Bohema, Uczelnia wci¹¿ odk³adana w czasie buWarszawska), Miejskie Zak³ady dowa obwodnicy œródmieœcia
Autobusowe (ze wzglêdu na te- (odcinek Rondo Wiatraczna – Ronren zajezdni autobusowej), a do ¯aba). Przy tym ca³y obszar natak¿e Tesco, w³aœciciel hiper- dal nie jest objêty miejscowym
marketu w rejonie Al. Solidarno- planem zagospodarowania
œci. Licz¹cy blisko 38 ha teren przestrzennego, pomimo ¿e
ju¿ dziœ poddawany jest inten- prace nad jego opracowaniem
sywnym zmianom. Zabytkowe rozpoczê³y siê w 2005 r.
tereny poprzemys³owe dawnej
Podczas warsztatów ich
praskiej stalowni oraz fabryki uczestnicy zwracali uwagê na
Pollena s¹ rewitalizowane z szereg kwestii, które nale¿y
przeznaczeniem na zabudowê uwzglêdniæ projektuj¹c zmiany
mieszkaniow¹ i us³ugow¹. w rejonie ulicy Szwedzkiej. JedObszar zajezdni MZA miasto nym z g³ównych postulatów
równie¿ planuje przeznaczyæ by³o stworzenie nowego obszapod zabudowê mieszkaniow¹ ru zieleni zwartej. Projektanci
(mieszkania komunalne, TBS). zaproponowali zagospodaroNiepewna jest równie¿ przy- wanie ponad 5 ha na zieleñ, w
sz³oœæ rejonu Tesco, ze wzglêdu tym stworzenie parku linearnego
na ró¿ne plany brytyjskiej sieci w ci¹gu dawnej bocznicy koleodnoœnie polskiego rynku. Na jowej oraz centralnego skweru
powy¿sze dzia³ania nak³adaj¹ miêdzy ulicami Strzeleck¹ i
siê inwestycje infrastrukturalne: Szwedzk¹. Innym postulatem

by³o odpowiednie powi¹zanie
ca³ego obszaru z infrastruktur¹
drogow¹, przy jednoczesnym
zastosowaniu ograniczeñ dla
ruchu ko³owego. Ponadto
uczestnicy spotkañ zwracali
uwagê na koniecznoœæ wygospodarowania terenów pod
us³ugi edukacyjno-rekreacyjne
(przedszkole, szko³a, kompleks
sportowy) oraz zdrowotne
(przychodnia). W zakresie dzia³añ
miastotwórczych zg³oszony
zosta³ równie¿ pomys³ stworzenia placu miejskiego w rejonie
stacji metra Szwedzka.
Efektem prac bêdzie przygotowanie ca³oœciowej koncepcji
zagospodarowania terenów w
rejonie ul. Szwedzkiej, która ma
byæ gotowa póŸn¹ wiosn¹.
Konsultacje dotycz¹ce rejonu ul. Szwedzkiej, to drugi po
ubieg³orocznych warsztatach
dla FSO partycypacyjny projekt
w ramach „Osiedli Warszawy”
na Pradze-Pó³noc. W przysz³oœci, zgodnie z informacjami
podawanymi w materia³ach informacyjnych BAiPP, podobne
dzia³ania maj¹ obj¹æ jeszcze
rejon Portu Praskiego (którego
intensywna zabudowa trwa od
wielu lat, pomimo braku planu
miejscowego, o czym pisaliœmy
kilka razy na ³amach NGP).
Wiêcej informacji o projekcie
„Osiedla Warszawy” dostêpnych
jest na stronie internetowej:
http://architektura.um.warszawa.pl/
osiedla-warszawy
M.

dekoracje utrzymane s¹ w stylu
baroku œl¹skiego.
W³aœciciel kamienicy, Adolf
Dybicz, pochodzi³ ze Œl¹ska, st¹d
jego zami³owanie do barokowego
przepychu. Podczas wojny kamienica niewiele ucierpia³a. Prawdziw¹ klêsk¹ dla niej okaza³ siê
dopiero pierwszy du¿y remont,
przeprowadzony pod koniec lat
60. Zburzono wtedy malowany
strop na ostatnim piêtrze nad
klatk¹ schodow¹. Zniknê³y te¿
kryszta³owe lampy z bramy i
klatki schodowej, jak równie¿
mosiê¿ne uchwyty do mocowania
dywanów ze stopni schodów. W
bramie zaœ zdjêto czêœæ ok³adziny
z ró¿owego marmuru, zastêpuj¹c
j¹ olejn¹ farb¹. Kolejne zagro¿enia
przynios³a budowa metra.
Wtedy, po latach zaniedbañ,
zaczêto wreszcie niezbêdne re-

monty. Z tytu³u niezwyk³ych zabytkowych walorów budynku uzyskano dotacjê z Urzêdu Miasta za
poœrednictwem Biura Sto³ecznego
Konserwatora Zabytków. Pozwoli³o
to na wzmocnienie fundamentów,
stropów czwartego piêtra oraz odnowienie balkonów. To oczywiœcie
kropla w morzu potrzeb, miejmy
nadziejê, ¿e prace rewitalizacyjne przywróc¹ wkrótce blask tej
niezwyk³ej kamienicy.
Na tym zakoñczy³ siê spacer
szlakiem detalu architektonicznego klatek schodowych praskich
kamienic. Zabrak³o czasu na odkrywanie skarbów architektury
Nowej Pragi, czyli ulic Stalowej,
Strzeleckiej, Ma³ej i Œrodkowej.
Organizatorzy zapewniaj¹, ¿e druga
czêœæ projektu zostanie zrealizowana w niedalekiej przysz³oœci.
Joanna Kiwilszo

