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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego

gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na

moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 4

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wybielanie zêbów

- wype³nienia

- korony porcelanowe

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

www.dentysta-praga.pl

dokoñczenie na str. 3

Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej

Docieraj z nami

 do tysiêcy klientów

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

Spo³ecznicy zwracaj¹

równie¿ uwagê na nap³yw

samochodów na Pragê wraz

z oddawanymi w dzielnicy

kolejnymi inwestycjami, takimi

jak w³aœnie „Koneser”. Nieste-

ty, zdecydowana wiêkszoœæ

przyje¿d¿aj¹cych spoza Pragi

kierowców korzysta z miejsc

nieodp³atnych na drogach pu-

blicznych, osiedlowych ulicach

czy skwerach, coraz czêœciej

przypominaj¹cych klepiska.

Rosn¹ca liczba samochodów

spoza dzielnicy skutkuje przy

tym coraz wiêkszymi proble-

mami ze znalezieniem miejsc

parkingowych dla mieszkañców

dzielnicy oraz dla przedsiêbior-

ców prowadz¹cych dzia³alnoœæ

na Pradze-Pó³noc. Nadmierna

liczba pojazdów zastawia

chodniki, niszczy trawniki oraz

tworzy chaos przestrzenny.

Szczególnie jest to widoczne

w okolicach Dworca Wschod-

niego, ulicy Wileñskiej czy

pl. Hallera.

We wniosku o konsultacje

autorzy wskazuj¹ potencjalny

Rewolucja parkingowa

na Pradze?
To mo¿e byæ najwa¿niejszy projekt przestrzenny na

Pradze od wielu lat. Wa¿niejszy od zabudowy Portu

Praskiego czy rewitalizacji „Konesera”. Mieszkañcy

zrzeszeni w „Porozumieniu dla Pragi” og³osili rozpoczêcie

zbiórki podpisów pod wnioskiem do prezydenta Trza-

skowskiego o przeprowadzenie konsultacji spo³ecznych,

dotycz¹cych rozszerzenia strefy p³atnego parkowania

niestrze¿onego na Pradze Pó³noc. Jak przypominaj¹ w

opublikowanym w mediach spo³ecznoœciowych wniosku,

„Po oddaniu do u¿ytku centralnego odcinka II linii metra

w marcu 2015 r. Praga-Pó³noc jest traktowana jako miejsce

przesiadkowe (z transportu indywidualnego do komuni-

kacji publicznej) przez osoby nie mieszkaj¹ce na co dzieñ

na Pradze”.

Prezydent stolicy podpisa³

umowê na budowê pierwszego

etapu zespo³u szkolno-przed-

szkolnego na Targówku przy

ul. Gilarskiej. Szko³a bêdzie

jedn¹ z najwiêkszych placówek

oœwiatowych w Warszawie.

– Realizujemy nasz pro-

gram Warszawy dla uczniów.

Jakoœæ edukacji, podwy¿ki dla

nauczycieli, zajêcia dodatkowe.

Inwestujemy te¿ w infrastruktu-

rê. Cieszê siê, ¿e na Targówku

powstanie tak du¿a i nowo-

czesna szko³a – powiedzia³

Rafa³ Trzaskowski, prezydent

m.st. Warszawy.

W dwukondygnacyjnym

budynku znajd¹ siê m.in. 24

Bêdzie nowa szko³a

podstawowa na Targówku
Przy ulicy Gilarskiej powstanie nowoczesny kompleks

oœwiatowy dla blisko 1000 uczniów. W³adze Warszawy pod-

pisa³y umowê na budowê szko³y podstawowej. Pierwszy

dzwonek zabrzmi ju¿ we wrzeœniu 2020 r.

sale lekcyjne, pracownie, aula,

sto³ówka oraz szatnia. Przed

wejœciem powstan¹ dwie wiaty

na 200 miejsc rowerowych.

Koszt ca³ej inwestycji to

54 mln z³. Wykonawc¹ jest

firma IDS-BUD spó³ka akcyjna.

Równoczeœnie w³adze

dzielnicy rozpoczn¹ budowê

drogi dojazdowej – ul. Rembrand-

ta, tak, aby zosta³a oddana do

u¿ytku w tym samym czasie co

szko³a.

W kolejnych etapach po-

wstanie przedszkole oraz no-

woczesna hala sportowa. W

obiekcie ³¹cznie przewidziano

24 oddzia³y szkolne oraz 9

Wybuch rewolucji 1917

roku, a po niej wojny domowej,

wywo³a³ z kolei migracjê w

odwrotn¹ stronê - exodus

Rosjan do krajów oœciennych.

Wielu uchodŸców skierowa³o

siê na ziemie zachodnie Im-

perium Rosyjskiego, w tym do

by³ego Królestwa Polskiego, a

od listopada 1918 roku, odro-

dzonego pañstwa polskiego.

W latach 1918-1921 przez

Polskê przewinê³o siê kilkaset

tysiêcy rosyjskich uchodŸców,

szukaj¹cych schronienia przed

bolszewikami. Wiêkszoœæ z nich

traktowa³a Polskê jako kraj tran-

zytowy w drodze do Niemiec,

Francji, Czech, Wielkiej Brytanii

czy Stanów Zjednoczonych. Nie-

którzy jednak zostawali. I o takich

w³aœnie chcemy dziœ opowiedzieæ.

Najwczeœniejsze udoku-

mentowane œlady rodziny

Trofimow odnajdujemy w

Tambowie, mieœcie po³o¿onym

na Nizinie Ocko-Doñskiej, na

lewym brzegu rzeki Cny, w

dorzeczu Wo³gi. W drugiej

po³owie XIX wieku, kiedy za-

czyna siê ta historia, Tambow

by³ stolic¹ Guberni Tambowskiej,

prê¿nie rozwijaj¹cym siê

oœrodkiem przemys³owym

na linii kolei Riazañ-Uralsk.

Pobliska Wo³ga, wa¿ny trakt

handlowy, by³a Ÿród³em

utrzymania wielu ludzi, tak¿e

przedstawicieli klanu Trofi-

mow, którzy byli armatorami

statków p³ywaj¹cych po

Wo³dze. By³y te¿ w rodzinie

Historia praskich rodów

Rodzina Grunduls-Trofimow
Ludzie przemieszczali siê od zarania dziejów. W poszukiwaniu

lepszych warunków do ¿ycia z miejsca na miejsce przeno-

si³y siê ca³e ludy lub tylko ich najbardziej przedsiêbiorczy

przedstawiciele. Jednak przymusowe wymiany ludnoœci na

wielomilionow¹ skalê to specjalnoœæ XX wieku. Zmieniaj¹ce

siê fronty I wojny œwiatowej zmusi³y do wêdrówki w g³¹b

imperium rosyjskiego trzy miliony mieszkañców zachod-

nich guberni carskiej Rosji. Straszeni przez w³adze carskie

okropnoœciami ze strony Niemców, bie¿eñcy wyje¿d¿ali w

nieznane, pozostawiaj¹c dorobek ¿ycia wielu pokoleñ.

dokoñczenie na str. 3

Wiêcej linii na Bródnie

- Starannie przygotowywa-

liœmy siê do wprowadzenia

zmian zwi¹zanych z budow¹ II

linii metra na Bródnie. Ca³y

czas monitorujemy te¿ sytu-

acjê w terenie po jej wdro¿e-

niu i wyci¹gamy wnioski. Ju¿

Na Bródnie rozpoczê³a siê budowa II linii metra. Sto³eczny

ratusz ca³y czas monitoruje sytuacjê po wdro¿eniu nowej orga-

nizacji ruchu. Wkrótce wprowadzone zostan¹ pierwsze korekty.

Od poniedzia³ku, 18 marca, uruchomiona zosta³a nowa linia

327 i u³atwione dojœcie do przystanków tramwajowych.

wkrótce usprawniamy dzia³a-

nie komunikacji, uruchamiaj¹c

dodatkow¹ liniê autobusow¹,

a tak¿e u³atwiamy pieszym

dojœcie do przystanków tram-

wajowych zlokalizowanych

przy ul. Rembieliñskiej – mówi

Robert Soszyñski, zastêpca

prezydenta m.st. Warszawy,

który obserwowa³ ruch na

Bródnie.

Od ponad 2 tygodni na

Bródnie funkcjonuje nowa

organizacja ruchu zwi¹zana

z budow¹ II linii podziemnej

kolei. Sytuacjê po jej wdro¿eniu

monitoruj¹ zarówno przedstawi-

ciele Biura Polityki Mobilnoœci
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W lutym Bia³o³êka podpisa³a

umowê o wspó³pracy z ONICO

Warszawa – czo³owym klubem

w siatkówce mêskiej w kraju.

Dziêki umowie dzielnica do³¹-

czy³a do programu City Club,

którego celem jest popularyza-

cja zajêæ sportowych wœród

najm³odszych.

ONICO Warszawa od lat

nazywane jest kuŸni¹ polskich

talentów. Tutaj swoj¹ przygo-

dê z profesjonaln¹ siatkówk¹

zaczynali Karol K³os, Rafa³

Buszek i Zbigniew Bartman. W

szeregach ONICO Warszawa

gra³ i swoj¹ zawodnicz¹ karierê

zakoñczy³ Pawe³ Zagumny. W

obecnym sezonie w barwach

ONICO Warszawa wystêpuj¹

mistrzowie œwiata – Andrzej

Wrona, Damian Wojtaszek i

Bartosz Kwolek, a niedawno

do³¹czy³ do dru¿yny MVP Mi-

strzostw Œwiata, Sportowiec

Roku - Bartosz Kurek. Dru¿y-

nê prowadzi trener mistrzów

œwiata z 2014 roku - Stephane

Antiga.

W œrodê, 13 marca, na tere-

nie Bia³o³êckiego Oœrodka

Sportu odby³ siê trening pi³ki

siatkowej programu „Siatkarska

szko³a” oraz spotkanie dla

dzieci w wieku szkolnym z Bar-

toszem Kurkiem – najlepszym

zawodnikiem Mistrzostw Œwia-

ta, który wprowadzi³ dzieci w

œwiat sportu, tematy zwi¹zane

z treningami oraz opowiedzia³

o swojej pasjonuj¹cej karierze

siatkarskiej.

- Spotkanie oraz trening

siatkarski skierowane by³y do

uczniów szkó³ podstawowych

naszej dzielnicy. Mamy nadzie-

jê, ¿e zmotywuj¹ one naszych

najm³odszych mieszkañców do

wiêkszej aktywnoœci - powiedzia³

burmistrz Grzegorz Kuca.

Kolejn¹ atrakcj¹ dla naj-

m³odszych bia³o³êczan by³

udzia³ w asyœcie siatkarskiej,

która w meczu ONICO War-

szawa z Jastrzêbskim Wêglem,

jaki odby³ siê 17 marca na

warszawskim Torwarze, wy-

prowadzi³a zawodników obu

dru¿yn na boisko. Asysta daje

mo¿liwoœæ przyjrzenia siê

rozgrzewce zawodników,

porozmawiania z siatkarzami,

zrobienia pami¹tkowych zdjêæ,

a na koniec prze¿ycia wyjœcia

Blisko 200 dzieciaków z bia³o³êckich szkó³ spotka³o siê

w œrodê, 13 marca z Bartoszem Kurkiem, z³otym medalist¹

Mistrzostw Œwiata w siatkówce 2018, a tak¿e MVP tego

turnieju. Trening z mistrzem oraz asysta siatkarska podczas

niedzielnego meczu ONICO Warszawa z Jastrzêbskim

Wêglem na warszawskim Torwarze, maj¹ zachêciæ najm³od-

szych do uprawiania sportu.

na boisko przy pe³nej widowni

i w blasku fleszy.

Doroœli te¿ mieli mo¿liwoœæ

dostania siê na mecz. 15 po-

dwójnych bezp³atnych biletów

wstêpu fani siatkówki mogli

zdobyæ bior¹c udzia³ w konkur-

sie „Pochwal siê wiedz¹ - zgar-

nij bilet”, który zorganizowano

na profilu dzielnicy Bia³o³êka

na facebooku w dniach 14-16

marca. Konkurs polega³ na jak

najszybszym udzieleniu odpo-

wiedzi na 15 pytañ dotycz¹-

cych zagadnieñ zwi¹zanych z

siatkówk¹ i dru¿yn¹ ONICO

Warszawa. Pytania, mo¿e nie

dla wszystkich by³y proste,

ale dla fanów siatkówki – to

by³a bu³ka z mas³em. Ka¿dy

szanuj¹cy siê kibic wie prze-

cie¿, ¿e ONICO Warszawa

to dawny AZS Politechnika

Warszawska!

A powa¿nie mówi¹c, tak

konkurs, jak i spotkanie z

Bartoszem Kurkiem by³y

sprawnie zorganizowane,

dawa³y mo¿liwoœæ dobrej

zabawy, a przede wszystkim

s³u¿y³y popularyzacji siatkówki,

wspania³ej i trochê niedocenianej

w naszym spo³eczeñstwie

dyscypliny sportowej. Miejmy

nadziejê, ¿e na jednym treningu

siê nie skoñczy i wspó³praca

dzielnicy z ONICO Warszawa

zaowocuje znalezieniem na

Bia³o³êce wielu siatkarskich

talentów.