Dom Kultury Zacisze
ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
8.03 (pi¹tek) godz. 11.00 - Dzieñ Kobiet z Klubem Ludzi Kultury.
W programie: Galeria Wspania³ych Warszawianek (pokaz slajdów),
Kr¹g Kobiet Kreatywnych (debata uczestniczek). Moderator Bogus³aw
Falicki. Wstêp wolny. Spotkanie w ramach Szklanej Góry MAL.
9.03 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Sztuka z woskiem – malarskie monotypie. Warsztaty z artyst¹
dla dzieci i m³odzie¿y 9-15 lat. Godz. 10.00-12.30. Udzia³ bezp³atny
– zapisy od 26.02.2019. Warsztaty realizowane w ramach
projektu „Dzieciaki nie p³ac¹” – Bud¿et Partycypacyjny 2019.
* Mali Einsteini – temat: Alternatywne zastosowanie ziemniaka.
Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa
– godz. 10, II grupa – godz. 11, III grupa – godz. 12. Op³ata 30 z³.
* Dzieñ Kobiet – spraw sobie przyjemnoœæ i zrób bukiet. Warsztaty
florystyczne – kobieca i subtelna kompozycja z ¿ywych kwiatów.
Godz. 12.00-14.00. Op³ata 70 z³. Zapisy do 6.03.2019.
9.03 (sobota) godz. 14.00 - „Piêkna ja” Dzieñ Kobiet w Spódnicy.
Co sprawia, ¿e kobieta jest piêkna? garœæ porad oraz muzyczna
niespodzianka. Obowi¹zuj¹ zapisy przez stronê internetow¹
www.zacisze.waw.pl. Organizator: Stowarzyszenie Targówek
w Spódnicy. Wspó³organizator: Dom Kultury Zacisze.
11.03 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Muzyczny prezent od
solistów DK Zacisze dla studentów UTW DK Zacisze z okazji
Miêdzynarodowego Dnia Kobiet.
11.03 (poniedzia³ek) godz. 18.15 - Dziecko w szkole. Jak
wspieraæ dziecko w systemie edukacji. Seminarium dla rodziców.
Prowadzi Katarzyna Ga³¹zka. Op³ata 50 z³ (2h).
16.03 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Wehiku³ sztuki – temat: Plakat. Historia sztuki dla najm³odszych
(7-12 lat). Godz. 11.00-13.00. Op³ata 25 z³.
16.03 (sobota) - Przegl¹d Teatrów Amatorskich SPOT. Wstêp wolny
na spektakle. Harmonogram prezentacji na www.zacisze.waw.pl.
16.03 (sobota) - Plakat teatralny i filmowy – wystawa plakatów
z kolekcji Sylwestra Marzocha.
17.03 (niedziela) godz. 17.00 - „Barwy muzyki ¿ydowskiej”
koncert dla dzieci. Wstêp wolny. Realizacja w ramach projektu
„Dzieciaki nie p³ac¹” – Bud¿et Partycypacyjny 2019. Wejœciówki
do odbioru od 2.03.2019 w kasie DK Zacisze.
18.03 (poniedzia³ek) godz. 18.15 - Mamo, a czy ty masz siusiaka?
Warsztaty o rozwoju seksualnym dzieci. Seminarium dla rodziców dzieci
do okresu dorastania. Prowadzi Katarzyna Ga³¹zka. Op³ata 50 z³ (2h).
20.03 (œroda) godz. 11.00 - Spotkanie wspomnieniowe Ko³a
Terenowego Sybiraków Warszawa Praga-Pó³noc.
23.03 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Mali Einsteini – temat: Czym s¹ chmury? 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.
23-24.03 (sobota-niedziela) - XVI Festiwal Chórów, Kabaretów
i Zespo³ów Seniora. Wstêp wolny na prezentacje.
28.03 (czwartek) - Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka
– eliminacje dzielnicowe. Godz. 9.00 klasy 0-I (od 6 lat),
godz. 10.30 klasa II, godz. 12.00 klasa III.
28.03 (czwartek) godz. 17.40 - „Dni, na które czekamy”
koncert w wykonaniu zespo³ów wokalnych Abra i Kadabra
DK Zacisze. Wstêp wolny.
29.03 (pi¹tek) - Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka –
eliminacje dzielnicowe. Godz. 9.00 klasy IV-VI, godz. 11.00
klasy VII, VIII i gimnazjum.
29.03 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Podró¿nika. Temat: Nad
piêknym Bajka³em. Wstêp wolny.
30.03 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Warsztaty rysunkowe z projektowania potworów dla dzieci i
m³odzie¿y 9-15 lat. Prowadzi Andrzej Graniak. Godz. 10.00-13.00.
Udzia³ bezp³atny – zapisy od 12.03.2019. Realizacja w ramach
projektu „Dzieciaki nie p³ac¹” – Bud¿et Partycypacyjny 2019.
* Mali Einsteini – temat: Sekrety ¿ab. 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.
* Malowany prezent – cykl 4 warsztatów. W programie: namalowanie
obrazu w technice akrylu – przejœcie przez wszystkie etapy tworzenia
pracy. Zajêcia dla starszej m³odzie¿y 16+ i doros³ych. Op³ata: 120 z³
z w³asnymi materia³ami, 200 z³ z materia³ami DK Zacisze.
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Biblioteko, wróæ!
W ostatnim czasie w Przegl¹dzie Praskim i Nowej Gazecie Praskiej, zamieszczone zosta³y artyku³y dotycz¹ce
likwidacji biblioteki przy ul. Kijowskiej 11 w budynku nale¿¹cym do Osiedla „Kijowska” Robotniczej Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Praga”. W publikacjach tych zabrak³o g³osu spó³dzielni. Jako uczestnicy wydarzeñ, od samego
pocz¹tku osobiœcie zaanga¿owani w starania na rzecz przywrócenia biblioteki, pragniemy uzupe³niæ informacje zawarte
w artykule Nowej Gazety Praskiej a szczególnie musimy odnieœæ siê do informacji zawartych w Przegl¹dzie Praskim.

Artyku³ w Nowej Gazecie Praskiej –
http://www.ngp.pl/str/tekst5767.html
– przypomina wprawdzie, jak
wielki sprzeciw wzbudzi³a
wœród mieszkañców likwidacja
biblioteki, przypomina tak¿e
zaanga¿owanie Prezesa RSM
„Praga” Andrzeja Pó³rolniczaka
w przywrócenie biblioteki.
Artyku³ sugeruje jednak,
jakoby obecnie sprawa ta
zosta³a „od³o¿ona na pó³kê”.
B³êdnie te¿ przywo³ywana
jest kwestia stawek czynszowych, jako powodu likwidacji
biblioteki, skoro RSM „Praga”
te stawki w tak du¿ym zakresie obni¿y³a. Nale¿y zatem
podkreœliæ, ¿e RSM „Praga”
wziê³a aktywny udzia³ w
prowadzonych konsultacjach
spo³ecznych dotycz¹cych
przywrócenia biblioteki, lokal
biblioteki w dalszym ci¹gu
czeka na jej przywrócenie,
zaproponowano preferencyjn¹ stawkê czynszu
i zaproponowano okres bez
op³at, a projekt umowy przes³any zosta³ poprzednim
W³adzom Dzielnicy i Dyrekcji
Biblioteki. Spó³dzielnia nie
ustaje w staraniach, choæ w
zwi¹zku z jesiennymi wyborami
samorz¹dowymi nast¹pi³a
oczywista przerwa. Po ostatnich
wyborach samorz¹dowych
Prezes Zarz¹du RSM „Praga”
podczas spotkania z nowo
wybran¹ pani¹ Burmistrz
Dzielnicy Praga Pó³noc poruszy³ temat finalizacji prac w
celu przywrócenia biblioteki
podjêtych przez poprzedni
Zarz¹d Dzielnicy. Administracja
Osiedla skierowa³a ponadto
pismo do Urzêdu Dzielnicy,
na które Spó³dzielnia otrzyma³a odpowiedŸ, i¿ Urz¹d
biblioteki przywracaæ nie
zamierza.
Autor artyku³u s³usznie zauwa¿a, ¿e w okolicy nie ma
innego lokalu nadaj¹cego siê
na tego typu placówkê.
S³usznie równie¿ s¹dzi, ¿e
zapowiadana przez W³adze
Dzielnicy budowa nowej biblioteki, to jeszcze bardzo
odleg³a wizja. Trudno zatem
nieprzywrócenie biblioteki
uzasadniaæ dziœ inwestycjami,

których realizacja wydaje siê
mocno niepewna. Gdzie do
tego czasu mieszkañcy mieliby wypo¿yczaæ ksi¹¿ki?
Artyku³ w Przegl¹dzie Praskim
przedstawia tylko jednostronny
obraz, widziany przez osobê,
która prawdopodobnie nie
jest w pe³ni zorientowana w
sytuacji. Niestety, nie zosta³a
opublikowana odpowiedŸ
Radnej Dzielnicy pani Hanny
Jarzêbskiej przes³ana w formie
komentarza pod artyku³em –
https://przegladpraski.pl/
biblioteka-przy-kijowskiejnie-wroci-rsm-praga/ – w
internetowym wydaniu Przegl¹du Praskiego.
Biblioteka Publiczna przy
ul. Kijowskiej 11 zlikwidowana
zosta³a wbrew woli mieszkañców i pomimo wyj¹tkowo
sprzyjaj¹cej postawie RSM
„Praga”, która do³o¿y³a
wszelkich starañ dla utrzymania biblioteki, godz¹c siê na
radykalne obni¿enie stawki a
nastêpnie utrzymuj¹c pusty
lokal przy ul. Kijowskiej 11
dla przywrócenia biblioteki i
deklaruj¹c okres wynajmu,
za który nie bêdzie pobieraæ
czynszu. Wszystko to bezskutecznie, jak widaæ.
Przypomnijmy, Biblioteka
Publiczna za³o¿ona zosta³a w
budynku Kijowska 11 wkrótce
po wybudowaniu budynku w
1970 roku i nieprzerwanie
dzia³a³a a¿ do jej likwidacji
przez Urz¹d w roku 2016.
By³a to chyba najwa¿niejsza
biblioteka na Pradze, znajdowa³a siê bowiem w lokalizacji niezwykle dogodnej dla
mieszkañców, w pobli¿u du¿ego wêz³a komunikacyjnego
i poœród obszaru intensywnej
zabudowy mieszkaniowej.
Trudno o lepsz¹ lokalizacjê i
o lepszy dostêp mieszkañców do ksi¹¿ek. Trudno siê
zatem dziwiæ, ¿e likwidacja
biblioteki budzi tak wielki i
wci¹¿ nies³abn¹cy protest
mieszkañców. Utworzenie w
zastêpstwie placówki bibliotecznej dla mieszkañców
Golêdzinowa to oczywiœcie
pomys³ wart realizacji, ale nie
kosztem odebrania biblioteki

mieszkañcom centralnej
czêœci Pragi Pó³noc.
Dyrekcja Biblioteki podjê³a
w roku 2015 negocjacje dotycz¹ce stawki czynszu za
lokale wykorzystywane przez
biblioteki, zaœ RSM „Praga”
kieruj¹c siê dobrem mieszkañców negocjacje te bez
zbêdnej zw³oki podjê³a i
wspólnie uzgodniono ni¿sze
stawki korzystne dla biblioteki.
Mimo uzgodnionych obni¿onych
op³at, Urz¹d w 2016 roku zamkn¹³ bibliotekê, co wskazuje, ¿e czynniki ekonomiczne
stanowi³y raczej pretekst, a
nie powód likwidacji biblioteki.
Zaskakuj¹ca by³a determinacja Urzêdu Dzielnicy oraz
Dyrekcji Biblioteki Publicznej,
by nieodwo³alnie placówkê
przy Kijowskiej zamkn¹æ. I to
pomimo licznych protestów
mieszkañców oraz sprzeciwu pracowników biblioteki
popartych przez Komisjê
Miêdzyzak³adow¹ nr 1858
Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ „Solidarnoœæ”
Region Mazowsze, a tak¿e
pomimo braku akceptacji ze
strony du¿ej grupy Radnych
Dzielnicy Praga Pó³noc.
Nieporozumieniem jest powo³ywanie siê na istnienie w
okolicy dwóch filii biblioteki.
Pierwsza z nich, przy ul. Z¹bkowskiej 23/25, znajduje siê
w znacznie mniej korzystnej
lokalizacji, i tym samym jest
znacznie mniej dostêpna dla
mieszkañców, a zw³aszcza dla
osób starszych oraz dzieci i
m³odzie¿y, które stanowi¹
najliczniejsz¹ grupê wœród
czytelników, i dla których
dogodna i bliska lokalizacja
placówki jest w³aœnie podstawowym warunkiem korzystania
z biblioteki. Dlaczego wiêc tej
w³aœnie placówki nie przeniesiono na Golêdzinów? Druga
z bibliotek, przy ul. Radzymiñskiej 50, znakomicie s³u¿y
mieszkañcom tamtej czêœci
naszej dzielnicy, jest jednak
zbyt odleg³a dla mieszkañców
okolic np. ulicy Kijowskiej,
al. Tysi¹clecia, Korsaka, czêœci ulicy Z¹bkowskiej czy
Markowskiej. A w tym rejonie

mieszka ponad 4000 osób.
Trzeba przecie¿ pamiêtaæ, ¿e
zbyt du¿a odleg³oœæ stanowi
czêsto barierê nie do pokonania w³aœnie dla seniorów,
a tak¿e dla dzieci w wieku
szkolnym.
Argument ekonomiczny i
powo³ywanie siê na niski
czynsz w lokalach komunalnych traci na znaczeniu, jeœli
weŸmiemy pod uwagê, i¿
przeznaczenie na siedzibê
biblioteki lokalu nale¿¹cego
do miasta, nie pozwala miastu na wynajêcie tego lokalu
po cenach komercyjnych, a
wskutek tego likwidowana
jest rzekoma korzyœæ, jak¹
miasto mia³oby odnieœæ rezygnuj¹c z utrzymania biblioteki w dotychczasowym