Joanna Kiwilszo

Przy ulicy Szczêœliwej jest

tylko jeden budynek, oznaczony

numerem 2. Stoi w zespole

czterech podobnych, 3-piêtro-

wych bloków, oznaczonych od-

powiednio numerami Atutowa

1 i 3 oraz Porajów 5. Miêdzy

blokami jest sporo, jak na

obecne warunki, wolnej prze-

strzeni z zagospodarowan¹

zieleni¹, o któr¹ mieszkañcy

zawsze bardzo dbali: sami

sadzili drzewa i krzewy, a

tak¿e uprawiali ogródki.

Niestety, w ostatnich latach

drzewa zaczynaj¹ znikaæ z uli-

cy Szczêœliwej. Na pierwszy

ogieñ, trzy lata temu, posz³a

brzoza z ptasim gniazdem.

By³o to gniazdo sroki - wiêc, jak

powiedziano mi w spó³dzielni

RSM „Praga”, nie ma czego

¿a³owaæ, sroka to rozbójnik.

PóŸniej przyszed³ czas na to-

polê – w tym wypadku nawet

nie by³o co protestowaæ –

ka¿dy wie, ¿e topole s¹ s³abe i

zagra¿aj¹ dzieciom dowo¿onym

do pobliskiej szko³y 314.

Kilka dni temu, dok³adnie

14 marca, sprzed bloku przy

ulicy Szczêœliwej 2 zosta³a

wyciêta kolejna m³oda brzoza,

rosn¹ca przy alejce, która po-

winna s³u¿yæ pieszym, a jest

zajmowana przez samochody.

Dlaczego j¹ wyciêto, i to po 1

marca, czyli po rozpoczêciu siê

okresu lêgowego ptaków? Z

tym pytaniem zwróciliœmy siê

do administracji osiedla „Pora-

je” RSM „Praga”.

Od odpowiedzialnego za

zieleñ Marcina Œwi¹tka dowie-

dzieliœmy siê, ¿e brzozê wyciêto

na wniosek mieszkañca, bo

by³a sucha i zagra¿a³a bezpie-

czeñstwu – chyba parkuj¹cych

tam nielegalnie samochodów

– i ¿e zgodê na jej wyciêcie

spó³dzielnia dosta³a od mar-

sza³ka województwa.

Zabrzmia³o to groŸnie. Nie

przypuszcza³am, ¿e sam mar-

sza³ek interesuje siê brzózk¹ na

podwórku przy Szczêœliwej.

Mo¿e powinien siê zaintereso-

waæ tym, ¿e brzoza wcale nie

by³a sucha – mia³a tylko jedn¹,

odchodz¹c¹ nisko od pnia such¹

ga³¹Ÿ, wiêkszoœæ drzewa, widaæ

to zreszt¹ po pozosta³ym pniu,

by³a zdrowa, mia³a du¿o liœci i

na pewno dawa³a mnóstwo tlenu,

nie mówi¹c ju¿ o schronieniu i

po¿ywieniu dla ptaków i innych

ma³ych zwierz¹t.

Wystarczy³o odci¹æ tê such¹

odnogê, ale nie, drwale gorliwie

zlikwidowali ca³e drzewo. Pi-

kanterii sytuacji dodaje fakt, ¿e

kilka metrów dalej le¿y powalo-

ny niedawn¹ wichur¹ sumak i

do tej pory nikt go nie uprz¹tn¹³.

Zajêci wycinaniem brzozy pa-

nowie nie zauwa¿yli sumaka.

Pewnie nie nadaje siê do ko-

minka, a brzoza – i owszem.

Wci¹¿ powraca pytanie: dla-

czego administracja tak ³atwo

usuwa drzewa na wniosek jed-

nego mieszkañca, nie pytaj¹c

o zdanie innych? Mo¿liwe, ¿e

ten wnioskodawca, szafuj¹c

w¹tpliwym zagro¿eniem dzie-

ci id¹cych do szko³y, chce po

prostu na tym miejscu posta-

wiæ swojego kolejnego suva.

Kiedy w³adze spó³dzielni zro-

zumiej¹, ¿e wiêkszym ni¿ drze-

wa zagro¿eniem dla dzieci s¹

wje¿d¿aj¹ce w alejki i parkuj¹-

ce tam samochody, miêdzy

którymi te id¹ce, lub jad¹ce na

hulajnogach do szko³y dzieci,

musz¹ siê przeciskaæ?

Ostatnio to w³aœnie dzieci

szkolne protestowa³y na ca³ym

œwiecie, przeciwko dzia³aniom

powoduj¹cym zmiany klima-

tu, a takim dzia³aniem jest

wycinanie liœciastych drzew.

Jako pe³noprawny cz³onek

spó³dzielni RSM „Praga” i

przedstawicielka du¿ej grupy

mieszkañców, dla których

zieleñ na osiedlu jest wa¿na,

przy³¹czam siê do tego protestu.

¯¹damy, aby dok³adnie w

miejscu wyciêtej brzozy zasa-

dzone zosta³o du¿e liœciaste

drzewo (nie malutkie, jak na

miejscu wyciêtej wczeœniej to-

poli, które nie wiadomo, czy siê

w ogóle przyjê³o) i zosta³o ogro-

dzone, tak, aby nie mog³y tam

wje¿d¿aæ samochody. Bêdziemy

pilnowaæ tej sprawy, w koñcu

wszystkim powinno zale¿eæ na

poprawie jakoœci powietrza.

Przy okazji, mo¿e wreszcie

warto by by³o uporz¹dkowaæ

parkowanie na osiedlu. Stra¿

miejska tu nie zagl¹da, bo jest

to teren spó³dzielni. Jak widaæ,

³atwiej jest wycinaæ drzewa, i

to siê robi raz-dwa, natomiast

problem parkowania pozostaje

nierozwi¹zany od lat.

Joanna Kiwilszo

Komu przeszkadza³a

brzózka na Szczêœliwej?
Znikaj¹ drzewa z osiedla Poraje. Przestrzeñ miêdzy

blokami Szczêœliwa 2 a Atutowa 3 nieuchronnie zamienia

siê w nielegalny parking.

Trwaj¹ konsultacje spo³eczne w sprawie przysz³oœci

Starych Œwidrów, poprzemys³owego terenu Bia³o³êki,

ograniczonego tras¹ Mostu Marii Sk³odowskiej-Curie, ulic¹

Myœliborsk¹, wa³em wiœlanym i obszarem Natura 2000 nad

Kana³em ¯erañskim.

Konsultacje spo³eczne dotycz¹ce zagospodarowania obszaru

Starych Œwidrów s¹ kontynuacj¹ projektu „Osiedla Warszawy”

z 2018 roku. Wybrany teren to jedna z kilkunastu lokalizacji wska-

zanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Wed³ug zamierzeñ architektów i urbanistów powinien on

zmieniæ swoj¹ funkcjê z przemys³owej na obszar wielofunkcyjny,

który bêdzie uwzglêdnia³ m.in. funkcjê us³ugow¹, mieszkaniow¹

i rekreacyjn¹.

Stare Œwidry maj¹ szansê na tak korzystn¹ zmianê, poniewa¿

ich teren niemal w ca³oœci nale¿y do miasta. Nad przysz³oœci¹

Starych Œwidrów dyskutowano 23 lutego podczas spaceru z

urbanistami ze studia projektowego A2P2. Trasa bieg³a wzd³u¿

ulicy Myœliborskiej, nastêpnie obok dawnej fabryki domów i wa³em,

przy nieu¿ywanych dziœ osadnikach Elektrociep³owni ¯erañ.

14 marca odby³ siê warsztat weryfikacyjny w Biurze Architektury

i Planowania Przestrzennego, na którym zaprezentowano w

formie makiety stworzon¹ koncepcjê urbanistyczn¹ nowych Starych

Œwidrów. Z uwagi jednak na to, ¿e pojawi³o siê sporo nowych

pytañ i w¹tpliwoœci, postanowiono zorganizowaæ jeszcze jedno,

dodatkowe spotkanie w sprawie przysz³oœci Starych Œwidrów,

które odbêdzie siê 26 marca (wtorek) w godzinach 17.00-20.00

w Szkole Podstawowej nr 118 przy ul. Leszczynowej 5.       JK

Stare Œwidry

- ci¹g dalszy konsultacji

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

Cryogas M&T Poland S.A., ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa,

reprezentowanej przez pe³nomocnika, z³o¿ony dnia 15 stycznia

2019 r., zmieniony dnia 8 lutego 2019 r. i uzupe³niony dnia

11 lutego 2019 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie stacji LCNG na

dz. nr ew. 20/2 z obrêbu 4-07-02 przy ul. P³ytowej 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.

Jest nadzieja, ¿e wkrótce w Parku Henrykowskim pojawi

siê nowa atrakcja, czyli wyczekiwany wodny plac zabaw.

Pos³u¿y on g³ównie najm³odszym, ale i starsi bêd¹ mogli

poszukaæ przy nim orzeŸwienia w upalne dni.

Dzielnica Bia³o³êka og³osi³a w³aœnie przetarg na wykonawcê

wodnego placu zabaw, który ma powstaæ w Parku Henrykowskim.

Wodny plac zabaw to zwyciêski projekt III edycji bud¿etu

partycypacyjnego, na który zag³osowa³o 2318 osób. 

Bêdzie to miejsce frajdy i zabawy dla dzieci od drugiego roku

¿ycia. Na powierzchni 150-200 m2, we wschodniej czêœci parku,

na placu przypominaj¹cym kszta³t klepsydry, ustawionych

zostanie 10 ró¿nych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zabawy, m.in. dysze

pionowe, korona, p³aszczyzna wodna, dwa rodzaje fontann

w kszta³cie kwiatów oraz s³upy wodne. A wszystko to na

antypoœlizgowej nawierzchni.

Urz¹dzenia bêdzie mo¿na uruchomiæ poprzez naciœniêcie

umieszczonego w nawierzchni czujnika. Oprócz atrakcji wodnych,

ustawione zostan¹ elementy ma³ej architektury, czyli ³awki i

kosze na œmieci. Zbudowane bêd¹ równie¿ sanitariat oraz

przebieralnia w formie parawanu. Plac bêdzie ogrodzony. Koszt

inwestycji to 750 tys. z³.

Wodne place zabaw to w Polsce wci¹¿ nowoœæ. W ci¹gu ostatnich

lat powsta³o zaledwie kilka takich miejsc, miêdzy innymi w B³oniu

i Grodzisku Mazowieckim. Ciesz¹ siê one nies³abn¹c¹ popular-

noœci¹ i staj¹ siê wizytówk¹ buduj¹cych je miast. W Warszawie,

poza fragmentem parku fontann na Podzamczu, nie ma w³aœciwie

wodnych placów zabaw z prawdziwego zdarzenia. A jest to

nie lada atrakcja dla najm³odszych. Dziêki niej, poza œwietn¹

zabaw¹, mog¹ ³atwiej znieœæ wysokie temperatury.

Oferty przyjmowane bêd¹ do 27 marca. Dzielnica chce zd¹¿yæ

oddaæ wodn¹ atrakcjê przed rozpoczêciem sezonu letniego,

dlatego w przetargu premiowane bêd¹ firmy, które bêd¹ w stanie

wykonaæ inwestycjê w jak najkrótszym terminie.                       JK

Wodny plac zabaw

na Bia³o³êce

Trening z Bartkiem Kurkiem
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Drodzy Mieszkañcy,

Na proœbê Przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc, poni¿ej przedstawiamy treœæ

Uchwa³y nr V/37/2019 Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie

intencji tworzenia jednostek ni¿szego rzêdu - rad osiedli i kolonii.

Uchwa³a Nr V/37/2019 RADY DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC m.st. Warszawy

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie intencji tworzenia jednostek pomocniczych ni¿szego rzêdu - rad osiedli i kolonii

Na podstawie § 25 pkt. 6 oraz § 53 pkt. 1 Statutu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawa

stanowi¹cego Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia

14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta sto³ecznego Warszawy (Dz. Urz.

Woj. Maz. z 2018 r. 8814 ), Rada Dzielnicy Praga-Pó³noc m. st. Warszawy, uchwala co nastêpuje:

§ 1.

Rada Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy wyra¿a intencjê tworzenia nowych jednostek

pomocniczych ni¿szego rzêdu w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st Warszawy.

§ 2.

Jednostki pomocnicze ni¿szego rzêdu mog¹ byæ tworzone w oparciu o zapisy rozdzia³u

V Statutu Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st Warszawy

§ 3.

Rada Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy zwraca siê do mieszkañców dzielnicy, wspólnot

mieszkaniowych, spó³dzielczych rad osiedli i kolonii o podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu

tworzenie nowych jednostek pomocniczych ni¿szego rzêdu w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st Warszawy.

§ 4.

Zobowi¹zuje siê Przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy do

koordynowania dzia³añ i przedk³adania Radzie Dzielnicy informacji i projektów uchwa³ w

sprawach tworzenia jednostek ni¿szego rzêdu na terenie Dzielnicy.

§ 5.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy

                                                                             Ireneusz Tondera

Uzasadnienie Do UCHWA£Y Nr V/37/2019 RADY DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC m.st. Warszawy

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie intencji tworzenia jednostek pomocniczych ni¿szego rzêdu - rad osiedli i kolonii

Na ca³ym obszarze Dzielnicy Praga-Pó³noc funkcjonuj¹ dwie kolonie. Do zakresu dzia³ania

jednostki pomocniczej ni¿szego rzêdu w Dzielnicy nale¿¹ przekazane jej przez Radê Dzielnicy

sprawy dotycz¹ce reprezentacji interesów i pe³niejszego zaspokajania, we wspó³pracy z

organami Dzielnicy, potrzeb tej jednostki, a w szczególnoœci warunków ¿ycia i zamieszkania

jej cz³onków oraz zapewnienia w wiêkszym zakresie jej uczestnictwa w dzia³alnoœci Dzielnicy.