lokalu spó³dzielczym. Tym
bardziej, jeœli weŸmiemy pod
uwagê ¿yczliw¹ postawê
RSM „Praga” i wyj¹tkowo
niskie stawki najmu – w zasadzie po kosztach utrzymania
lokalu.
Jeszcze w tej samej poprzedniej kadencji samorz¹dowej Zarz¹d oraz Radni
Dzielnicy dostrzegli b³¹d i z
inicjatywy Radnej Hanny Jarzêbskiej podjêli starania w
celu nie tylko przywrócenia
biblioteki w jej d³ugoletniej
lokalizacji, ale te¿ w celu
nadania jej nowej, szerszej
formu³y dzia³ania, wykraczaj¹cej poza wy³¹czne dotychczas funkcje biblioteczne.
Urz¹d Dzielnicy przeprowadzi³ szeroko zakrojone konsultacje spo³eczne z mieszkañcami, które cieszy³y siê
wielkim zainteresowaniem i
wielu zwolenników powrotu
biblioteki wziê³o w nich udzia³.
Podczas konsultacji ustalono,
¿e uwzglêdnione zostan¹
zg³oszone przez uczestników
propozycje utworzenia w lokalu miejsc dla czytelników,
gdzie w wygodnych fotelach
lub przy stolikach mogliby
oddawaæ siê lekturze, lub
odbywaæ spotkania. Zdaniem
uczestników konsultacji biblioteka powinna byæ równie¿
miejscem aktywnoœci lokalnej
i miejscem spotkañ s¹siedzkich, czy spotkañ z autorami.
Przewidziano tak¿e utworzenie dostêpnych dla
mieszkañców stanowisk
komputerowych i multimedialnych, k¹cika zabaw dla
dzieci z odpowiednimi rega³ami na ksi¹¿ki, a nawet
mini baru serwuj¹cego kawê
i herbatê, czy zewnêtrznego
ogródka – czytelni – na tarasie
przed bibliotek¹.

Pozbawiona podstaw jest
sugestia, która znalaz³a siê
w artykule, jakoby Spó³dzielnia
za pieni¹dze dzielnicy, zamierza³a zorganizowaæ w
lokalu biblioteki izbê pamiêci.
Owszem w holu wejœciowym
mia³a powstaæ ze œrodków
Spó³dzielni wystawa zdjêæ
przedstawiaj¹cych okres budowy osiedla, które jest nierozerwaln¹ czêœci¹ historii
Pragi. Pomys³ ten póŸniej
zosta³ zast¹piony propozycj¹
zorganizowania k¹cika dla
dzieci równie¿ ze œrodków
RSM „Praga”.
Nasza Spó³dzielnia rozumie
i szanuje wartoœci, jakie przez
lata nios³a biblioteka przy
ul. Kijowskiej dla wszystkich
okolicznych mieszkañców,
nie tylko dla mieszkañców
Spó³dzielni. Dlatego w³aœnie
zaproponowano preferencyjne
stawki czynszu dla biblioteki,
dlatego lokal biblioteki do dziœ
oczekuje na jej przywrócenie
i dlatego w warunkach projektowanej umowy przyjêto
okres bez op³at, co mia³o
u³atwiæ bibliotece wykonanie
prac adaptacyjnych i ponowne „urz¹dzenie siê” w starym
miejscu. Trudno o lepszy
przyk³ad zaanga¿owania na
rzecz publicznego przedsiêwziêcia, o wysokiej wartoœci
spo³ecznej.
Mamy nadziejê, ¿e tak¿e
obecny Zarz¹d Dzielnicy Praga
Pó³noc oraz radni Dzielnicy
wybrani w ostatnich wyborach
samorz¹dowych oraz Dyrekcja
Biblioteki Publicznej podejm¹
szybko decyzjê o przywrócenie
dla mieszkañców biblioteki
przy ul. Kijowskiej 11.
Z powa¿aniem
Kierownik Administracji
Osiedla „Kijowska”
Robert Ga³¹zka
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Rozœwietlmy Pragê!
Nieoœwietlone podwórka, ciemne
bramy, przejœcia dla pieszych, przy
których po zmroku praktycznie nie
widaæ przechodniów. Tak wygl¹da wiele
miejsc na terenie naszej dzielnicy. Brak
nale¿ytego oœwietlenia tych przestrzeni
negatywnie wp³ywa na poczucie bezpieczeñstwa mieszkañców oraz osób przebywaj¹cych w pobli¿u. Ponadto ciemnoœæ
sprzyja wielu negatywnym zjawiskom,
takim jak choæby akty wandalizmu.
Jak zmieniæ ten stan rzeczy i sprawiæ,
by przestrzeñ Pragi faktycznie zachêca³a
do przebywania w niej o ró¿nych porach
dnia i nocy? Mo¿na oczywiœcie na ka¿dym
rogu postawiæ policjanta lub przynajmniej
sprawiæ, by dana okolica objêta by³a
cyklicznymi patrolami. Mo¿na równie¿
montowaæ dodatkowe kamery, licz¹c przy
tym, ¿e w przypadku wyst¹pienia niebezpiecznej sytuacji osoby kontroluj¹ce miejski
monitoring zaalarmuj¹ odpowiednie s³u¿by.

Mo¿na wreszcie zrobiæ rzecz najprostsz¹,
doprowadzaj¹c do doœwietlenia tych
przestrzeni. Wiele w tym zakresie zmieni³o
siê w ostatnich latach, m.in. za spraw¹
ni¿ej podpisanego i mechanizmu bud¿etu
partycypacyjnego. Przyk³adów nie trzeba
daleko szukaæ. Doœwietlony skwer M. i M.
Radziwi³³ów na Micha³owie po zmroku nie
przyci¹ga jedynie amatorów napojów
wyskokowych, ale wrêcz zachêca do
wieczornych spacerów. Zmodernizowane
oœwietlenie Parku Praskiego w znacz¹cy
sposób poprawi³o bezpieczeñstwo i estetykê tego najwiêkszego obszaru zwartej
zieleni na Pradze. Ponadto zastosowane
w parku rozwi¹zania (zmienne natê¿enie
œwiat³a w zale¿noœci od ruchu w pobli¿u
latarñ) przyniesie realne oszczêdnoœci
w postaci ni¿szych rachunków za pr¹d
ponoszonych przez miasto. Doœwietlone
ulica Micha³owska czy przestrzeñ za
ekranami akustycznymi przy bloku Aleja

Tysi¹clecia 151 równie¿ zachêcaj¹ do korzystania z tych ci¹gów komunikacyjnych
po zmroku. Znacz¹co poprawi³a siê równie¿
sytuacja na przejœciach dla pieszych, dziêki
dzia³aniom ZDM: na Pradze doœwietlono
m.in. wa¿ne skrzy¿owania na „ma³ej”
Radzymiñskiej, Targowej czy Wileñskiej.
To oczywiœcie jaskó³ki zmian, które
jeszcze nie czyni¹ wiosny. Wci¹¿ wielu
praskim ulicom daleko do standardu
oœwietlenia ulicy Kawêczyñskiej po modernizacji z 2013 r. (zastosowane bia³e,
ledowe œwiat³o, o które wnioskowali mieszkañcy podczas konsultacji spo³ecznych,
znacz¹co poprawi³o oœwietlenie tej ulicy po
zmroku). Nadal wa¿ne ci¹gi komunikacyjne,
np. ulice Jagielloñska czy Z¹bkowska wymagaj¹ modernizacji oœwietlenia. Problem
braku œwiate³ dotyka te¿ np. osiedla
Praga II, gdzie na wielu podwórkach po
zmroku widaæ jedynie ciemnoœæ. Wci¹¿ te¿
przy ró¿nych inwestycjach stosowane s¹
stare standardy doœwietlenia, co najlepiej
widaæ po oddanym do u¿ytku odcinku
Trasy Œwiêtokrzyskiej za Dworcem
Wschodnim. Tam wci¹¿ króluj¹ lampy
rtêciowe o s³abej, ¿ó³tej barwie œwiat³a.