Jednostki ni¿szego rzêdu s¹ elementem rozwoju demokracji lokalnej. Do zakresu ich zadañ

mo¿e nale¿eæ opiniowanie, przekazywanie wniosków podejmowanie inicjatyw w sprawach:

1) kszta³towania ³adu przestrzennego i architektonicznego,

2) ochrony œrodowiska, parków, terenów zielonych i rekreacyjnych,

3) tworzenia i funkcjonowania infrastruktury technicznej,

4) stanu technicznego ulic i parkingów oraz organizacji ruchu drogowego,

5) organizacji handlu i us³ug,

6) bezpieczeñstwa osobistego i ochrony mienia mieszkañców,

7) funkcjonowania szkó³, przedszkoli i innych placówek wychowawczych,

8) pomocy spo³ecznej, w szczególnoœci pomocy dla ludzi samotnych, chorych i niepe³nosprawnych,

9) kszta³towania dobrych stosunków s¹siedzkich i pomocy w rozstrzyganiu sporów s¹siedzkich,

10) udzielania mieszkañcom, na ich wniosek, pomocy w innych sprawach nale¿¹cych do

zakresu dzia³ania jednostek samorz¹dowych,

11) kultury, w tym placówek upowszechniania kultury, kultury fizycznej i obiektów sportowych,

porz¹dku, czystoœci i estetyki otoczenia

Wiêcej linii na Bródnie
i Transportu, jak i Zarz¹du

Transportu Miejskiego. Pierw-

sze wnioski s¹ pozytywne, a

autobusy i tramwaje je¿d¿¹ w

wiêkszoœci punktualnie, bez

znacznych spóŸnieñ.

Wielu pasa¿erów korzysta z

autobusów jad¹cych ulic¹ œw.

Wincentego. Dlatego od ponie-

dzia³ku, 18 marca, na ulice

wyjecha³y autobusy nowej linii

327. Jej trasa zosta³a tak przy-

gotowana, aby u³atwiæ dojazd

do ronda ̄ aba i przesiadek do

tramwajów osobom z rejonu

przystanków Malborska i œw.

Wincentego. Autobusy linii

327 kursuj¹ od CH Targówek,

ul. G³êbock¹, œw. Wincentego do

ronda ̄ aba, w dni powszednie

w godzinach 6.00-9.30 i 14.00-

20.00, a na przystankach za-

trzymymuj¹ siê co 15 minut.

Od 13 marca, zmieni³ siê

charakter przystanków Gilar-

ska i Toruñska. Autobusy tu

zatrzymuj¹ siê za ka¿dym

razem, a nie jak dotychczas

na ¿¹danie. Z obserwacji

pracowników ZTM wynika,

¿e przystanki te ciesz¹ siê

bardzo du¿ym zainteresowa-

niem pasa¿erów i autobusy

zatrzymuj¹ siê na nich prak-

tycznie przy ka¿dym kursie.

Dodatkowym usprawnieniem

jest równie¿ wprowadzenie

zmian w cyklach sygnalizacji

œwietlnej w rejonie przystan-

ków tramwajowych na ul.

Rembieliñskiej. Dziêki monta-

¿owi urz¹dzeñ „wzbudzaj¹-

cych” sygnalizator zielony dla

pieszych œwieci³ siê d³u¿ej i

jednoczeœnie nie utrudni to

przejazdu tramwajom. Pozwoli

to up³ynniæ ruch pieszych w

tym rejonie.

Przygotowany zostanie tak-

¿e projekt zmian organizacji

ruchu na osiedlowych uliczkach

po pó³nocnej stronie ul. L. Kon-

dratowicza – byæ mo¿e niektóre

z nich zostan¹ zmienione na

jednokierunkowe. Dziœ wy-

korzystywane s¹ jako trasy

objazdowe zamkniêtej ul. L.

Kondratowicza, co jest uci¹¿liwe

dla ich mieszkañców.  

Zmiany na Bródnie

W czasie budowy na trasy

objazdowe skierowane zosta³y

autobusy linii: 104, 112, 118,

120, 126, 145, 156, 169, 176,

204, 214, 227, 240, 256, 345,

409, 500, N02, N11 i N64. Na

g³ównych ulicach (Matki Tere-

sy z Kalkuty, œw. Wincentego,

Chodeckiej, £ojewskiej, Wy-

szogrodzkiej i Bartniczej) wy-

znaczone zosta³y wydzielone

pasy dla autobusów. Dodatkowo,

odcinki ulicy œw. Wincentego,

miêdzy ulic¹ Niwa a Gilarsk¹

oraz ulic¹ L. Kondratowicza a

wjazdem na parking urzêdu

dzielnicy (tylko w kierunku

ulicy Matki Teresy z Kalkuty),

zosta³y przeznaczone tylko dla

ruchu pojazdów komunikacji

miejskiej.

Pasa¿erowie z Bródna

mog¹ szybko dojechaæ do

Œródmieœcia i na Mokotów

dziêki nowej linii tramwajowej

41. Sk³ady ruszaj¹ z pêtli

¯erañ Wschodni i tak¹ sam¹

tras¹ jak linia 1, jad¹ do ronda

Zgrupowania AK „Rados³aw”,

gdzie skrêcaj¹ w al. Jana

Paw³a II i koñcz¹ trasê na

S³u¿ewcu (tras¹ linii 17). Linia

41 kursuje w dni powszednie

godzinach 6.00-20.00.

dokoñczenie ze str. 1

dokoñczenie ze str. 1

Bêdzie nowa szko³a

podstawowa na Targówku
oddzia³ów przedszkolnych.

Znajd¹ siê tam równie¿ boiska

sportowe i place zabaw.

Kompleks oœwiatowy bêdzie

mia³ osobne wejœcia do

szko³y i przedszkola, a hala

widowiskowo-sportowa bêdzie

ogólnodostêpna.

Warszawa dla uczniów:

budujemy szko³y

Zgodnie z zapowiedz¹ z

programu, zosta³a przyspie-

szona budowa nowych szkó³

i przedszkoli. W tej chwili

powstaje 15 nowych szkó³

podstawowych dla ponad 10

tys. uczniów. Z dwóch z nich

– przy ul. Warzelniczej i ul.

Myœliborskiej – uczniowie bêd¹

korzystaæ ju¿ we wrzeœniu

2019 r. Na 12 najwiêkszych

modernizacji szkó³ miasto

przeznaczy³o blisko 190 mln z³.

To m.in. szko³y przy ul. Kawê-

czyñskiej, ul. Cietrzewia,

szko³a specjalna przy Ró¿anej

czy budynek przy ul. Twardej

przeznaczony na oœrodek dla

dzieci niedos³ysz¹cych.

Warszawa dla uczniów to

tak¿e 100 z³otych rocznie

dla sto³ecznych uczniów na

wyjœcia do instytucji kultury,

nauki czy sportu, podwy¿ki

dla nauczycieli, rozwój indy-

widualnego doradztwa dla

nastolatków, przygotowanie

szkó³ na podwójny rocznik.

Program „Warszawa dla

uczniów” obejmuje rozwój

edukacji samorz¹dowej, wy-

d³u¿enie godzin opieki w

szkolnych œwietlicach oraz

opiekê psychologa i pedagoga

w ka¿dej szkole.

Aby wzi¹æ udzia³ w loterii,

nale¿y w dniach 15 marca - 14

kwietnia zrobiæ zakupy w skle-

pach lub punktach us³ugowych

Galerii Wileñskiej (poza hiper-

marketem Carrefour i kantorem)

na kwotê co najmniej 100 z³

zgromadzon¹ na maksymalnie

dwóch paragonach i zg³osiæ

siê z nimi do Punktu Obs³ugi

Loterii (poziom +1, w pobli¿u

kawiarni Costa Coffee). Za

ka¿d¹ rejestracjê paragonu

klient otrzymuje jedn¹ zdrapkê

i mo¿e sprawdziæ, czy kryje siê

pod ni¹ nagroda.

Wiosenna Loteria w Galerii Wileñskiej
15 marca rozpoczê³a siê Wiosenna Loteria z nagrodami,

podczas której przez ca³y miesi¹c bêdzie mo¿na zdobywaæ

nagrody za zakupy w Galerii Wileñskiej. Na klientów bêdzie

czekaæ ponad 600 nagród o ³¹cznej wartoœci 30 tys. z³otych,

w tym karty podarunkowe na zakupy oraz prezenty przygo-

towane przez sklepy.

To jednak nie koniec szans na

wygran¹! Ka¿dy zarejestrowany

paragon jest ostemplowywany

wiosennym symbolem. Wystar-

czy znaleŸæ w kalendarzu dostêp-

nym u hostessy dzieñ oznaczo-

ny tym symbolem i zg³osiæ siê

tego dnia po kolejn¹ zdrapkê. Na

podstawie jednego zarejestrowa-

nego paragonu mo¿na odebraæ

³¹cznie nawet cztery zdrapki!

Wiosenna Loteria z nagrodami

skierowana jest do posiadaczy

Karty Sta³ego Klienta Galerii

Wileñskiej. Osoby, które jeszcze

nie posiadaj¹ karty, bêd¹ mog³y

j¹ bezp³atnie za³o¿yæ na miejscu.

W programie lojalnoœciowym

mo¿na siê te¿ zarejestrowaæ

on-line: www.galeriawilenska.pl/

registration.

Punkt Obs³ugi Loterii bêdzie

czynny od poniedzia³ku do

soboty oraz w niedziele handlo-

we w godzinach 12:00-20:00.

W niedziele niehandlowe (17

i 24 marca oraz 7 kwietnia)

punkt bêdzie nieczynny.

dokoñczenie ze str. 1

Rewolucja parkingowa na Pradze?
zakres rozszerzonej strefy, która

powinna obejmowaæ obszar

dzielnicy ograniczony wa³ami

kolejowymi (linia œrednicowa,

linia legionowsko-gdañska) i

przebiegiem przysz³ej obwodni-

cy Œródmieœcia, uzupe³niony o

fragmenty Golêdzinowa i Œliwic.

„Tak wyznaczony obszar

obejmuje historyczny fragment

Ju¿ to wiemy: nie uda siê

unikn¹æ zmian klimatu. Mo¿emy

jednak ograniczaæ ich skutki.

Dlatego w œlad za zmianami

klimatycznymi musi iœæ dosto-

sowywanie do nich naszych

miast. Opracowanie, jakie

zleci³y w³adze Warszawy, nie

daje gotowych recept, stanowi

jedynie ramowy program, który

ma byæ g³osowany przez Radê

Warszawy w czerwcu.

Co nam grozi? Przede

wszystkim bardzo gor¹ce lata,

susze, wichury i gwa³towne

ulewy. Warszawa ju¿ obecnie

jest wysp¹ ciep³a, zarówno

latem, jak i zim¹, gdzie ró¿nica

temperatury w stosunku do

okalaj¹cych obszarów, wynosi

1,5 oC, a nawet wiêcej. Kliny

nawietrzaj¹ce dzia³aj¹ na

obrze¿ach, w centrum ich rola

zanika - od lat s¹ zabudowywane.

Stosunkowo najlepiej dzia³a

przewietrzanie wzd³u¿ Wis³y, a

tak¿e kana³y linii kolejowych,

ale to stanowczo za ma³o dla

poprawy jakoœci powietrza. Na

Pradze Pó³noc oraz w dzielni-

cach peryferyjnych jest wci¹¿

wiele pieców bezklasowych,

tzw. kopciuchów, a liczba sa-

mochodów, w tym z wyciêtymi

filtrami cz¹stek sta³ych, wci¹¿

roœnie. Jest i pozytyw – wg

ostatnio opublikowanych wy-

ników badañ, odsetek osób

korzystaj¹cych z komunikacji

miejskiej jest na Pradze

Pó³noc najwy¿szy w War-

szawie (63%).

Miasto stoi przed nie lada

wyzwaniem: co zrobiæ, ¿eby

dostosowaæ infrastrukturê

do zmian klimatycznych, nie

pogarszaj¹c jakoœci ¿ycia

mieszkañców? Odpowiedzi¹

na nawalne deszcze powinno

byæ odbetonowywanie, czyli

zwiêkszanie ch³onnoœci pod³o-

¿a, wiêcej zieleni, tak¿e na

upa³y, inwestowanie w rozpro-

Po s¹siedzku

Zmiany klimatyczne a Praga
szone Ÿród³a energii oraz

oszczêdzanie wody.

Szczegó³owe rozwi¹zania

poznamy pewnie dopiero po

akceptacji dokumentu strate-

gicznego, a opracowanie prze-

pisów wykonawczych mo¿e

potrwaæ dwa lata. Za wolno?

Z pewnoœci¹. Maj¹ o tym swoje

zdanie ludzie m³odzi, którzy

nie chc¹ bezczynnie czekaæ.

Nie chc¹ te¿ do zmian siê ada-

ptowaæ, ale im przeciwdzia³aæ,

czemu dali wyraz podczas

strajku szkolnego. S³uchajmy

ich i b¹dŸmy rozwa¿ni w co-

dziennych wyborach. Los

przysz³ych pokoleñ jest w

naszych rêkach.

Karolina Krajewska

przewodnicz¹ca

Rady Kolonii Œliwice

miasta o zwartej zabudowie,

du¿ej gêstoœci zaludnienia, z

wieloma budynkami bez pod-

ziemnych parkingów i nieprzy-

stosowanych do nap³ywu setek

tysiêcy samochodów. Wystêpuje

tu deficyt miejsc parkingo-

wych, co wg ustawy o drogach

publicznych stanowi istotn¹

przes³ankê do wydzielenia

strefy p³atnego parkowania”

podkreœlaj¹ autorzy wniosku.

Zebranie podpisów i z³o¿enie

wniosku to pierwszy krok do

rozpoczêcia prac koncepcyjnych.

Ale krok najwa¿niejszy, bo bez

niego prace dotycz¹ce roz-

szerzenia strefy ci¹gle bêd¹

odk³adane na póŸniej. Wiê-

cej o inicjatywie mo¿na

przeczytaæ na facebook.com/

PorozumienieDlaPragi/       M.
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Rodzina Grunduls-Trofimow

Historia praskich rodów

wykszta³cone kobiety. Jedna z prababæ naszego

rozmówcy, Dymitra Grundulsa, urodzona

ok. 1860 roku Barbara Go³o³obowa, jak wieœæ

rodzinna niesie z domu Golicyn, skoñczy³a

studia w Europie Zachodniej i by³a pierwszym

w Rosji in¿ynierem technologii drewna.

Jej córka Anna Go³o³obowa, ur. w 1886 r.,

wysz³a za Jerzego Trofimowa. Mieli piêcioro

dzieci, cztery córki: Annê, Kseniê, Barbarê i

Aleksandrê oraz syna Aleksego. Rodzina

¿y³a spokojnie do 1917 roku, kiedy wraz z

wybuchem rewolucji zawali³ siê ich dotych-

czasowy œwiat.

Rodzina spokrewniona z arystokratycznym

rodem Golicynów nie mia³a szans w opanowanej

przez bolszewików i ogarniêtej wojn¹ domow¹

Rosji. Trzeba by³o uciekaæ. Wraz z wielk¹ fal¹

uchodŸców ruszyli wiêc na zachód. Chcieli

dostaæ siê do Polski. Nie by³o to ³atwe – ucie-

kinierów dziesi¹tkowa³y egzekucje i choroby.

Anna Go³o³obowa i jej dwie córki, Aleksandra

i Barbara nigdy nie dotar³y do granicy – zginê³y

lub zmar³y po drodze. Jerzy Trofimow zosta³

sam z trójk¹ dzieci: urodzon¹ w 1906 roku

Kseni¹, dwa lata m³odsz¹ Ann¹ (ur. 1908) oraz

niewiele m³odszym Aleksym (ur. 1911). Aby

dostaæ siê do Polski, Jerzy zawar³ nawet

fikcyjny œlub z córk¹ polskiego konsula, przed-

stawiciela odradzaj¹cego siê pañstwa polskiego

w Rosji. Uda³o mu siê wreszcie przekroczyæ

granicê, ale na tym bynajmniej nie skoñczy³y

siê jego k³opoty.

Polska by³a z regu³y tylko jednym z najbli¿-

szych przystanków dla rosyjskich uchodŸców

na trasie emigracyjnego exodusu. Jednak¿e

pewna czêœæ Rosjan uzna³a odradzaj¹c¹ siê

Rzeczpospolit¹ za swój punkt docelowy i po-

stanowi³a na jej terytorium znaleŸæ dla siebie

now¹ ojczyznê. Rosjanie nie byli jednak przez

Polaków dobrze przyjmowani. Trudno siê

temu dziwiæ. „Biali” Rosjanie byli przecie¿

spadkobiercami carskiej Rosji, czyli dla Polaków

bezwzglêdnego zaborcy. Poza tym, Polska

mia³a w³asne problemy. Dopiero odbudowywa³a

swoje struktury organizacyjno-administracyjne.

Znajduj¹cy siê w tragicznej sytuacji, pozbawieni

ojczyzny, rodzin i maj¹tku Rosjanie – „bezpañ-

stwowcy”, byli dla Polaków dodatkowym,

uci¹¿liwym problemem.

W wojennym chaosie, do pocz¹tku 1919 roku

w Polsce nie funkcjonowa³y ¿adne publiczno-

prawne organy w³adzy, które mog³yby przej¹æ

na siebie obronê praw rosyjskich obywateli.

Rosjanie na polskiej ziemi nie posiadali ¿adnej

zorganizowanej skutecznej opieki i nie mieli

swego dyplomatycznego lub konsularnego

przedstawicielstwa. Dopiero w lutym 1919

roku, z inicjatywy dzia³aczy spo³ecznych i

politycznych, zgrupowanych przy Rosyjskim

Towarzystwie Dobroczynnoœci, powsta³ Ko-

mitet Rosyjski w Warszawie, który mia³ za

zadanie udzielanie pomocy prawnej i materialnej

zamieszka³ym w pañstwie polskim obywatelom

rosyjskim.

W po³owie 1920 roku w Warszawie powo³ano

Rosyjski Komitet Polityczny w Polsce. Na jego

czele stan¹³ polityk, literat, g³ówny organizator

rosyjskiej organizacji bojowej socjalistów rewo-

lucjonistów, tzw. eserowców, wspó³organizator

zamachów terrorystycznych, Borys Sawinkow.

Komitet zajmowa³ siê akcj¹ werbunkow¹ rosyjskich

kontrrewolucjonistów. To zaogni³o stosunki

z Rosj¹ Sowieck¹. Zamkniêto granicê polsko-

rosyjsk¹. Sprawa znalaz³a swój fina³ na forum

Ligi Narodów.

dokoñczenie ze str. 1 W czerwcu 1921 roku ustanowiono przez

pañstwa Ligi Narodów Urz¹d Wysokiego

Komisarza do spraw UchodŸców Rosyjskich w

Europie. Na jego czele stan¹³ Fridtjof Nansen,

norweski oceanograf i badacz polarny. Po-

maga³ on uchodŸcom politycznym wydostaæ siê

z Rosji Radzieckiej, a gdy nigdzie nie chciano

ich przyj¹æ, zacz¹³ wydawaæ specjalne dowo-

dy to¿samoœci, tzw. paszporty nansenowskie.

Polski Urz¹d Wysokiego Komisarza do spraw

UchodŸców znajdowa³ siê w Warszawie na

ulicy Krypskiej.

Jerzy Trofimow, jako jeden z pierwszych,

otrzyma³ paszport nansenowski, z dwucyfro-

wym numerem. W Warszawie, na Grochowie,

zorganizowano obóz przejœciowy dla uchodŸ-

ców z Rosji. Tam w³aœnie trafili Trofimowie. Po

pewnym czasie Jerzy uzna³ jednak, ¿e nie

bêdzie w stanie sam opiekowaæ siê trójk¹

dzieci. Zatrzyma³ wiêc przy sobie syna, a córki,

Anna i Ksenia trafi³y do domu opieki prowadzo-

nego przez bogat¹ rodzinê ¿ydowsk¹ Prennów.

Zak³ad zapewnia³ schronienie i podstawy

edukacji, g³ównie naukê zawodu, dzieciom do

mniej wiêcej 15 roku ¿ycia. PóŸniej musia³y ra-

dziæ sobie same.

Ksenia doœæ szybko znalaz³a sobie narze-

czonego i w wieku 17 lat wysz³a za artystê

malarza W³odzimierza Petrukowicza, absol-

wenta Akademii Sztuk Piêknych w Wiedniu,

znanego pod pseudonimem artystycznym

Petrini. Po œlubie wyjechali do Kijowa, gdzie

Petrini pog³êbia³ studia malarskie w tamtejszej

Szkole Sztuk Piêknych.

M³odsza z sióstr, Anna, w ochronce Prennów

uczy³a siê zawodu krawieckiego. PóŸniej zo-

sta³a kimœ w rodzaju ich damy do towarzystwa

i niani dla dzieci. W 1936 roku zmar³ jej ojciec,

Jerzy Trofimow, a z bratem Aleksym ju¿

wczeœniej straci³a kontakt, gdy¿ jako 16-latek

wyjecha³ do Brazylii. Z Prennami mieszka³a

do 1938 roku, kiedy to, z nieznanych do dziœ

przyczyn, wyjecha³a do £ucka na Wo³yniu.

Tymczasem w innej czêœci rosyjskiego

Imperium, daleko od Tambowa i Warszawy,

toczy³y siê losy drugiej rodziny, o dziwnym

nazwisku Grunduls. Podobno przodkowie no-

sicieli tego nazwiska w zamierzch³ej przesz³oœci

przybyli do Europy z Indii. W jêzyku hinduskim

„grunduls” znaczy „ziemianin” albo „przeciwnik”.

Zasiedlili m.in. ziemie nad Ba³tykiem, od czasów

Œredniowiecza zwane ¯mudzi¹.

Protoplasta rodu, Jerzy Grunduls, by³ pro-

boszczem prawos³awnej parafii w Dorpacie

(obecnie estoñskie Tartu). Mia³ dwóch synów:

Aleksandra i Miko³aja. Obaj skoñczyli uniwer-

sytet w Dorpacie i zostali lekarzami. Z zacho-

wanego zdjêcia Miko³aja w mundurze wojsko-

wym mo¿na wnioskowaæ, ¿e dos³u¿y³ siê on w

armii carskiej stopnia pu³kownika. Aleksander

natomiast o¿eni³ siê z córk¹ prezesa gie³dy

kapita³owej, Wassiliss¹ von Lauffenschlegen.

Obaj bracia i ich rodziny nale¿eli do dorpackiej

elity towarzyskiej.

I znowu w ¿ycie ludzi wkroczy³a wojna. Tu,

w nadba³tyckiej czêœci Imperium rosyjskiego,

sytuacja by³a wyj¹tkowo skomplikowana. Nie

doœæ, ¿e stanê³y naprzeciw siebie dwie potêgi:

Niemcy i carska Rosja, to jeszcze dosz³y do

g³osu ruchy rewolucyjne, a tak¿e ruchy o

niepodleg³oœæ Estonii.

W wyniku wojennej zawieruchy drogi braci

rozesz³y siê. Aleksander wynaj¹³ furmankê,

za³adowa³ na ni¹ rodzinê: ¿onê i urodzon¹

w 1912 roku córkê Milicê, i wyruszy³ na

zachód. Dosta³ siê do niewoli niemieckiej, ale

paradoksalnie - to go uratowa³o, bowiem ar-

mia niemiecka potrzebowa³a lekarzy. Tak wiêc

prawos³awny lekarz z Kresów, s³u¿¹c w armii

Kaisera znalaz³ siê w okolicach Kalisza. I tu, w

Wilczynie pod Kaliszem, w 1914 roku urodzi³

siê jego syn Jerzy.

Drugi brat, Miko³aj, nie mia³ tyle szczêœcia.

W ucieczce przed nawa³¹ bolszewick¹ chcia³

dostaæ siê do Chin, do admira³a Ko³czaka, który

w 1918 roku dowodzi³ „Bia³ymi” w Harbinie.

Niestety, nie dotar³ do Chin – w niewiadomych

okolicznoœciach zgin¹³ z ca³¹ rodzin¹.

Syn Aleksandra, urodzony w 1914 roku

pod Kaliszem Jerzy Grunduls, po osi¹gniêciu

pe³noletnioœci, w latach trzydziestych studiowa³

na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie

matematykê i chemiê. W 1938 roku pojecha³

odwiedziæ kolegê ze studiów, który mieszka³

w £ucku.

I w³aœnie w £ucku, po³o¿onej nad Styrem

stolicy Wo³ynia, przeciê³y siê losy dwóch pra-

wos³awnych rodzin: Trofimowych i Grundulsów,

bo dosz³o tam do spotkania Anny Trofimow z

Jerzym Grundulsem. Najprawdopodobniej

poznali siê poprzez cerkiew, a mo¿e przez

wspólnych znajomych, doœæ, ¿e w nastêpstwie

tego zdarzenia, Anna i Jerzy pobrali siê w 1940

roku. Zamieszkali w Warszawie. W 1943 roku

urodzi³ im siê syn Dymitr. Kolega Jerzego

zosta³ chrzestnym. Uda³o mu siê szczêœliwie

przyjechaæ i wróciæ do £ucka, który by³ wów-

czas pod okupacj¹ niemieck¹ i silnym wp³ywem

nacjonalistów ukraiñskich.

Mimo wojny i skomplikowanej sytuacji we

wschodniej czêœci Europy, ludzie usi³owali

normalnie ¿yæ, ale historia znowu pokrzy¿owa³a

ich plany. Jerzy Grunduls zgin¹³ w 25. dniu

Powstania Warszawskiego, podczas walk w

obronie Poczty G³ównej. Anna zosta³a sama

z kilkumiesiêcznym dzieckiem. Po upadku

Powstania, jak wiêkszoœæ ludnoœci cywilnej,

przesz³a przez obóz w Pruszkowie, a nastêp-

nie zosta³a wywieziona do obozu w Crimmit-

schau ko³o Zwickau w Saksonii. Wiosn¹ 1945

roku wyzwolili go Amerykanie.