Bia³o³êcka karuzela

Ideologia priorytetem
dla w³adz
Mam nadziejê, ¿e proces doœwietlania
Pragi przyspieszy dziêki remontom,
które prowadzone s¹ w ramach programu rewitalizacji. Na wysoki priorytet
oœwietlenia przestrzeni wspólnych wskazuj¹ sami mieszkañcy, choæby w raportach
konsultacyjnych, dotycz¹cych zmian na
praskich ulicach. Niech ten g³os pra¿an
bêdzie sygna³em dla decydentów i
wyznacznikiem szybkich dzia³añ oczekiwanych przez mieszkañców.
Krzysztof Michalski
Porozumienie dla Pragi
Napisz do autora:
porozumieniedlapragi@gmail.com

Praski folwark

Ciemna strona rewitalizacji
Siedlecka 29, trzypiêtrowa kamienica,
wzniesiona w latach 1926-1927 dla
nauczycieli z zespo³u szkó³ przy ulicy
Otwockiej 3. Objêta w pierwszej kolejnoœci programem rewitalizacji, choæ jej stan
techniczny by³ du¿o lepszy od wielu innych
budynków w dzielnicy. Prowadzone prace
remontowo-budowlane zmieni³y ¿ycie
mieszkañców w koszmar. O problemach
poinformowano zarz¹d dzielnicy, ZGN,
cz³onków Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Rewitalizacja jest szans¹ na przeprowadzenie skutecznego procesu pobudzenia i o¿ywienia zdegradowanych
przestrzeni miejskich. To dobra okazja do
przeciwdzia³ania zjawiskom kryzysowym.
Tê szansê w³adze lokalne, wspólnie ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹, powinny wykorzystaæ,
dla wprowadzenia zmian jakoœciowych w
przestrzeni miejskiej. Jaka zatem jest
przyczyna, ¿e na Pradze Pó³noc proces
rewitalizacji budzi tak wiele negatywnych

emocji i kontrowersji? Opracowano
szczegó³owy program, okreslono specjaln¹
strefê, w obrêbie ktorej powinny obowi¹zywaæ u³atwienia w procedurze administracyjnej. Przeprowadzono szereg spotkañ i
warsztatów, w których brali udzia³ mieszkañcy poszczególnych dzielnic, na terenie
których prowadzona jest rewitalizacja.
Wyznaczono cele, m.in o¿ywienie spo³ecznogospodarcze, podniesienie jakoœci przestrzeni
publicznej, zapobieganie i przeciwdzia³anie
wykluczeniu spo³ecznemu. Powo³ano
20-osobowy komitet rewitalizacji, który
ocenia dzia³ania, opiniuje zmiany na kwartalnych spotkaniach. Co ciekawe, wœród
cz³onków komitetu nie ma przedstawicieli
jednostek bezpoœrednio odpowiedzialnych
za realizacjê, czyli w naszej dzielnicy ZGN.
Program jest systematycznie monitorowany
poprzez prowadzenie regularnej sprawozdawczoœci – raporty pó³roczne i roczne.
Co zatem zawiod³o? Brak czytelnych
kryteriów klasyfikacji budynków do

rewitalizacji, proces dublowanych remontów, brak prawid³owej kontroli i nadzoru
podczas realizacji prac remontowo-budowlanych, brak wykwalifikowanej kadry,
brak lokali zamiennych, brak sprawnej
wspó³pracy i komunikacji z mieszkañcami?
Praga Pó³noc posiada najwy¿szy
wskaŸnik liczby gospodarstw domowych,
oczekuj¹cych na najem lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Wdro¿ono
zatem program, w wyniku którego na skutek
modernizacji i podwy¿szenia standardu
(³¹czenie izb), dotychczasowy zasób
zmniejszy siê. Tym samym czas oczekiwania
na przydzia³ lokalu mo¿e wyd³u¿yæ siê.
B³êdnie wytypowane do rewitalizacji
budynki generuj¹ zapotrzebowanie na
dodatkowe lokale, których dzielnica nie
posiada. Wykwaterowanym mieszkañcom
na czas remontu, niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w³adze lokalne
proponuj¹ czasami lokale o ni¿szym
standardzie. Nie dysponuj¹ bowiem

Prosto z mostu

Smog wawelski a sprawa pieców
Pierwszy by³ Kraków, a œciœlej: Ma³opolska, gdy¿ walka ze smogiem zaczê³a
siê od uchwa³y Sejmiku Województwa
Ma³opolskiego. W walce tej wskazano
wroga: piece i kot³y opalane wêglem i
drewnem. Zorganizowano sprytnie
pomyœlany system dop³at do wymiany
tradycyjnych palenisk na ekologiczne
Ÿród³a ogrzewania lub piece wêglowe nowej
generacji. W pierwszym okresie dop³ata
wynosi³a 100% kosztu wymiany pieca, w
kolejnych latach 80, 60 i w koñcu 40%.
Skutek by³ taki, ¿e pod koniec pierwszego
okresu (stuprocentowego) w bud¿ecie
zabrak³o pieniêdzy na dop³aty, a do dziœ
zlikwidowano w Krakowie 19 z 24 tysiêcy
dymi¹cych pieców i kot³owni. Sukces.
Problem tylko w tym, ¿e jakoœæ powietrza
w mieœcie Smoka Wawelskiego nie uleg³a
znacz¹cej poprawie.
Czy to oznacza, ¿e nie warto by³o?
Mimo wszystko, na pewno likwidacja 80%
kopciuchów mia³a wiêkszy wp³yw na stan
powietrza w Krakowie ni¿ inwestowanie
w budowê stacji pomiaru zanieczyszczeñ
powietrza, w czym specjalizuj¹ siê w³adze
Warszawy. Pomiar smogu nie ma oczywiœcie na smog ¿adnego wp³ywu, ma za to
ogromny wp³yw na poziom sprzeda¿y