Anna wraz z synem i szwagierk¹ Milic¹,

wróci³a do Polski. Nie wiedzia³a, gdzie jest

reszta rodziny. Uda³a siê do cerkwi. Najpierw

na Podwale nr 5, do parafialnej cerkwi pod

wezwaniem œw. Trójcy, zwanej popularnie

„Podwa³k¹”. Ruiny zniszczonej w czasie Po-

wstania œwi¹tyni oblepione by³y kartkami

szukaj¹cych siê ludzi. Niestety, wkrótce po-

cerkiewna posesja zosta³a - mimo zabiegów

cerkwi prawos³awnej - upañstwowiona. Wtedy

punktem zbornym ludnoœci prawos³awnej

sta³a siê cerkiew œw. Marii Magdaleny na

Pradze. Pogubione rodziny szuka³y siê tam

w ka¿d¹ niedzielê. Rodzeñstwo Trofimow

odnalaz³o siê dopiero w latach 50.

Tymczasem, dziêki wstawiennictwu pro-

boszcza, Anna Grunduls dosta³a maleñkie

mieszkanie, pod schodami, przy Z¹bkowskiej 1.

Dziœ dom ten ju¿ nie istnieje. Jako zdolna

krawcowa, w 1946 roku znalaz³a pracê w

spó³dzielni „Odnowa”, dzia³aj¹cej na Targowej.

Po dwóch latach, dziêki staraniom ludzi ze

spó³dzielni, uda³o siê zamieniæ klitkê pod scho-

dami na pokój w Alejach Niepodleg³oœci 219.

Od tego czasu, codziennie przez most

pontonowy przeprawia³a siê przez Wis³ê,

podrzuca³a trzyletniego wówczas syna Dymi-

tra do cerkwi i bieg³a do pracy. W „Odnowie”

pracowa³a niemal 30 lat, a¿ do momentu,

kiedy uleg³a wypadkowi i praca zawodowa

sta³a siê niemo¿liwa.

Dymitr Grunduls poszed³ do szko³y przy

ulicy Noakowskiego 6 (Polna 60), tam, gdzie

dziœ stoj¹ akademiki Politechniki Warszawskiej,

a wówczas, poza ocala³ym budynkiem szko³y,

by³y gruzy i pustkowie. Z biegiem lat krajobraz

Œródmieœcia powoli siê zmienia³. Po ukoñcze-

niu szko³y podstawowej Dymitr kontynuowa³

edukacjê w XIV Liceum im. Stanis³awa Staszica,

elitarnej szkole, do której uczêszcza³y dzieci

ówczesnych prominentów. Co prawda, tylko

przez dwa lata liceum nosi³o imiê Staszica – w

1952 dosta³o nowego, bardziej pasuj¹cego do

tamtych czasów patrona, Klementa Gottwalda

- i tylko przez dwa lata dyrektorem liceum by³

bratanek prezydenta Ignacego Moœcickiego,

ale nawet z now¹ dyrekcj¹ i patronem, szko³a

utrzymywa³a wysoki poziom, zw³aszcza z

przedmiotów œcis³ych.

W latach szkolnych rozpoczê³a siê przygoda

Dymitra z harcerstwem. Nale¿a³ do 21 WDH

im. gen. Ignacego Pr¹dzyñskiego. Cz³onkiem

tej dru¿yny by³ te¿ Stanis³aw Jankowski

„Agaton”, cichociemny, architekt, po wojnie

jeden z szefów Biura Odbudowy Stolicy. Z

harcerstwem Dymitr Grunduls zwi¹zany jest

do dziœ, bior¹c udzia³ w ró¿nych obchodach i

upamiêtnieniach wydarzeñ zwi¹zanych z

dzia³alnoœci¹ dru¿yny.

Dymitr Grunduls skoñczy³ Politechnikê War-

szawsk¹. Po studiach pracowa³ jako in¿ynier

hydrotechnik. Jest znawc¹ ¿eglugi œródl¹dowej

i portów rzecznych. Bra³ udzia³ w budowie Portu

¯erañskiego, a tak¿e w rewaloryzacji Kana³u

Augustowskiego. Jest zwi¹zany z Prag¹ nie

tylko poprzez uczestnictwo w spotkaniach

POSUL-u, czyli Praskiego Samozwañczego

Ochotniczego Uniwersytetu Lataj¹cego, ale

przede wszystkim poprzez pracê na rzecz

Cerkwi œw. Marii Magdaleny.Praska Cerkiew

zawsze by³a miejscem szczególnym dla

prawos³awnych mieszkañców Warszawy,

miêdzy innymi dla rodziny Grunduls - Trofimow.

Dziêki niej siê odnaleŸli i tu szukali wsparcia

w trudnych chwilach.

Dopiero kilka lat po wojnie Anna Grunduls

odnalaz³a siostrê Kseniê, która wraz z mê¿em

W³odzimierzem Petrinim wróci³a z Wiednia i

zamieszka³a w wyremontowanym mieszkaniu

na Wspólnej. Petrini, autor olejnych widoków

Starego Miasta, przez d³ugie lata pracowa³ jako

scenograf w warszawskich teatrach. Mniej

wiêcej w tym samym czasie odnalaz³ siê te¿

brat Anny i Kseni, Aleksy. Z Brazylii wróci³ do

Polski ju¿ po wojnie. Tu za³o¿y³ rodzinê. Wy-

chowywa³  ¿ydowsk¹ dziewczynkê, któr¹ ¿ona

uratowa³a z warszawskiego getta, za co

otrzyma³a póŸniej tytu³ „Sprawiedliwego wœród

Narodów Œwiata”.

Odgrywaj¹ca tak istotn¹ rolê w dziejach ro-

dziny Grunduls-Trofimow Cerkiew Parafialna

œw. Marii Magdaleny Równej Aposto³om posiada

status soboru metropolitalnego i jest najwa¿-

niejsz¹ administracyjnie œwi¹tyni¹ Polskiego

Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. W

2012 roku, po odzyskaniu budynku przy ulicy

Œwiêtych Cyryla i Metodego 4, otwarto tam

Centrum Kultury Prawos³awnej, gdzie odbywa

siê wiele ciekawych imprez okolicznoœciowych.

8 grudnia ubieg³ego roku w Centrum odby³a siê

konferencja poœwiêcona 80. rocznicy tragicznych

wydarzeñ – burzenia cerkwi prawos³awnych

na Che³mszczyŸnie i po³udniowym Podlasiu.

Organizatorem konferencji by³o Ko³o Terenowe

Bractwa œw. Cyryla i Metodego w Warszawie,

którego wiceprzewodnicz¹cym jest Dymitr

Grunduls. W tym roku, 4 sierpnia, cerkiew œw.

Marii Magdaleny, jeden z symboli warszawskiej

Pragi, obchodziæ bêdzie 150-lecie swego

istnienia.

Joanna Kiwilszo

Jerzy Grunduls, proboszcz prawos³awnej

parafii w Dorpacie Anna Trofimow-Grunduls

Jerzy Grunduls, fotografia z kennkarty,

sierpieñ 1943
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ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie: art. 59 ust 1, art. 60 oraz art. 61 - ustawy z

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz

art. 1 ust. 1 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r.

o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (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. Nr 220, poz. 9485 ze zm.),

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu:

Decyzji nr 53/B/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie

ustalenia warunków i szczegó³owych zasad zagospodarowania

terenu dla inwestycji polegaj¹cej na budowie budynku miesz-

kalnego jednorodzinnego wolno stoj¹cego z gara¿em w bryle

budynku, infrastruktur¹ techniczn¹ i zagospodarowaniem

terenu na dzia³ce ew. nr 48/16 z obrêbu 4-16-22 przy wewnêtrznej

drodze dojazdowej w³¹czonej do ul. Kroczewskiej na terenie

dzielnicy Bia³o³êka w m.st. Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z

treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla

Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 306, w poniedzia³ki od

8.00 do 16.00 i czwartki od 13.00 do 16.00 lub. W ww. godzinach

mo¿na uzyskaæ równie¿ informacje telefoniczn¹ pod numerem

22 44 38 292. Od decyzji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego

Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Organu wydaj¹cego

decyzjê, w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, dorêczenie uwa¿a siê dokonane po

up³ywie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.

z 2018 r. poz. 2096) w trakcie biegu terminu do wniesienia

odwo³ania strona mo¿e zrzec siê prawa do wniesienia odwo³ania

wobec organu administracji publicznej, który wyda³ decyzjê,

w formie pisemnego oœwiadczenia woli. Z dniem dorêczenia

organowi administracji publicznej oœwiadczenia o zrzeczeniu

siê prawa do wniesienia odwo³ania przez ostatni¹ ze stron

postêpowania, decyzja staje siê ostateczna i prawomocna.

Z chwil¹ zrzeczenia siê prawa do odwo³ania w formie oœwiadczenia

woli decyzja staje siê ostateczna i prawomocna i nie mo¿na

wycofaæ oœwiadczenia od zrzeczenia siê prawa do odwo³ania.

Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ do Wydzia³u Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122

Warszawa, za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców

w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka lub za poœrednictwem poczty.

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 6/CP/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie przepompowni œcieków wraz z infrastruktur¹

towarzysz¹c¹ na dz. nr ew. 31/2 z obrêbu 4-01-27 w rejonie

ulic: projektowanej KDD9 i ul. Gladioli 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 4 grudnia 2018 r.

- decyzji nr 7/CP/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie sieci gazowej œredniego ciœnienia do 0,5 MPa o

d³ugoœci ok. 6 m i œrednicy 63 PE na dz. nr ew. 18/4, 22/9

(cz.), 22/6 (cz.), 39/10 (cz.), 39/9 (cz.), 38/2 (cz.), 36/19 (cz.),

22/5 (cz.) z obrêbu 4-04-22 przy ul. Kiersnowskiego 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 5 grudnia 2018 r.

- decyzji nr 8/CP/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. umarzaj¹cej

postêpowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie drogi

(poszerzeniu ulicy Paw³a W³odkowica) na dz. nr ew. 207/1 (cz.),

207/2 (cz.) z obrêbu 4-07-03; dz. nr ew. 79 (cz.), 62/6 z obrêbu

4-07-05; dz. nr ew. 2/1 (cz.), 2/7 (cz.), 2/3 (cz.), 2/4, 3/17 (cz.), 3/24

z obrêbu 4-07-11 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,

na wniosek inwestora Victoria Dom S.A., ul. K¹ty Grodziskie 105,

03-289 Warszawa, z³o¿ony dnia 6 listopada 2018 r.

- decyzji nr 9/CP/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na

budowie przewodu wodoci¹gowego DN 150 na dz. nr ew. 53/5

z obrêbu 4-07-05 przy ul. Szlacheckiej na terenie Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Victoria Dom S.A.,

ul. K¹ty Grodziskie 105, 03-289 Warszawa, reprezentowanego

przez pe³nomocnika, z³o¿ony dnia 5 grudnia 2018 r.

- decyzji nr 10/CP/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. umarzaj¹cej

postêpowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego nr 32/CP/2017 z dnia 16 czerwca

2017 r. z zakresie dopisania do realizacji inwestycji dodatkowego

inwestora, na wniosek Victoria Dom S.A., ul. K¹ty Grodziskie 105,

03-289 Warszawa, reprezentowany przez pe³nomocnika,

z³o¿ony dnia 14 lutego 2019 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).

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie: art. 59 ust 1, art. 60 oraz art. 61 - ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 104 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 1 ust. 1 i

art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta

sto³ecznego Warszawy (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. Nr 220, poz. 9485 ze zm.),

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu:

Decyzji nr 54/B/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia

warunków i szczegó³owych zasad zagospodarowania terenu

dla inwestycji polegaj¹cej na budowie budynku mieszkalnego

jednorodzinnego wolno stoj¹cego z gara¿em w bryle budynku,

infrastruktur¹ techniczn¹ i zagospodarowaniem terenu na

dzia³ce ew. nr 48/15 z obrêbu 4-16-22 przy wewnêtrznej

drodze dojazdowej w³¹czonej do ul. Kroczewskiej na terenie

dzielnicy Bia³o³êka w m.st. Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z

treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla

Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 306, w poniedzia³ki

od 8.00 do 16.00 i czwartki od 13.00 do 16.00 lub. W ww.

godzinach mo¿na uzyskaæ równie¿ informacje telefoniczn¹

pod numerem 22 44 38 292. Od decyzji s³u¿y odwo³anie do

Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Organu

wydaj¹cego decyzjê, w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, dorêczenie uwa¿a siê dokonane po

up³ywie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.

z 2018 r. poz. 2096) w trakcie biegu terminu do wniesienia

odwo³ania strona mo¿e zrzec siê prawa do wniesienia odwo³ania

wobec organu administracji publicznej, który wyda³ decyzjê,

w formie pisemnego oœwiadczenia woli. Z dniem dorêczenia

organowi administracji publicznej oœwiadczenia o zrzeczeniu

siê prawa do wniesienia odwo³ania przez ostatni¹ ze stron

postêpowania, decyzja staje siê ostateczna i prawomocna.

Z chwil¹ zrzeczenia siê prawa do odwo³ania w formie oœwiadczenia

woli decyzja staje siê ostateczna i prawomocna i nie mo¿na

wycofaæ oœwiadczenia od zrzeczenia siê prawa do odwo³ania.

Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ do Wydzia³u Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul.Modliñska 197, 03-122

Warszawa, za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców

w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka lub za poœrednictwem poczty.