maseczek antysmogowych i innych wynalazków promowanych przez tzw. aktywistów,
zara¿aj¹cych panik¹ zwyk³ych mieszkañców...
Na Mazowszu rusza podobny program,
jak w Ma³opolsce: zarz¹d województwa
przeznaczy³ na wymianê pieców 100 mln z³.
Wracamy do pytania: czy warto? Raczej tak,
lecz nie mo¿na oczekiwaæ cudów. Nie jest
ona adresowana do osób najubo¿szych,
które w najwiêkszym zakresie wykorzystuj¹
do ogrzewania najtañsze gatunki wêgla i
drewno, a w przypadku wprowadzenia zakazu
palenia wêglem nie bêd¹ mia³y oporów w
³adowaniu do pieców œmieci, co mo¿e mieæ
katastrofalny wp³yw na stan powietrza.
Dlatego warto zastanowiæ siê nad
wzmocnieniem systemu dofinansowania
rachunków za ogrzewanie dla osób stosuj¹cych ekologiczne Ÿród³a energii. Taki
system dzia³a pilota¿owo od 2017 r. w
Warszawie pod nazw¹ „Zielone wsparcie”.
Obecnie kwota dofinansowania to „iloczyn
powierzchni faktycznej (PF), wartoœci
wzrostu kosztów ogrzewania (WK) zgodnej
z zastosowanym systemem ogrzewania,
liczby miesiêcy, na które przys³uguje pomoc (M) oraz wyra¿onej w procentach
wartoœci wspó³czynnika pomocy (WP %) i
oblicza siê wed³ug wzoru: P = PF x WK/

12 x M x WP %” – i to jest zapewne
najbardziej zabawna czêœæ niniejszego
felietonu.
Dofinansowanie powinno wynosiæ po
prostu 100% kosztów ogrzewania dla osób
poni¿ej ustalonego progu dochodowego.
Ustaliæ ten próg i warunki pomocy powinni
urzêdnicy tak, by obj¹æ systemem akurat
tê grupê osób, która nie zainteresuje siê
akcj¹ wymiany pieców finansowan¹
przez marsza³ka Struzika. Tak, to znacznie
trudniejsze, ni¿ wymyœlanie œmiesznych
wzorów – ale warto.
Maciej Bia³ecki
maciej@bialecki.net.pl

stosownym zapleczem. Matrix! Brak
spójnoœci dzia³añ i podstawowych elementów gospodarki planowej, o czym
œwiadczy fakt powtórnych instalacji c.o.,
napraw czy wymiana tych samych elementów. I kolejne wydatkowane œrodki
finansowe. Czy tak to mia³o wygl¹daæ?
Kiedy podchodzi siê do procesu rewitalizacji odgórnie, bez wnikliwej analizy,
to b³¹d w za³o¿eniu. Podobnie jak eliminacja aspektu spo³ecznego - brak pomocy
w rozwi¹zaniu bie¿¹cych problemów
w procesie. Komisja Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Dzielnicy Praga Pó³noc od
10.01.2019, zajmuje siê skarg¹ mieszkañców budynku nr 29 z ulicy Siedleckiej.
Wizja lokalna w dniu 19.01 i .... cisza.
Próba zainteresowania cz³onków komisji
bezpieczeñstwa i jeszcze gorsze refleksje.
Styl, forma to jedno i kolejne dwa
tygodnie „mimo ¿e obiecano wspólne
posiedzenie obydwu komisji”.„Czujemy
siê intruzami” mówi¹ mieszkañcy
„ograniczanie czasu wypowiedzi do
3 minut, mo¿liwoœæ wyprowadzenia w
kajdanach”. Szanowni radni koalicji rz¹dz¹cej, w³odarze dzielnicy ku pamiêci –
to Wy jesteœcie dla pra¿an, a nie oni
dla Was! Nie takie by³y za³o¿enia akcji
door to door obecnego dzisiaj, a wówczas
jeszcze kandydata na prezydenta stolicy.
„Rola bezpoœredniego kontaktu z mieszkañcami Warszawy jest niezwykle istotna.
Tylko poprzez spotkania i szczer¹ rozmowê mo¿na przekazaæ, jaka jest prawda
o Warszawie”. A mo¿e po prostu Zintegrowany Proces Rewitalizacji to b³êdne
analizy, b³êdne plany, które skutkuj¹
fataln¹ realizacj¹?
„Skoro nie mo¿na siê cofn¹æ, trzeba
znaleŸæ najlepszy sposób, by pójœæ
naprzód”
- Paulo Coelho
Ma³gorzata Markowska
Stowarzyszenie Miejski Eksperyment
Mieszkaniowy MEM
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Przebudowa ulicy G³êbockiej na Bia³o³êce
mia³a byæ zakoñczona 17 lutego. Gdyby prace
przebiega³y zgodnie z planem mieszkañcy
Zielonej Bia³o³êki jeszcze w lutym odetchnêliby
z ulg¹. Ale jak informuje nas warszawski
Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogowych termin zakoñczenia prac przesuniêto na koniec
roku. Przeci¹gaj¹ca siê przebudowa jest
ogromnym utrudnieniem dla mieszkañców.
Teraz na odcinku miêdzy ulic¹ Podwójn¹ a
Berensona mo¿na przejechaæ tylko w kierunku
Trasy Toruñskiej. Drugi pas jezdni jest ca³kowicie rozkopany. Robotników jak na „lekarstwo”, maszyn budowlanych nie widaæ. Ma³y
ruch na budowie warszawski ratusz usprawiedliwia z³ymi warunkami atmosferycznymi. Mieszkañcy jednak gremialnie informuj¹
radnych, ¿e kiedy warunki atmosferyczne
by³y sprzyjaj¹ce, na budowie te¿ prawie nic
siê nie dzia³o. Na domiar z³ego, podczas
gdy kierowcy zmagaj¹ siê z utrudnieniami
wywo³anymi przez przebudowê G³êbockiej,
kilka kilometrów dalej w s¹siedniej dzielnicy
na d³ugim odcinku zamykana jest ulica Kondratowicza. W efekcie kierowcy korzystaj¹cy
z drogi przez Bródno mog¹ spodziewaæ siê
drogi przez mêkê, bo jad¹cy Œw. Wincentego
od strony Bia³o³êki nie bêd¹ mogli pojechaæ
prosto w kierunku „¯aby”. Pozostanie im
skrêt w prawo, który prowadzi do stacji
paliw lub jazda w lewo w M³odzieñcz¹. Urzêdnicy przygotowali mapê objazdów ulicami,
które i bez tego w godzinach szczytu s¹
permanentnie zakorkowane. Trzeba przygotowaæ siê tak¿e na to, ¿e trasy zmieni
kilkanaœcie linii autobusowych. Czy naprawdê
nowoczesnego miasta, bo do takiego miana

aspiruje Warszawa, nie staæ na stworzenie
sprawnego systemu koordynowania planu remontów i inwestycji miejskiej infrastruktury
drogowej? Nasz prezydent Rafa³ Trzaskowski
ma jednak „powa¿niejsze” dylematy. 18 lutego podpisa³ dokument o nazwie „Warszawska
polityka miejska na rzecz spo³ecznoœci
LGBT+”. Program zak³ada, ¿e przedszkolaki
bêd¹ s³ucha³y o zabawie w lekarza, a trochê
starsze dzieci dowiedz¹ siê czym jest radoœæ
i przyjemnoœæ z dotykania w³asnego cia³a,
masturbacja we wczesnym dzieciñstwie oraz
odkrywanie w³asnych narz¹dów p³ciowych.
Nastolatkowie zaœ maj¹ na lekcjach podchodziæ krytycznie do norm kulturowych oraz
norm religijnych w odniesieniu do ci¹¿y i rodzicielstwa. Ju¿ wiemy co dla warszawskiego
ratusza jest priorytetem – indoktrynacja
œwiatopogl¹dowa w edukacji. Czy tylko
mnie przypomina to niektóre z problemów,
z jakimi borykaliœmy siê w czasach komunizmu Polski Ludowej?
£ukasz Oprawski
szef klubu radnych PiS na Bia³o³êce

Ch³odnym okiem

Bud¿et 2018 - wykonanie
Œledz¹c uwa¿nie realizacjê bud¿etu za
2018 rok spodziewa³em siê, ¿e wyniki nie
bêd¹ rewelacyjne. Koñcowy obraz, który
wy³ania siê z dokumentów te¿ trudno
nazwaæ optymistycznym. Zarz¹d pod
kierownictwem by³ego burmistrza Zab³ockiego wyraŸnie siê nie przemêcza³,
skupiaj¹c siê raczej na zapewnieniu sobie
przetrwania ni¿ realizacj¹ za³o¿onych zadañ. Aby nie byæ go³os³ownym kilka liczb.
Zacznijmy od dochodów. Z zaplanowanych
112 milionów zrealizowano niespe³na 93
miliony, czyli 82,6% planu. NajwyraŸniej
uznano, ¿e po co siê wysilaæ. Najwy¿ej
wydatków te¿ siê nie zrealizuje, a w
minionym roku by³y one niebagatelne. W
koñcowym bilansie zarz¹d po wielokrotnych korektach, w wyniku których pomniejszano wydatki maj¹tkowe, mia³ do
dyspozycji 404 643 604 z³ote, z czego
66 759 087 z³otych na inwestycje. Uda³o
siê zrealizowaæ wydatki na poziomie
368 599 975,55 to jest 91,09% planu.
Natomiast same wydatki inwestycyjne
zrealizowano na poziomie 34 502 445,52
z³ote, czyli 51,68% planu, który pozosta³
po kilku poprzednich korektach. W³aœciwe
na tym powinienem zakoñczyæ analizê.
Obraz jest bowiem bardzo czytelny. Niezrealizowanie prawie w 50% wydatków
maj¹tkowych rzutuje na ca³oœæ wykonania
bud¿etu, który w czêœci wydatków bie¿¹cych zrealizowany jest na poziomie 99%.
Temu zarz¹dowi nie chcia³o siê - nawet w
koñcówce swojego urzêdowania - wnieœæ o
kolejna korektê wydatków inwestycyjnych
w dó³, tak aby mo¿na je by³o prze³o¿yæ do
kolejnego bud¿etu. By³o to sta³a praktyka zarz¹du burmistrza Zab³ockiego. W
roku 2015 przesuniêto 6 milionów na
2016. W roku 2016- 19 milionów na lata
2017-2018. Z roku 2017 na lata 20182020 przesuniêto 30 milionów. Panowie
mieli tendencjê wzrostow¹. Do koñca

przed wyborami ukrywali skalê braku
realizacji wydatków. 32 miliony to du¿e
pieni¹dze. Wiele gmin w Polsce nie ma
takiego bud¿etu. Wiêkszoœæ z tych œrodków uda³o siê przerzuciæ do bud¿etu
tegorocznego, wiêc poziom wydatków
inwestycyjnych mamy na rekordowym
poziomie 113 milionów. Olbrzymie zadanie to m¹drze wydaæ te pieni¹dze z
po¿ytkiem dla mieszkañców Pragi. Rada
dzielnicy wyrazi swoj¹ opiniê o zrealizowanych wydatkach na sesji w dniu
5 marca. Sprawozdanie przygotowywa³
ju¿ nowy zarz¹d pod kierownictwem
burmistrz Ilony Soja-Koz³owskiej. W
uchwale, któr¹ poddam g³osowaniu, znajdzie
siê zapis „Przyjmuje siê sprawozdanie z
wykonania za³¹cznika Dzielnicy PragaPó³noc miasta sto³ecznego Warszawy do
Uchwa³y nr LIX/1540/2017 Rady Miasta
Sto³ecznego Warszawy z dnia 15 grudnia
2017 r. w sprawie bud¿etu Miasta Sto³ecznego Warszawy na 2018 rok” co z tym
zrobi¹ radni, zobaczymy.
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.

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

Dla kogo wyklêty,
dla kogo niez³omny?
Proszê Szanownych Pañstwa, co by siê
sta³o gdyby ww. ¿o³nierze ¿yli obecnie?
Jak zareagowaliby na ³amanie Konstytucji,
na ³amanie trójpodzia³u w³adzy, na stalinowsk¹ propagandê, na pseudoniezale¿noœæ,
na obecnoœæ w zaw³aszczonej przestrzeni
kiedyœ publicznej komuchów, ubeków,
tewueków, pzpeeru, komicznie nawróconych
bigotów. Jak zareagowaliby na hierarchów, którzy porzucili wiarê ich ojców,
zaprzedali siê mamonie i pedofilii. Co
zrobiliby z I sekretarzem, prezydentem,
marsza³kiem Sejmu i Senatu, prokuratorem generalnym? ¯o³nierzy niez³omnych
zabi³ totalitaryzm, komuna, faszyzm i atawistyczna nienawiœæ narodowo-religijna.
Trzeba mówiæ prawdê, a nie historyczne