Modernistyczna kamienica Juliusza Nagórskiej przy

Targowej 15, jeden z najczêœciej mijanych ka¿dego dnia

przez przechodniów budynków na Pradze. To tutaj krzy-

¿uj¹ siê szlaki piesze miêdzy przystankami tramwajowymi

i autobusowymi przy Targowej, a stacj¹ metra i dworcem

kolejowym przy Stadionie Narodowym. Tym samym to

idealny punkt wymiany handlowej.

Od lat doskonale o tym wiedz¹ handlarze wyrobami tytonio-

wymi bez polskiej akcyzy. Pochodz¹cy z krajów by³ego ZSRR,

najczêœciej z Kaukazu, handlarze od œwitu do zmierzchu, z

szelmowskim uœmiechem, zagaduj¹ ka¿dego przechodnia

szepcz¹c „Papierosy, papierosy?”. Amatorów taniej machorki

bez akcyzy nie brakuje. Niemal bez przerwy odbywa siê w

tym miejscu wymiana z rêki do rêki. Gdy towaru zabraknie,

przedsiêbiorczy handlarze potrafi¹ wyci¹gn¹æ po¿¹dane u¿ywki

dos³ownie spod ziemi, a konkretniej ze studzienek kanaliza-

cyjnych, czy nawet z ulicznych koszy. Proceder trwa od lat i

tak naprawdê nie widaæ szans na jego zakoñczenie.

Niedawno o skalê interwencji s³u¿b porz¹dkowych zapytali

cz³onkowie stowarzyszenia „Porozumienie dla Pragi”. OdpowiedŸ

udzielona przez stra¿ miejsk¹, czyli s³u¿bê odpowiedzialn¹

m.in. za kontrolowanie zjawiska nielegalnego handlu na

warszawskich ulicach, nie powala na kolana. W ci¹gu roku

(luty 2018-luty 2019) stra¿nicy dokonali zaledwie 12 kontroli

(œrednio raz na miesi¹c) konfiskuj¹c 434 paczki papierosów

(przypuszczamy, ¿e to mniej ni¿ dzienna sprzeda¿ w tym

miejscu) i przekazuj¹c jedn¹ osobê w rêce policji. Z informacji

udzielonych gazecie wynika, ¿e prascy spo³ecznicy o podobne

dane wyst¹pi¹ do s³u¿by celnej, jednak ju¿ teraz mo¿na przyj¹æ,

¿e sprawa nielegalnego wprowadzania do obrotu papierosów

bez akcyzy przy Targowej 15, mimo zg³oszeñ wielu mieszkañców,

wci¹¿ wydaje siê byæ traktowana po macoszemu. Pytanie,

jak d³ugo jeszcze bêdziemy s³yszeæ w tym miejscu s³ynne

„Papierosy, papierosy”?                                                       M.

Papierosy, papierosy…

Art.18 Konstytucji

Ma³¿eñstwo jako zwi¹zek

kobiety i mê¿czyzny, rodzina,

macierzyñstwo i rodzicielstwo

znajduj¹ siê pod ochron¹ i

opiek¹ Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak wiêc, w kolejnej ods³onie

naszej wycieczki po Konstytucji

dotarliœmy do bardzo wa¿nego

artyku³u dla struktury spo³e-

czeñstwa polskiego. Stanowi on

fundament polskiego systemu

prawnego w ca³ym zakresie

zwi¹zanym z zagadnieniami

rodzinnymi oraz naszej struktury

prawnej w wielu dziedzinach

pokrewnych.

Bardzo popularne obecnie

spory w zakresie definicji

ma³¿eñstwa s¹ natychmiast

rozwiane, gdy przeczytamy

Prawnik na wrotkach

Podstawa prawa rodzinnego
pierwsz¹ czêœæ zdania. Ma-

³¿eñstwo, a wiêc podstawa

prawna powstania rodziny, to

zwi¹zek dwojga ludzi przeciwnych

p³ci. Konstytucja nie pozostawia

w tym zakresie w¹tpliwoœci.

Takie postawienie sprawy w

latach 90. wynika³o czêœciowo

z katolickiej tradycji Polski, jak

i z za³o¿enia, ¿e rodzina jako

taka jako podstawow¹ funkcjê

ma przypisan¹ prokreacjê,

ergo przysparzania pañstwu

obywateli, a co za tym idzie

w d³u¿szej perspektywie po-

datników, i przys³u¿enie siê

ogólnemu rozwojowi kraju.

Na tym fundamencie po-

wsta³y i powstaj¹ dalsze prawa

zwi¹zane z uprawnieniami i

zobowi¹zaniami cz³onków

rodziny czy z prawodawstwem

i sentencjami z zakresu ma-

j¹tkowego w przypadku ustania

ma³¿eñstwa czy te¿ zwi¹zane

z dziedziczeniem. Artyku³ 18

to podwaliny polskiego prawa

rodzinnego i spadkowego.

Dodatkowo, poza wspo-

mnian¹ powy¿ej definicj¹

ma³¿eñstwa, ustawodawca

równie¿ jasno okreœla, jakie

aspekty spo³eczne wynikaj¹-

ce z tego stanu podlegaj¹

szczególnej ochronie, i na

swój sposób, równie¿ ich

hierarchiê. Aby zdaæ sobie

sprawê z wagi poszczególnych

elementów nale¿y przyjrzeæ

siê kolejnoœci, w jakiej s¹

one wymienione/ustawione w

przepisie. Tak wiêc w pierwszej

kolejnoœci chroniony jest sam

zwi¹zek ma³¿eñski, nastêpnie

rodzina, macierzyñstwo itd.

Choæ z czasem i przemianami

spo³ecznymi mo¿emy za-

uwa¿yæ trend poszerzaj¹cy

znaczenie macierzyñstwa

równie¿ na ojcostwo, tudzie¿

na wyekstrahowanie ojcostwa

z ogólnego pojêcia rodziciel-

stwa i zbli¿enie w kierunku

pozycji, jak¹ ma macierzyñ-

stwo, wiele jeszcze up³ynie

wody w Wiœle, nim rozumie-

nie ma³¿eñstwa jako zwi¹zku

kobiety i mê¿czyzny prze-

kszta³ci siê w rozumienie, o

które tak bardzo zabiegaj¹

liberalne krêgi, jak zwi¹zku

dwojga ludzi.

Ostatnim aspektem wspo-

mnianym w powy¿szym artykule

jest opieka, jak¹ pañstwo ma

otaczaæ powy¿sze struktury i

osoby o okreœlonym statusie

e.g. matki.

Obecnie przejawami tej

opieki s¹ ró¿ne programy

edukacyjne i pomocy rodzinom

wielodzietnym etc. Charakter

opiekuñczy przejawia te¿ ko-

lejny przepis, tj. art. 19, gdzie

czytamy, ¿e: „Rzeczpospolita

Polska specjaln¹ opiek¹ otacza

weteranów walk o niepodleg³oœæ,

zw³aszcza inwalidów wojennych.”

Przepis ten stanowi jeden z

niewielu w tym akcie prawnym

nie budz¹cych kontrowersji,

póki co.

W kolejnym odcinku przyj-

rzymy siê podstawom naszej

gospodarki, ograniczeniom

dotycz¹cym wolnoœci gospodar-

czej oraz ochronie w³asnoœci.

Delfina „DeWil”

Wilhelmina Gerbert
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Ch³odnym okiemSpo³eczny obserwator

Praski folwark

Prosto z mostu

Plastikowe banery, zaklejone witryny,

³uszcz¹ce siê napisy, jednym s³owem

tandeta. To pierwsze wra¿enie, jakie robi

wiele punktów handlowo-us³ugowych na

Pradze. Niska jakoœæ przestrzeni wokó³

wejœcia do takiego lokalu zniechêca do

skorzystania z oferowanych w nim us³ug,

szczególnie klientów, którzy do tej pory

nie mieli okazji poznaæ danego przedsiê-

biorcy przez pryzmat jakoœci jego pracy.

Przys³owia o jedzeniu oczyma oraz o tym,

¿e jak kogoœ siê widzi, tak siê o nim pisze,

nabieraj¹ w takich sytuacjach dodatkowe-

go znaczenia. Coraz wiêcej klientów przed

wydaniem pieniêdzy zwraca uwagê na

wyj¹tkowoœæ danego zak³adu, na estetykê

witryny i wnêtrza, na odpowiednie wyeks-

ponowanie informacji o historii miejsca czy

pokazanie przyk³adowej oferty. Przyk³adów

nie trzeba daleko szukaæ. WyobraŸmy

sobie, ¿e idziemy ulic¹ i jesteœmy g³odni.

Spostrzegamy dwie piekarnie. Jedna ma

zaklejon¹ w ca³oœci witrynê, a naklejki

przedstawiaj¹ zdjêcia bochnów chleba i

bu³ek. Druga jest rozœwietlona, jasna, a w

witrynie znajduje siê kosz, w którym wy-

eksponowane jest pieczywo. Dodatkowo

nad wejœciem wisi estetyczny neon, a

sprzedawczyni uœmiechem zachêca nas do

wejœcia. Jestem przekonany, ¿e podobnie

jak ja, wybraliby Pañstwo drug¹ opcjê. I

w³aœnie tak dzia³a wspó³czesny marketing.

Oprócz wysokiej jakoœci produktów

trzeba jeszcze klienta o tych us³ugach

poinformowaæ. Przy czym reklama nie

powinna byæ nachalna, bo skutki mog¹

byæ odwrotne od zamierzonych.

W ramach programu rewitalizacji miasto

postanowi³o pomóc praskim przedsiêbior-

com, g³ównie tradycyjnym rzemieœlnikom,

w odœwie¿eniu wizerunku. S³u¿yæ temu ma

w³aœnie zmiana frontu, czyli moderniza-

cja wejœcia do lokalu, witryn i szyldów, z

zachowaniem unikatowego charakteru

miejsc, w których od kilkudziesiêciu lat

œwiadczone s¹ niepowtarzalne us³ugi. W

ci¹gu ostatnich dwóch lat dwadzieœcia

pracowni rzemieœlniczych i punktów

us³ugowych zlokalizowanych na Nowej i

Starej Pradze, a tak¿e Kamionku i

Grochowie zmieni³o swój image. Nowe

witryny i szyldy zyskali m.in. tapicer,

krawiec, parasolkarka i grawer. Estetycz-

ne projekty nie tylko ciesz¹ oko, ale i

wzbudzaj¹ zwiêkszone zainteresowanie

samymi przedsiêbiorcami. A zwiêkszone

zainteresowanie przek³ada siê na wiêkszy

zysk. Ale to nie wszystko. Od kilku lat

na Pradze widaæ renesans neonów. I co

najbardziej cieszy, tego rodzaju reklama

nie oœwietla wy³¹cznie knajp. Artystyczne

neony reklamuj¹ te¿ kwiaciarniê, sklep

z odzie¿¹ czy sklep, w którym mo¿na

nabyæ akumulatory samochodowe. Cieszy

równie¿ fakt, ¿e autorami niektórych z

tych projektów s¹ artyœci i rzemieœlnicy,

tworz¹cy na prawym brzegu. Tak wiêc

zarobiony na Pradze pieni¹dz na tej

Pradze pozostaje.

Potrzebê estetyzacji lokali us³ugowych

dostrzeg³ równie¿ ZGN, co widaæ chocia¿by

na przyk³adzie prac prowadzonych w

ramach Centrum Lokalnego Plac Halllera.

Do pe³ni szczêœcia pozostaje wprowadzenie

do umów najmu komunalnych lokali

us³ugowych jasnych wytycznych w za-

kresie reklam. O tak¹ zmianê postuluje

nasze stowarzyszenie. Mamy nadziejê, ¿e

wejdzie ona w ¿ycie jeszcze przed przyjê-

ciem przez miasto uchwa³y krajobrazowej.

Krzysztof Michalski

Porozumienie dla Pragi

Napisz do autora:

porozumieniedlapragi@gmail.com

Szyldy dla Pragi

Na marcowej sesji rady koalicja rz¹-

dz¹ca na Pradze Pó³noc podjê³a uchwa³ê

o przesuniêciu 30 mln z³otych w 9 zada-

niach inwestycyjnych, w tym rewitalizacji

budynków Siedlecka 25, 29; Strzelecka 10a,

12, £ochowska 38a, 40, £ochowska 31,

37, 39, 34; Œrodkowa 12, 14; Stalowa 33;

Z¹bkowska 36; Otwocka 7; K³opotowskie-

go 30 na kolejne lata, tj. 2020-2021. Co

ciekawe, ju¿ w marcu, gdzie do koñca roku

pozosta³o 9 miesiêcy. Adresatem wypowie-

dzi zarz¹du „za³o¿enia Zintegrowanego

Programu Rewitalizacji by³y wygórowane,

rzeczywistoœæ zaklinana” powinien byæ

ratusz i Biuro Polityki Lokalowej m.st.

Warszawy, a nie radni czy mieszkañcy

obszaru, który program obejmuje. To nie

by³ i nie jest program, którego nie mo¿na

zrealizowaæ. Przy precyzyjnym okreœleniu

zasad wdro¿enia i realizacji, opracowaniu

systemu informacji i promocji, a przede

wszystkim przy bie¿¹cym monitorowaniu

i eliminowaniu problemów, w tym tego

najwa¿niejszego – gry politycznej. Roz-

poczynaj¹c program nie uwzglêdniono

skali zabezpieczenia lokali zamiennych

dla mieszkañców z budynków, objêtych

programem, jak równie¿ tak du¿ej iloœci

decyzji PINB-u i natychmiastowych wykwa-

terowañ w dzielnicy. Wniosek zarz¹du

dzielnicy o zgodê i œrodki na remont

ju¿  wysiedlonych kamienic nie uzyska³ w

poprzedniej kadencji akceptacji miasta.