farmazony nad grobami bohaterów, tych,
którzy nimi byli bo nie wszyscy byli. Szczytem
hipokryzji jest medal dla Bart³omieja M.,
który teraz siedzi w kiciu. T³uœciutki
wyklêty. Aliœci Polska potrzebuje praworz¹dnoœci, ekonomii, wewnêtrznej zgody
i bycia z Zachodem. I na koniec tej czêœci
aroganckie okreœlenie „szmaciarze” wypisane na twitterze o krytykach wyklêtych
przez wicemarsza³ka Sejmu. S³owo
szmaciarze bardziej kojarzy mi siê z
wynoszeniem unijnych flag, a to ju¿ pana
formacja i styl proszê pana Terleckiego.
Teraz mo¿emy spokojnie wróciæ do afery
miêsnej. Jak powinno byæ. Zwierzêta przywiezione do uboju zaopatrzone powinny
byæ w paszporty, tzw. ³añcuch pokarmowy,
historiê leczeñ i karencji na leki, dwa kolczyki. Jako pierwsze odbywa siê badanie
przedubojowe, potem ubój. Na koniec
badanie poubojowe. Zwierzêta, które
dozna³y urazów podczas transportu,
powinny byæ ubite w procedurze uboju z
koniecznoœci na miejscu zalegania. Nie
wolno zadawaæ im cierpienia poprzez
zmuszanie do ruchu czy przeci¹ganie. Nie
wolno ubijaæ samic ciê¿arnych. Po uboju
nale¿y zniszczyæ fizycznie kolczyki. Dokumentacja jest do³¹czona do dokumentów
z rzeŸni. Nadzór nad higien¹ w tego typu
zak³adach pe³ni¹ lekarze weterynarii z
Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej.

Darmowe pomiary t³uszczu
i zakwaszenia organizmu.
Poznaj przyczynê.
Zapraszamy na spotkania.
Zadzwoñ - tel. 602 267 377.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks
postêpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
2096 ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz. 1945), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.), 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
ul. Pu³awska 2, 02-566 Warszawa, z³o¿ony przez
Pe³nomocnika Pana Piotra Ziemniewicza w dniu
05.02.2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj¹cej na
budowie osiedlowej sieci ciep³owniczej na dzia³kach
nr ew. 42, 43, 44/1, 44/2, 44/3 i 45 z obrêbu 4-10-04
w rejonie ulic: Ko³owej i œw. Wincentego, 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
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.

Dlaczego afera miêsna. Poniewa¿
nieprawid³owoœci pokaza³a 4 w³adza, czyli
dziennikarze, a nie lekarze weterynarii
czy w³aœciciele ubojni. W efekcie skontrolowano 336 obiektów z 800. Nieprawid³owoœci wykryto w 57. Dwóm zawieszono
dzia³alnoœ. Najwiêkszemu flejtuchowi z
Podkarpacia odebrano pozwolenie. Ci do
planu naprawczego pochodz¹ z Piñczowa
i Nowego Dworu Mazowieckiego. Unijni
kontrolerzy znaleŸli 4 nieprawid³owoœci.

Niezgodnoœci w dokumentacji. Nieprawid³owoœci w u¿ywaniu piecz¹tek. Zbyt ma³¹
iloœæ lekarzy w inspekcji. Nieprawid³owoœci w systemie rejestracji i identyfikacji
zwierz¹t. Proszê Szanownych, to nie Unia
nas oœmiesza, ale to my oœmieszamy siê
w Unii. Przepisy wszystkie pañstwa maj¹
takie same. Ustanowione prawo jest po
to, aby je przestrzegaæ. Dobra zmiana
to specjaliœci w jego omijaniu. Kolejka za
Janowem Podlaskim siê wyd³u¿a.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)
oraz 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),
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek
Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pe³nomocnika, z³o¿ony dnia
25 stycznia 2019 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej
œredniego ciœnienia do 0,5 MPa o d³ugoœci ok. 40,5 m i œrednicy
40 PE na cz. dz. nr ew. 147/72, 105/12 z obrêbu 4-03-20 przy
ul. Szczerbca na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi
i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia)
za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od
ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz.U.z 2018 r. poz. 2096),
oraz 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),
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 2/CP/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
przebudowie przewodu wodoci¹gowego w ul. Annopol odc.
Daniszewska – Inow³odzka Dn 200/250 L ca 1383 m, na dz. nr ew. 31,
33, 44/1, 50, 52, 54/1, 54/4, 56/2, 59/2, 60/2, 60/3, 64, 71/3, 71/9,
71/46, 75, 76, 78, 79, 80 z obrêbu 4-07-10; dz. nr ew. 11 z obrêbu
4-07-16 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, z³o¿ony dnia 23 listopada 2018 r.
- decyzji nr 3/CP/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie biblioteki publicznej wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹
na dz. nr ew. 26/2 z obrêbu 4-17-01 przy ul. K³osowej na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Prezydenta
Miasta Sto³ecznego Warszawy reprezentowanego przez Zastêpcê
Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa, z³o¿ony dnia 14 listopada 2018 r.
- decyzji nr 4/CP/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie sieci gazowej φ 90PE na dz. nr ew. 227/2, 228/2, 228/1,
170, 195, 193/1, 199/1, 201/1, 201/4, 203/1, 206/1, 206/2, 207/1,
207/2 z obrêbu 4-07-03; dz. nr ew. 37/5, 79 z obrêbu 4-07-05;
dz. nr ew. 2/1, 2/3, 3/17, 3/24, 3/23 z obrêbu 4-07-11 przy
ul. Szlacheckiej, W³odkowica na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Polskiej Spó³ki Gazownictwa
Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanego
przez pe³nomocnika, z³o¿ony dnia 21 listopada 2018 r.
- decyzji nr 5/CP/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie sieci ciep³owniczej osiedlowej do zespo³u zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej ul. Klasyków na cz. dz. nr ew. 21/6
z obrêbu 4-04-05 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
na wniosek inwestora YIT Development Sp. z o.o., ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa, reprezentowanego przez pe³nomocnika, z³o¿ony
dnia 9 paŸdziernika 2018 r. i zmieniony dnia 14 listopada 2018 r.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z
treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 (pokój 308), w poniedzia³ki
w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00. Od
decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê
w terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia. Zgodnie
z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce
siê do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego
przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce
to ¿¹danie. Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie
i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
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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
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
KONSERWATOR, z³ota r¹czka
606-181-588
• 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

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

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

Na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
przy ul. Modliñskiej 197 i ul. Marywilskiej 44 wywieszony
zosta³ w dniu 26 lutego 2019 r. wykaz lokali u¿ytkowych
(miejsc postojowych) przeznaczonych do najmu w trybie
poza konkursem ofert, na okres do 3 lat.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)
oraz 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),
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek
Victoria Dom S.A., ul. K¹ty Grodziskie 105, 03-289 Warszawa,
reprezentowanej przez pe³nomocnika, z³o¿ony dnia 1 lutego
2019 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie dwóch linii SN na
cz. dz. nr ew. 54/4 z obrêbu 4-07-05 przy ul. Szlacheckiej
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje
uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania
zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale,
ul. Modliñska 197. Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po
up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie, stronie
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.
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