Podobnie jak wniosek o zmianê przezna-

czenia budynku przy ulicy Markowskiej 16

na cele mieszkaniowe.

Program wymaga wzajemnej wspó³pracy,

a nie walki o dominacjê i w³adzê. W odpowie-

dzi na zg³aszane uwagi i wnioski us³ysza³am

„Nie mamy tam (na Pradze Pó³noc - przypis

autora) swojego burmistrza”. Wiêc jak rozu-

mieæ w tym kontekœcie bie¿¹ce przesuniêcie

w bud¿ecie dzielnicy 30 mln na kolejne lata?

Mamy przecie¿ burmistrza rekomendowanego

przez partiê rz¹dz¹c¹ w Warszawie. Czytaj¹c

uzasadnienie projektu uchwa³y „w zwi¹zku

z brakiem mo¿liwoœci wy³onienia wykonawców”,

„w zwi¹zku z przed³u¿aj¹c¹ siê procedur¹”

mo¿e wskazane by³oby przeanalizowanie

dotychczasowych dzia³añ, dla przyk³adu:

brak organizacji przetargów np. dla II etapu

Siedleckiej 25, 29 od czerwca ubr., dla

Otwockiej 7 od lipca 2018 r., dla Stalowej 33,

Œrodkowej 12/14 od lipca 2018 do lutego

2019, jak równie¿ iloœæ uniewa¿nionych

przetargów dla pozosta³ych budynków.

Projekt przejêcia II etapu rewitalizacji przez

wydzia³ infrastruktury urzêdu dzielnicy w

œwietle dotychczasowych realizacji, choæby

renowacji terenu zieleni przy ulicy Kêpnej,

czy budowa pawilonu na skwerze przy

ulicy Szymanowskiego budzi niepokój i

kontrowersje mieszkañców.

Na pocz¹tku marca z inicjatywy Prezy-

dium BKDS ds. zaspokajania potrzeb miesz-

kaniowych i przeciwdzia³ania wykluczeniu

spo³ecznemu lokatorów odby³o spotkanie

z przedstawicielami Biura Polityki Lokalowej

m.st. Warszawy, które zgodnie ze s³owami

zastêpcy burmistrza dzielnicy „pe³ni nad-

zór nad realizacj¹ ZPR”, mieszkañcami

budynku 25 i 29 przy ulicy Siedleckiej,

przedstawicielami ZGN w dzielnicy Praga

Pó³noc i œrodowiskami lokatorskimi. Dys-

kusja merytoryczna, choæ pe³na emocji.

Dla zdiagnozowania przyczyn opóŸnieñ

i b³êdów w realizacji oraz wypracowania

dzia³añ naprawczych, a przede wszystkim

dla udzielenia pe³nego wsparcia mieszkañ-

com rekomendowano powo³anie Komitetu

ds. Rewitalizacji dla dzielnicy Praga Pó³noc

z udzia³em czynnika spo³ecznego. Wnikliwa

i szczegó³owa analiza obejmuj¹ca ca³okszta³t

prac, rozpoczynaj¹c od tzw. minirewitalizacji

do dnia dzisiejszego, powinna stanowiæ

podwaliny do wypracowania prawid³owych

zasad procesu tak, aby dla mieszkañców

rewitalizacja by³a celem, a nie koszmarem.

Kluczowym i fundamentalnym aspektem

sukcesu programu jest bowiem zasada part-

nerstwa i partycypacji pra¿an. Rewitalizacja

to przedsiêwziêcie spo³eczne, a od udzia³u i

zaanga¿owania nas wszystkich zale¿y jego

sukces. Jako BKDS bêdziemy na bie¿¹co

monitorowaæ dzia³ania w³adz!

„Potykaj¹c siê, mo¿na zajœæ daleko

Nie wolno tylko upaœæ i nie podnieœæ siê”

Goethe

Ma³gorzata Markowska

Stowarzyszenie Miejski Eksperyment

Mieszkaniowy MEM

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Po czynach ich poznacie”

Ostatnia sesja rady dzielnicy obfitowa³a

w wiele uchwa³ bud¿etowych. Rada dzielnicy

nie przyjê³a sprawozdania z wykonania

bud¿etu za rok 2018, dokona³a korekty

wydatków na rok bie¿¹cy oraz skorygo-

wa³a za³o¿enia do Wieloletniej Prognozy

Finansowej na kolejne lata. Ten ostatni

dokument jest doœæ istotny w kontekœcie

zamierzeñ obecnej koalicji na kolejne lata

i bêdê pozwala³ sobie do niego wracaæ w

kolejnych felietonach. Uzupe³niliœmy o

przedstawiciela rady dzielnicy sk³ad Rady

Seniorów (zosta³a ni¹ wybrana radna

Barbara Kwaœniewska). Rada zarz¹dzi³a

tak¿e konsultacje spo³eczne w celu po-

znania Pañstwa opinii, uwag i wniosków

dotycz¹ce projektowanych zmian statutu

Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy.

Tak na marginesie, bêdê siê stara³, aby

jak najwiêcej spraw dotycz¹cych wa¿nych

problemów dzielnicy i mieszkañców Pragi

by³o poddawanych konsultacjom spo³ecz-

nym. Propozycje zmian do statutu prze-

s³a³em do zaopiniowania Dzielnicowej Ko-

misji Dialogu Spo³ecznego, M³odzie¿owej

Radzie Dzielnicy, Radzie Seniorów, a tak-

¿e jednostkom ni¿szego rzêdu, o których

piszê poni¿ej. W tych konsultacjach maj¹

szanse wzi¹æ udzia³ tak¿e Pañstwo. Do 28

marca zbieramy uwagi w formie pisem-

nej, elektronicznej, poczt¹, a tak¿e w

punkcie konsultacyjnym (szczegó³y na

stronie urzêdu dzielnicy). Dziœ jednak wiê-

cej uwagi pozwolê sobie poœwiêciæ decyzji

rady w sprawie intencji tworzenia nowych

jednostek pomocniczych ni¿szego rzêdu

w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st Warszawy.

Na ca³ym obszarze dzielnicy Praga-Pó³noc

funkcjonuj¹ dwie kolonie (Œliwice i Z¹b-

kowska). Do zakresu ich dzia³ania nale¿¹

przekazane im sprawy przez radê dziel-

nicy. Ma to m.in. zapewniæ mieszkañcom

wiêkszy zakres uczestnictwa w dzia³alno-

œci dzielnicy, co jest elementem rozwoju

demokracji lokalnej. Czêsto siê zdarza, ¿e

mieszkañcy grupowo wystêpuj¹, gdy

uznaj¹, ¿e zagro¿ony mo¿e zostaæ ich

interes prawny. Tak mia³o miejsce na osiedlu

komunalno-socjalnym na Golêdzinowie,

gdzie pojawi³ siê problem ograniczania

dostêpnoœci darmowych miejsc parkingowych

i braku miejsc dla niepe³nosprawnych.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

Jednostki ni¿szego rzêdu

Bia³o³êcka karuzela

Miasta siê zmieniaj¹. Nie sposób temu

zaprzeczyæ. Aglomeracja warszawska i jej

w³adze musz¹ mierzyæ  siê z trudnoœciami

i zagro¿eniami nieznanymi jeszcze nawet

dekadê temu. Niestety, Warszawa nie ma

szczêœcia. Nie dosyæ, ¿e wybory prezydenc-

kie wygra³ Rafa³ Trzaskowski, który za

najbardziej pal¹ce problemy Warszawy

uwa¿a brak homo-edukacji w szko³ach

oraz hosteli dla osób o innej orientacji

seksualnej, to jeszcze na domiar z³ego

do g³osu dopuszcza tak zwanych miejskich

aktywistów. Kim s¹ ci ludzie? Trudno po-

wiedzieæ. Z pewnoœci¹ w jakiejœ czêœci s¹

to osoby, którym na sercu le¿y dobro

miasta, w którym mieszkaj¹ i które pragn¹

zmieniaæ na lepsze. To chwalebne. Niestety,

jak g³osi m¹dre przys³owie, dobrymi

chêciami wybrukowane jest piek³o. Trudno

nie przyznaæ, ¿e w stosunku do miejskiego

aktywizmu jest to nad wyraz trafny opis.

G³ównym celem miejskich aktywistów jest

walka z samochodami i kierowcami. Zatem

przypominam, w³adza komunistyczna na

wszelkie mo¿liwe sposoby, praktycznie do

lat 70., jak mog³a tak têpi³a indywidualn¹

motoryzacjê. Celem ostatecznym mia³o

byæ ca³kowite zniesienie transportu indy-

widualnego. Od tamtych przykrych czasów

minê³o pó³ wieku, a ówczeœni komuniœci

maj¹ godnych nastêpców. Miejscy aktywiœci

wracaj¹ z bardzo podobnymi postulatami

- zwê¿anie i docelowo najlepiej likwido-

wanie ulic oraz wypchniêcie transportu

indywidualnego z miasta. Ka¿dy kto pro-

wadzi nawet ma³y biznes wie, ¿e rowerem

siê nie da. Ale ostatnio miejscy aktywiœci

proponuj¹ szereg kolejnych, szalonych

rozwi¹zañ dla ukochanego miasta. Jed-

nym z nich jest zyskuj¹cy na popularnoœci

ruch na rzecz eliminacji zatok autobusowych.

Nie sposób w to uwierzyæ, ale wed³ug ak-

tywistów miejskich lepszym rozwi¹zaniem

bêdzie po prostu zatrzymywanie siê

autobusów na œrodku pasa ruchu. £atwo

wysnuæ z tego wniosek, ¿e g³ównym

problemem aktywistów jest niewiedza. Iloœæ

aut w Warszawie wci¹¿ roœnie. Zwê¿anie

arterii nieuchronnie spowoduje wiêksze

korki i wiêksze zanieczyszczanie œrodowiska.

Miejscy aktywiœci

Spotkania ad hok z mieszkañcami orga-

nizuj¹ tak¿e jednostki urzêdu, np. ZGN czy

WIR, w celach konsultacji z mieszkañcami

konkretnych rozwi¹zañ inwestycyjno-

remontowych. Nie zawsze do nich dochodzi

i nie na nich do konsensusu. St¹d pomys³,

sk¹d in¹d nienowy, zachêcenia Pañstwa do

wy³onienia sta³ych reprezentacji, zgodnie

z istniej¹cym prawem, mog¹cych opinio-

waæ, przekazywaæ wnioski i podejmowaæ

inicjatywy w wielu sprawach, jak prze-

strzeñ publiczna, porz¹dek, czystoœæ,

estetyka, infrastruktura techniczna, or-

ganizacja handlu i us³ug, funkcjonowanie

placówek szkolnych, jednostek pomocy

spo³ecznej, instytucji kultury, dobrych

stosunków wewn¹trz s¹siedzkich w tym

rozstrzygania sporów. Jednostki ni¿szego

rzêdu mog¹ dzia³aæ na terenie ca³ej

dzielnicy. Dlatego apel do mieszkañców

dzielnicy, wspólnot mieszkaniowych,

spó³dzielczych rad osiedli i kolonii o po-

dejmowanie dzia³añ, maj¹cych na celu

tworzenie nowych jednostek pomocniczych

ni¿szego rzêdu w Dzielnicy Praga-Pó³noc

m.st Warszawy. Drugiego kwietnia na

sesji rady zaproponujê poddanie idei

tworzenia jednostek ni¿szego rzêdu

konsultacjom spo³ecznym.

PS. Na terenie s¹siedniej Pragi Po³udnie

funkcjonuje siedem rad osiedli.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Likwidacja zatok autobusowych spowoduje

ca³kowite zablokowanie dro¿noœci g³ównych

ulic, brak miejsc postojowych w oczywisty

sposób spowoduje parkowanie aut na

terenach zielonych lub po prostu tam,

gdzie siê da. Oczywiœcie, ¿e s¹ miasta na

zachodzie, gdzie g³ównym problemem

jest brak œcie¿ek rowerowych. Tylko ¿e te

miasta, na które tak chêtnie powo³uj¹ siê

aktywiœci miejscy, maj¹ ju¿ rozbudowan¹

sieæ obwodnic, którymi „samochodziarze”

mog¹ siê swobodnie poruszaæ, nie korku-

j¹c i nie zanieczyszczaj¹c centrów miast.

Mo¿e w Warszawie te¿ warto zaj¹æ siê

najpierw tym, co najwa¿niejsze.

£ukasz Oprawski

szef klubu radnych PiS na Bia³o³êce

Niczym innym jak spiskiem kierowców

nie mo¿na wyt³umaczyæ niepowodzenia

ogólnopolskiego przetargu na szkolenia

dla samorz¹dowych zarz¹dców dróg w za-

kresie stosowania in¿ynieryjnych œrodków

poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo uczestników

ruchu drogowego. Chodzi o stosowanie

wysepek, zwê¿enia pasów i innych szykan

drogowych, maj¹cych na celu zmuszenie

kierowców do jazdy po ³uku, a zatem do

zmniejszenia prêdkoœci.

Mimo i¿ jest to typowe szkolenie finanso-

wane z pieniêdzy unijnych, takie w którym

jednym z kluczowych pytañ do uczestników

na koniec kursu jest: „Czy przez ca³y czas

trwania szkolenia by³y dostêpne: kawa,

herbata, woda mineralna gazowana i

niegazowana, soki oraz ciastka?”, do

pierwszego przetargu nie zg³osi³ siê ¿aden

chêtny. Firm szkoleniowych w Polsce jest

mnóstwo, wiêc klapê przetargu wyt³umaczyæ

mo¿na tylko spiskiem.

Te „in¿ynieryjne œrodki poprawiaj¹ce

bezpieczeñstwo” to bardzo s³uszna i po-

¿yteczna rzecz, pod warunkiem ¿e stosuje

siê je roztropnie i umiarkowanie. Zw³aszcza

w Warszawie, gdzie mierzymy siê z du¿¹

liczb¹ samochodów i zarazem z brakiem

skutecznych dzia³añ w³adz miasta w za-

kresie marketingu komunikacji publicznej

(ostatni pomys³, by zrezygnowaæ z bus-

pasa na ul. Górczewskiej odbudowanej

po oddaniu do u¿ytku nowych stacji

metra, wo³a o pomstê do nieba; a takich

kwiatków jest wszak znacznie wiêcej).

Przeczyta³em uwa¿nie tzw. Szczegó³owy

Opis Przedmiotu Zamówienia. Szkolenie

ma byæ przeznaczone dla osób odpowie-

dzialnych za opiniowanie i zatwierdzanie

projektów organizacji ruchu, czyli w

Warszawie – pracowników ZDM. Kursanci

podczas szkolenia bêd¹ mieli za zadanie

samodzielnie przygotowaæ koncepcjê

uspokojenia ruchu w dzielnicy, opracowaæ

projekt organizacji ruchu z u¿yciem szykan

drogowych itd., nie znalaz³em jednak

wœród tematów zajêæ - poszukiwania

rozwi¹zañ alternatywnych. Dla specjalistów

od BRD (bezpieczeñstwa ruchu drogowego)

sprawa jest bowiem prosta: gdy ruch

samochodowy jest nadmiernie szybki,

trzeba ustawiaæ szykany drogowe, i ju¿.

Jako koronny przyk³ad sukcesu stosowania

przeszkadzajek podaje siê Jaworzno, w

którym istotnie w ostatnich latach spad³a

dziêki nim liczba wypadków drogowych.

Problem w tym, ¿e Jaworzno to niewielkie

miasto maj¹ce takiego oto pecha, i¿ jego

obwodnic¹ jest p³atna autostrada A4, której

alternatyw¹ dla oszczêdnych jest dawna

szosa Katowice-Kraków, biegn¹ca przez sam

œrodek miasta. Autostradê wybudowano

ponad 20 lat temu i dopiero teraz niweluje

siê skutki nowego uk³adu drogowego. Ale

to nie jest sytuacja typowa w innych

miastach, zw³aszcza du¿o wiêkszych.

A, zapomnia³em napisaæ: Ministerstwo

Infrastruktury og³osi³o drugi przetarg, mo¿e tym

razem siê uda. Otwarcie ofert na prima aprilis.

Maciej Bia³ecki

maciej@bialecki.net.pl

Spisek kierowców
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MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

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

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

ANGIELSKI, egzaminy,

matura 609-631-186

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

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

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

www.serwis-rtv.waw.pl

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi cenne

ksi¹¿ki 22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

NIERUCHOMOŒCI

KUPIÊ mieszkanie do

remontu, zad³u¿one za

gotówkê 508-510-850

mini og³oszenia

Nasi przedstawiciele:

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

informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na

stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 08.03.2019 r. zosta³

wywieszony na 21 dni i podany do publicznej

wiadomoœci wykaz nr WGN/7/2019 dotycz¹cy

przeznaczenia nieruchomoœci po³o¿onych na terenie

dzielnicy Targówek do wydzier¿awienia na okres do 3 lat.

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na

stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 8.03.2019 r. zosta³

wywieszony na 21 dni i podany do publicznej

wiadomoœci wykaz nr WGN/5/2019 dotycz¹cy

przeznaczenia nieruchomoœci po³o¿onej na terenie

dzielnicy Targówek do oddania w u¿yczenie.

Czy siê uczysz, czy pracujesz

a chcesz dorobiæ

w bran¿y zdrowotnej -

zadzwoñ - tel. 602 267 377

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,

poz. 1474), zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 w zwi¹zku z

art. 10 § 1, na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), oraz art. 92 ust. 1 pkt 2

ustawy z 5 czerwca 1998 o samorz¹dzie powiatowym

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.)w zwi¹zku z art. 1 ust. 1

ustawy z 15 marca 2002 o ustroju miasta sto³ecznego

Warszawy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817 ze zm.)

zawiadamiam

¿e 13 marca 2019 r. na wniosek Prezydenta Miasta

Sto³ecznego Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zosta³o wszczête

postêpowanie administracyjne, w sprawie wydania

decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji polegaj¹cej

na budowie ulicy Bez Nazwy na odcinku ul. Tarnogórska

– PKP Zacisze Wilno, oraz ulicy Tarnogórskiej na

odcinku ul. Krzesiwa – budynek nr 45, na istniej¹cych

dz. 125/1, 125/2, 126/1, 126/5, 126/6, 137, obr. 4-09-17

i dz. 1/2, 88, obr. 4-09-25 oraz projektowanej dz. 9/56,

obr. 4-09-17 w granicach oznaczonych na mapie w skali

1:500 stanowi¹cej za³¹cznik do projektu budowlanego

przedmiotowej inwestycji.

Stronom, zgodnie z treœci¹ art. 10 § 1 K.p.a., s³u¿y

prawo zapoznania siê z aktami sprawy oraz zg³aszania

wniosków i zastrze¿eñ w Wydziale Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urz¹d Dzielnicy

Targówek, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa,

tel.: 22-44-38-674, w godzinach pracy urzêdu,

ekluge@targowek.waw.pl, do czasu wydania decyzji

administracyjnej.

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, kolejne rz¹dy zmagaj¹

siê z ¿¹daniami p³acowymi

zawodowych grup, zale¿nych

od bud¿etu. Ten najbardziej

demokratyczny, proeuropejski

rz¹d, któremu nagrody jak

dwie wie¿e naprawdê siê na-

le¿a³y, traci z wiarygodnoœci

najwiêcej. Powodem - spotka-

nie ob³udy z rzeczywistoœci¹.

W p³omieniach staj¹ ju¿ ca³e

bran¿e, nie pojedyncze stad-

niny. Jakie widzê rozwi¹zanie?

Ustanowiæ status i kartê

pracownika pañstwowego.

Wyznaczyæ np. 5 poziomów

kariery. Podzieliæ pieni¹dze z

bud¿etu po równo wszystkim

na poszczególnych poziomach,

a poziomy w zale¿noœci od

zas³ug dla pañstwa. Aliœci

do³¹czyæ do podzia³u pensje

samych swoich: cz³onków

spó³ek Skarbu Pañstwa i niemych

dyrektorek z NBP. Z chêci¹

zobaczê, jak prywatne firmy bij¹

siê o wójta Pcimia i rusycystów.

Solidarnoœciowy podzia³ docho-

du minus d³ugi wytr¹ci³by orê¿

strajkowy i chêæ do zad³u¿ania

pañstwa. Wszelakie rozdaw-

nictwa wyborcze same by siê

uszczelni³y. Odk¹d pamiêtam,

nie by³o strajku premierów mi-

nistrów, genera³ów, prezesów

i duchowieñstwa. Ci nigdy nie

musieli kopulowaæ dla 500+ co

wiêcej sowicie p³acili naszymi

pieniêdzmi. Po brzuchach i

nalaniach widaæ, ¿e wystarcza

od narady do konferencji, na

firanki w limuzynach i trochê

rozrywki z m³odzie¿¹, która

sama siê tuli i garnie do staro-

polskiej tradycji bycia slave.

Bycie uczciwym i mówienie

prawdy zwalnia z niegodziwo-

œci. To najwiêkszy bonus w

ka¿dych czasach. Proszê to

rozwa¿yæ.

Prawd¹ jest, ¿e w okresie

tegorocznego szczytu aktyw-

noœci kleszczy i zwi¹zanych z

nimi chorób polscy lekarze

weterynarii nie mog¹ legalnie

zaopatrzyæ siê w leki przeciw-

babeszjozowe. Przypomnê, ¿e

babeszjoza lub inaczej piropla-

zmoza jest chorob¹ zakaŸn¹

roznoszon¹ przez kleszcze. W

ostatnich latach z powodu

globalnego ocieplenia, o którym

nie wie prezydent Duda, a

nawet prezydent Trump, ak-

tywnoœæ kleszczy notowana

jest praktycznie przez ca³y rok.

Od lat kleszcze doskonale

czuj¹ siê za ko³em polarnym na

Syberii i w Laponii. Chorobê

wywo³uje pierwotniak o nazwie

babesja canis, którego ¿yciowym

zadaniem po przedostaniu siê

do krwiobiegu jest wnikanie do

krwinek czerwonych i w tak

przytulnych okolicznoœciach

rozmna¿anie siê przez po-

dzia³. Kiedy osiem babeszii

podzieli siê na szesnaœcie,

robi siê tak ciasno, ¿e krwinka

pêka i szesnaœcie babeszii

jak do Sejmu czy Europarla-

mentu wnika, aby istotê ¿ycia

rozsadzaæ od œrodka. Wiêc

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

Slave znaczy niewolnik
16x16=256, a 256x256=65536

itd. Uszkodzone krwinki s¹ jak

fusy od kawy. W swojej œred-

nicy i masie mog¹ doprowa-

dziæ do zatkania kanalików

nerkowych i bezmoczu. Nie-

mo¿noœæ usuniêcia nadmiaru

p³ynów i toksyn wywo³uje

obrzêk p³uc i niewydolnoœæ

oddechowo-kr¹¿eniow¹. Nie

podjêcie leczenia lub zbyt

póŸne rozpoczêcie terapii

zwykle doprowadza do œmierci

w cierpieniu przez uduszenie.

Apelujê zatem do Szanownych

Pañstwa o pilne i uwa¿ne

zabezpieczanie psów, a tak¿e

siebie. Kleszcze lubi¹ krew

ka¿dego ssaka. U ludzi roz-

nosz¹ boreliozê, wirusowe

zapalenie opon mózgowych i

rdzenia krêgowego. Jakim

cudem dziêki ministerstwu rol-

nictwa w³aœciwe leki pojawi¹

siê dopiero po 15 maja - nie

wiem. Wiadomo, ¿e nie s¹

refundowane, kosztuj¹ jak

zbo¿e i takiej zmiany jeszcze

nie by³o. Do 15 maja nie mamy

czym leczyæ nawet w niedziele.

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 15 lutego 2019 r., w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Ruskowy Bród (odcinek

od ul. Kobia³ka do wysokoœci dz. nr ew. 17/6 z obr. 4-16-06)

na dz. nr ew.:

• 32/18(cz.), 16/2(cz.), 17/8(cz.), 32/17(cz.), 17/6(cz.), 50/6(cz.),

28(cz.), 50/5 z obrêbu 4-16-06

• 36/19, 23/4(cz.), 36/3, 23/7(cz.), 23/8(cz.), 23/9(cz.), 23/5(cz.),

22/7(cz.), 22/4(cz.), 22/14(cz.), 22/1, 35/1, 21/3, 34/1, 34/2,

20(cz.), 33/1, 32/1, 25, 32/3(cz.), 15(cz.), 16(cz.), 17(cz.), 18(cz.),

28/1, 27/1, 14/1(cz.), 14/4(cz.), 14/7, 14/8(cz.), 27/11(cz.),

26/7(cz.), 26/21, 13/9(cz.), 2(cz.), 1/31, 1/46(cz.), 26/22(cz.),

26/23(cz.), 19/4 z obrêbu 4-16-03 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.

Nutka od prawie roku szuka domu. Ma oko³o 5 lat, jest

piêkn¹ i spokojn¹ kotk¹ która potrzebuje domu bez innych

kotów i psów, domu spokojnego.

Odwdziêczy siê nieustannym

barankowaniem i mruczeniem,

bêdzie wspania³ym towarzyszem

w codziennym ¿yciu.

Kontakt w sprawie adopcji

tel. 600-390-210

Lucky ponad rok temu straci³ swojego opiekuna. Od tej pory

mieszka w psim hotelu. Lucky jest weso³ym, zdrowym psem.

Ma oko³o 8 lat. Jest wykastrowany.

Uwielbia zabawy, spacery i towarzystwo

cz³owieka. Na tyle mocno, ¿e nie

lubi zostawaæ sam, dlatego bêdzie

wspania³ym towarzystwem dla osoby

która przebywa w domu. Jest niedu¿ym

psem, nie siêga nawet do kolana.

Kontakt w sprawie adopcji

tel. 600-390-210

Czarny, œliczny Orzeszek zosta³ znaleziony w stanie skrajnego

wycieñczenia. W tej chwili jest zdrowym, weso³ym kociakiem.

Ma ok roku, nie odstêpuje na krok Ani

- opiekunki z domu tymczasowego.

Nadrabia zaleg³oœci kiedy zamiast

byæ radosnym kocim dzieckiem,

musia³ walczyæ o przetrwanie.

Orzeszek szuka domu z innym

weso³ym kotem, domu niewycho-

dz¹cego z zabezpieczonymi

oknami/balkonem.

Jest odrobaczony, wykastrowany.

Kontakt w sprawie adopcji

tel. 600-390-210.

Kto przygarnie
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